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Resende, 09/06/2008 - Edição nº 274

A empresa Rimet apresentou nova proposta para o acordo coletivo 2008/2009. O sindicato colocará a
proposta em votação, por escrutínio secreto, terça-feira, dia10 , a partir de 6h, na portaria da empresa.

Votação nesta terça, 10
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VEJA A PROPOSTVEJA A PROPOSTVEJA A PROPOSTVEJA A PROPOSTVEJA A PROPOSTAAAAA:::::

ACORDO COLETIVO 2008/2009 - RIMET

1. REAJUSTE1. REAJUSTE1. REAJUSTE1. REAJUSTE1. REAJUSTE
a) os salários dos empregados que recebam menos R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) serão
reajustados em 6,5% (seis inteiros e cinco décimos porcento), a partir de 1º de maio de 2008;
b) os salários dos empregados que recebam R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou mais serão
acrescidos de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), a partir de 1º de maio de 2008; e
c) a rediscussão das cláusulas econômicas constantes da Convenção Coletiva ocorrerá na próxima data-base.
2. PLANO ODONT2. PLANO ODONT2. PLANO ODONT2. PLANO ODONT2. PLANO ODONTOLÓGICOOLÓGICOOLÓGICOOLÓGICOOLÓGICO
a) o convênio odontológico da ORALODONTO será substituído, no prazo de aproximadamente sessenta
dias, pelo convênio odontológico da UNIODONTO, se houver adesão de 100% dos empregados;
b) os trabalhadores continuarão responsáveis pelo custo que suportam atualmente, cabendo à Rimet
arcar com a diferença de preço que houver entre um plano e outro; e
c) o trabalhador que não esteja vinculado à ORALODONTO deverá aderir à UNIODONTO e
passar a custear parte dos custos do convênio, de acordo com a política atualmente aplicada aos
demais trabalhadores vinculados à ORALDONTO.
3. PLANO DE SAÚDE3. PLANO DE SAÚDE3. PLANO DE SAÚDE3. PLANO DE SAÚDE3. PLANO DE SAÚDE
a) conforme divulgado na assembléia de trabalhadores realizada em 11/04/2008, a Rimet apresenta a
planilha com as cotações de preços de planos de assistência médica, para deliberação dos empregados
quanto à manutenção ou substituição da assistência prestada pela Intermédica;
b) eventual decisão que implique a substituição da assistência prestada pela Intermédica só poderá ser
observada após expiração do prazo de vigência do contrato atual, que termina em agosto de 2008.
4. PLR4. PLR4. PLR4. PLR4. PLR
a) a Rimet aguarda a eleição, a ser promovida pelo Sindicato, dos membros para compor a comissão
de negociação de PLR; e
b) a partir da formação da comissão negociadora, a Rimet estabelecerá, em conjunto com o Sindicato
e os representantes dos empregados, o cronograma, as metas, os indicadores e as condições para
implementação do Plano de Participação em Resultados para o Ano de 2008.


