
Eleição de CIPA na Emalto
É de fundamental importância que os trabalhadores elejam que realmente irá representar 

seus interesses visando melhores condições de vida e de trabalho.
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Sem Censura
unificação

Entre os dias 
11/11/2014 e 
25/11/2014 

todos os trabalhadores 
da Emalto Indústria 
Mecânica Ltda. que 
se interessarem em 
disputar a eleição da 
CIPA para a gestão 
de 2015, poderão se 
inscrever junto ao 
Setor de Segurança 
do Trabalho.
     Destacamos 
a importância 

que um cipeiro 
tem no processo 
de prevenção 
de acidentes e, 
principalmente na 
conscientização dos 
trabalhadores de que 
a vida é somente uma 
e que não devemos 
fazer nenhuma 
atividade que ponha 
em risco nossa 
integridade física.
     Portanto, se você 
tem interesse em 

buscar melhores 
condições para se 
trabalhar, 
e não 
transformar a 
CIPA em uma 
estatística 
para 
beneficiar 
a empresa, 
inscreva-se e 
vá defender 
os interesses  
dos 
trabalhadores.

ASSIM NÃO DÁ

ASSEMBLEIA
HOJE, Quarta-feira, dia 05 de 
novembro/14 às 17:30 horas

na Subsede do Limoeiro

Venha nos contar a 
verdade!

Todos os 
trabalhadores 
da ATF e ATA 

estão 
convocados

Trabalhadores da ATF fazem 
protesto dentro da fábrica

Apesar da empresa não admitir, os trabalhadores 
chegaram para trabalhar na manhã de terça-
feira, ontem, e foram direto para o refeitório, e 

disseram que não iriam para o galpão, enquanto não 
tivessem uma data para receberem o adiantamento e 
o pagamento de outubro, fora as cestas básicas que 
estão atrasadas.
     Fomos chamados pelos trabalhadores e a empresa 
nos deixou cerca de duas horas esperando no portão. 
Ao final, o Sr. Anísio veio e nos disse que a reunião 
não passava de um procedimento normal, devido a um 
serviço contratado pelas empresas Vale e Sandvik. 
     Segundo os trabalhadores, ele se comprometeu até 
sexta-feira, em marcar a data do pagamento.
     Esperamos que todos os trabalhadores venham 
para a Assembleia, e juntos iremos decidir o que fazer 
diante dos problemas. Não dá para tomar nenhuma 
decisão sozinho.
     Juntos somos muito mais fortes!
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Segundo 
denúncias 
recebidas, 

apesar dos 
representantes da 
empresa falarem 
na cabeça dos 
trabalhadores o tempo 
todo de que cumprem 
o que determina a 
Convenção Coletiva 
de Trabalho assinada 
entre o Metasita e o 
Sindimiva, pelo que 
apuramos, a prática 
está longe de ser igual 
ao discurso feito.

WJ INDÚSTRIA E COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

Empresa diz que cumpre a Convenção Coletiva, 
mas na prática isto não ocorre

     Os pagamentos 
de Salários e 
Adiantamentos estão 
sempre atrasados. 
Normalmente o 
pagamento sai no 10º 
dia útil e não 5º como 
previsto em Lei, e o 
adiantamento sai lá 
pelo dia 24.
     Em relação à 
Cesta Básica, desde 
o início do ano que 
não pagam, ou seja, 
já temos 10 cestas 
básicas atrasadas.
     Não existe um 

Plano de Saúde para 
os trabalhadores, 
e nem atualizam a 
Carteira de Trabalho 
dos funcionários.
     Estaremos 
entregando um 
ofício para os 
representantes da 
empresa hoje, e 
esperamos que os 
erros sejam corrigidos.
     Agora é esperar 
pra ver. 
     Caso não haja 
nenhuma mudança 
pedimos aos 

companheiros e 
companheiras que 
nos avisem para que 
possamos tomar 
outras mediadas.

INDÚSTRIA MECÂNICA RODARTE

Cuidado para não engolir 
um sapo

Uma outra 
empresa 
que estamos 

tendo problema é com 
a Rodarte.
     Segundo a 
denúncia, os 
trabalhadores estão 
bebendo água de 
cisterna. Até aí não 
haveria problema 
se a água estivesse 
limpinha, o problema 
é que a cisterna, às 
vezes fica aberta, 
e até um sapo já 
encontraram lá dentro.
     Obrigam os 
trabalhadores a 
trabalharem nas folgas 
e nos intervalos de 
almoço. Não fornecem 
vale-transporte, e 
quando fornecem, 

não obedecem a lei e 
descontam de forma 
integral do funcionário.
     Enviaremos um 
ofício para a empresa 
e esperamos que 
todos os problemas 
sejam resolvidos.
     Atenção! Se não 
resolver, nos informem 
que iremos fazer de 
outra forma.

ÔPA! 
ESTÃO ME 

EXPULSANDO 
DA CISTERNA


