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Dia 27, tem eleição da Cipa
A eleição será virtual, terá início no dia 27/07 às 8h e vai até às 1h59 do dia 28/07. Entre no link
que a empresa vai enviar, e se você tiver di culdades para acessar e votar pelo celular terá postos
de votações nas entradas dos pavilhões, não deixe de votar!
Eleger cipeiros comprometidos
com a luta da classe trabalhadora
é fundamental para a prevenção
de acidentes e doenças decorrentes
do trabalho

Muitos acidentes, graves e fatais
poderiam ser evitados se os patrões respeitassem a legislação e a vida dos trabalhadores no ambiente de trabalho.
Por isso, cabe aos cipeiros investigar e atuar no local de trabalho, mapeando os riscos de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho aos quais
os trabalhadores estão expostos, como
os riscos ergonômicos, químicos, físicos e biológicos. Ou seja, cabe aos cipeiros atuar em defesa da saúde e segurança do conjunto dos trabalhadores.
Portanto, vamos car atentos na

hora de escolher os cipeiros. Porque
embora a formação da CIPA seja paritária, isto é, com 18 cipeiros indicados
pela Bosch e outros 18 cipeiros eleitos
pelos trabalhadores, a Bosch ainda tenta
avançar sobre a metade que pertence
aos trabalhadores, indicando candidatos
que não estão comprometidos com a
segurança dos trabalhadores, se forem
eleitos, nem o trabalho básico da Cipa
eles fazem, pois só visam a produção e
não estão preocupados com os trabalhadores. Saúde e segurança são coisas sérias,
por isso, não vote em candidatos indicados

pela empresa. Pense bem na hora de votar!
Mandato pertence aos
trabalhadores
É sempre bom lembrar que a estabilidade prevista na legislação não é um
benefício e sim uma conquista dos trabalhadores para que os cipeiros possam
atuar em liberdade, e exclusivamente voltados aos interesses dos trabalhadores.
Portanto, seu mandato pertence unicamente àqueles que o elegeram: os trabalhadores.

Mais uma vitória do Sindicato
para os trabalhadores

Mais uma vez, a Bosch tentou impedir
que os candidatos à Cipa exercessem o
direito de fazer campanha, falando ou
entregando “santinhos” (cédulas). O que a
Bosch queria era implantar a regra da “mordaça” ou da “boca fechada” nas eleições

da Cipa. Ou seja, a intenção da empresa é
calar a voz dos trabalhadores. Onde está o
respeito aos direitos dos trabalhadores?
Como não houve consenso em reunião
com a empresa, o Sindicato pediu uma
mesa no Ministério Público do Trabalho,

onde a Bosch seguiu intransigente, mantendo a sua posição. Dessa forma, o Sindicato entrou com um processo judicial e
o juiz deu parecer favorável aos trabalhadores, mantendo a democracia na Bosch
e liberando a campanha.

A Convenção Coletiva é a única forma
de manter os direitos conquistados
Em nossas últimas campanhas salariais, a prioridade foi a renovação das Convenções Coletivas, única forma de impedir
que o atentado aos nossos direitos atinja
em cheio a nossa categoria.
Muitos acordos foram fechados com
renovação integral da Convenção e até
ganhos reais nos salários, mas no setor de
autopeças, inclusive onde a Bosch determina o que o Sindipeças deve fazer, a maioria dos trabalhadores segue sem acordo e
sem direitos.
Daí as demissões de trabalhadores adoecidos pelo trabalho na própria empresa.
Temos de acordar: se não houver

Sem convenção,
veja os riscos:

üA empresa pode contratar
pagando o mínimo

üPagar Adicional
Noturno de 20%

forte resistência e luta junto ao Sindicato,
as consequências serão cada vez pior. É
só prestarmos atenção no que estamos
passando nos últimos meses com a
perda de alguns direitos e como a inação corroeu nossos salários.

üFazer Banco de Horas
üImplantar jornada 12X36
üAcabar com o descanso

aos domingos e feriados
e não pagar adicional
de 100% nessas horas
que deixam de ser extras

FIQUE SÓCIO, FIQUE SÓCIA!

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

üReduzir vários direitos das
mulheres que atingem
toda a família

FILIE-SE AO METAL CAMPINAS E FORTALEÇA A LUTA DA CATEGORIA!

üE vários outros riscos

www.metalcampinas.org.br

ESTAMOS DE OLHO!

Os trabalhadores na Vivante estão
sobrecarregados, sendo que um trabalhador tem de fazer serviço de três. Isso porque a FCM a cada dia que passa reduz
ainda mais o contrato e diminui o número
de funcionários. Tem também o problema
das máquinas de limpeza, que estão que-

bradas. Com essa falta de equipamentos,
os trabalhadores estão tendo de fazer as
limpezas manualmente. Estamos pedindo
que a direção da Bosch tome providências, pois têm pais e mães de famílias cando doentes e tendo de pedir para sair, pois
não estão aguentando mais.

Vote em Cipeiros de Luta!
Estas são as nossas bandeiras de luta
üContra o ritmo

O Sindicato
apoia cipeiros
comprometidos com
a saúde e a segurança
dos trabalhadores.

acelerado
de trabalho

üPelo m da exigência de

horas-extras que adoecem
os trabalhadores

üPor convênio médico
igual, pois todos têm
de ter os mesmos direitos

ü

um ambiente
üdePortrabalho
limpo
e seguro

Contra a pressão das
cheas sobre os trabalhadores
acidentados/adoecidos
pelo trabalho (B-91)

