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Depois de algumas
turbulências nas
negociações do acordo do
turno dos companheiros,o
sindicato e empresa
voltaram a mesa para
resolver o impasse e
finalmente chegamos a um
consenso sobre as novas

Cinbal
Vence o bom senso

PARTICIPE

Distribuição de cartelas

na portaria da Cinbal

1ª)  6(SEIS) ZERO HORA
 Segunda a Sábado - 8h às 16h   /   16h às 24h  / 00:00 às 8h, sendo que, o zero hora será iniciado de domingo para segunda,
encerrando desta maneira a jornada semanal no sábado ás 21h.
Intervalo de refeição: 1 hora
Abono: R$700,00

2ª)  5 (CINCO) ZERO HORA
 Segunda a Sábado - 8h às 16h / 16h às 24h / 00:00 às 8h, sendo que, o zero hora iniciará de segunda para terça, encerrando
desta maneira a jornada semanal no sábado ás 24h:00 .
Intervalo de refeição: 1 hora
Abono: R$500,00

 3ª) HORÁRIO INTEGRAL (SEM REVEZAMENTO)- TURNO FIXO
 Segunda a Sábado - 8h às 16h / 16h às 24h / 00:00 às 8h, sendo que, o zero hora iniciará de domingo para segunda, encerrando
desta maneira a jornada semanal no sábado às 24h .
Intervalo de refeição: 1 hora
Abono: R$1.000,00

propostas de horário dos
trabalhadores do turno, que
serão votadas para que seja
feita a vontade da maioria.
Entendemos que as
propostas apresentadas
atende as expectativas dos
trabalhadores do turno,
embora a empresa tenha

insistido na implantação
do turno fixo, o sindicato
concordou em colocar em
votação somente mediante
pagamento de uma
compensação financeira.
O sindicato ainda reivindi-
cou que as demais
propostas fossem

melhoradas, veja abaixo
como ficaram as propostas
que irão a votação no dia
10/12/2010 sexta feira das
7 as 16:30 horas. O
Pagamento do abono será
efetuado no próximo dia
20/12.Veja as propostas
abaixo:

O sindicato aproveitará a votação para distribuir as cartelas do Natal
Metalúrgico.Os trabalhadores sindicalizados que quiserem retirar a
cartela deverão levar o contracheque do mês de outubro e os que não
são sócios poderão se sindicalizar na hora.

Participe!


