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A HORA É AGORA:
A DECISÃO É SUA!

Em reunião com o
Metalsul, a direção
do sindicato recusou,
na mesa de negocia-
ção, as propostas
apresentadas pela
Cinbal para o acor-
do coletivo, pois não
atendiam as reivindi-
cações dos trabalha-

Votação hoje (21), de 6h30 às 16h.

dores. E até o mo-
mento a empresa
não apresentou uma
nova proposta.

Diante do impas-
se, o sindicato está
realizando uma as-
sembléia, por escru-
tínio secreto, confor-
me edital na lei de

greve, para que os
trabalhadores auto-
rizem o sindicato a
deflagrar a greve
caso a empresa não
apresente nova pro-
posta.

Caso os trabalha-
dores aprovem a
greve, cumpriremos

o que determina a lei,
a empresa receberá
um comunicado ofi-
cial e, cumprindo as
48 horas, o sindicato
poderá iniciar as pa-
ralisações a qualquer
momento.

Trabalhador, va-

mos nos mobilizar!

VEJA AS PROPOSTAS RECUSADAS NA MESA DE NEGOCIAÇÃO:

1 -INPC pleno (5,83%) retroativo a 1° de maio.
2 - 70% do INPC retroativo a 1° de maio + R$ 200,00.
3 - Reajuste salarial de 7% a partir de 1° de outubro.
4 - 4% a partir de dezembro + abono de R$ 500,00.

O sindicato está fazendo a sua parte, quando levamos pra votação a proposta de INPC a partir de maio e os
trabalhadores recusaram com 98% dos votos, confirmando aquilo que o sindicato vem colocando na mesa de nego-
ciação. E essa rejeição de quase 100% nos deu respaldo para recusar essas propostas acima, que não passam de
propostas "maquiadas" para confundir os trabalhadores. O sindicato já deu o recado: os trabalhadores querem
reajuste salarial digno.

Agora é a vez dos trabalhadores mostrarem a sua insatisfação com as propostas apresentadas autorizando o
sindicato a deflagrar a greve, caso a empresa se recuse a apresentar nova proposta.

TRABALHADORES DA CINBAL


