
TRIBUNA METALÚRGICA CIDADÃ: Jornal dos Trabalhadores Metalúrgicos, na Fundição, na Siderurgia e na Indústria do Material Elétrico de Joinville.
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                  Ou reagimos agora ou será o fim da aposentadoria especial
Se a Reforma da Previdência passar será o fim da aposentadoria especial, um duro golpe para os metalúrgicos e
as metalúrgicas. Hoje o tempo de contribuição necessário para garantir o direito é de 15, 20 ou 25 anos 
dependendo da profissão e sem idade mínima. Se a Reforma da Previdência passar, além do tempo mínimo de 
contribuição, dependendo da atividade, será preciso cumprir uma idade mínima: Atividade especial de 15 anos: 
55 anos de idade; 20 anos: 58 anos de idade e 25 anos: 60 anos de idade. 
É hora de pressionar os Senadores catarinenses para É hora de pressionar os Senadores catarinenses para que não traiam a classe trabalhadora. Nosso direito a 
aposentadoria está nas mãos deles.

AGORA É HORA DE PRESSIONAR OS SENADORES DE SC



Pa rete poukont ou, vinn asosye ak nou

vinn asosye ak nou
Premye non w_________________________________________________________________________________
Dat ou fet la____/____/_____.  Sèks: F (____)     M (____)   Eta Sivil: __________________________________
Ki kot ou soti: ________________________________
Nan ki ri:___________________________________________________________________________ nº: _______ 
Katye: _______________________________ Vil: _____________________________ Telefón: _______________

Konpayi:______________________________________________ Kinimewo enskripsyon w: ________________
FFonksyon: _______________________________________ Ki dat ou rantre nan konpayia: _____/_____/_____

Moun ki sou responsabilite w: __________________________________________________________________
Relasyon:____________________________________________________________________________________
Moun ki sou responsabilite w: __________________________________________________________________
Relasyon:____________________________________________________________________________________
Moun ki sou responsabilite w: __________________________________________________________________
Relasyon:____________________________________________________________________________________
  
                                                         _______________________________________
                                                                                      Siyen non w

Veja aqui os procedimentos odontológicos realizados no sindicato
Atenção! Novos procedimentos já estão sendo realizados

Somente na Sede das 13h30 as 17h / Dra. Jaqueline Schmitz CRO 14733

Extração do siso
Clareamento
Clareamento Caseiro
Prótese Total
PróPrótese Parcial
Placa para Bruxismo
Restauração On lay e In lay
Coroa Total Metalocerâmica
Entre outros

Para associados e dependentes com preços bem abaixo dos 
praticados em clínicas e consultórios.

TTambém faremos atendimento para não associados com preço 
diferenciado.

CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes que é regido pela Norma Regulamentadora Nº5. O papel da CIPA é 
observar as condições de risco nos locais de trabalho, buscando sempre a preservação da vida, saúde, integridade física e mental 
das trabalhadoras e trabalhadores de determinada empresa ou prestadora de serviços. A CIPA é composta por representantes 
indicados pela empresa e por trabalhadoras/es eleitas/os diretamente em votação secreta e tem como principais atribuições: 
identificar os riscos do processo de trabalho, realizar periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando
a identia identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde, divulgar e promover o cumprimento das Normas 
Regulamentadoras, bem como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à segurança e saúde no trabalho.
CIPEIRO E CIPEIRA: É muito importante que o cipeira/o esteja ciente de suas responsabilidades de representante legal das trabalhadoras/es 
e sempre se colocando como articulador para resolver conflitos relacionado a segurança do trabalho. Para isso o cipeiro/a deve 
fazer rondas diárias nos locais de trabalho para ver como anda o ritmo de trabalho que pode ocasionar uma LER ou DORT 
relacionada ao aumenrelacionada ao aumento demasiado da produção fora dos patamares do ser humano, pressão das chefias, estado e conservação
das maquinas e equipamentos, sempre estar de olho nas condições dos EPI’s e EPC’s (equipamento de proteção coletiva).
Principais funções cipeira/o:
• Estar à frente dos assuntos relacionados a segurança do trabalho;
• Participar de forma ativa da prevenção de acidentes de trabalho;
• Colaborar com o treinamento de segurança dos outras/os trabalhadoras/es;
• Denunciar possíveis falhas de segurança no trabalho;
• Sugerir e buscar soluções.• Sugerir e buscar soluções.

Ser eleito na CIPA não é apenas para ganhar a estabilidade de emprego de dois anos e sim para defender 
que os nossos direitos relacionado a saúde e segurança do trabalho a partir do momento que o trabalhador 
e trabalhadora sai de casa até o momento que chega de volta.

PARA QUE SERVE A CIPA?

VAMOS ESCLARECER SOBRE O Saque DO FGTS


