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Logo após a deflagração da greve na assembléia do dia 10 de junho
os representantes da empresa Rimet chamaram o sindicato para nego-
ciação. A empresa apresentou uma proposta com o objetivo de resol-
ver o impasse,  por fim ao movimento grevista e fechar o acordo cole-

tivo 2008/2009.Veja a última proposta apresentada pela empresa:

1- REAJUSTE:
Reajuste salarial de 7%
a partir de 1º de maio
de 2008.
2- ABONO SALARIAL:
Abono no valor de R$
300,00, a ser pago de
uma só vez.
O abono referido
não integra a remu-
neração.
3- VALE ALIMENTAÇÃO
O valor passará dos
atuais R$ 60,00 para
R$ 65,00, com dimi-
nuição do desconto de
R$ 12,50 para R$
10,00, o que equivale
a um reajuste de
15,7% no valor líquido
do benefício.
Fica mantido o atual

critério, que dá direito
ao benefício os traba-
lhadores que recebam
salário igual ou infe-
rior a seis salários mí-
nimos.
4- PLR
O Sindicato promove-
rá a eleição da comis-
são de negociação de
PLR.
A partir da formação
da comissão negocia-
dora, o sindicato, a
comissão e a Rimet es-
tabelecerão o crono-
grama, as metas, os
indicadores e as con-
dições para imple-
mentação do Plano
de Participação em Re-
sultados 2008.

Se até o dia 31 de de-
zembro de 2008 não
for implementado,
por responsabilidade
exclusiva da Rimet, a
PLR 2008, será pago a
cada trabalhador, na
base de 1/12 avos por
mês trabalhado no
ano de 2008, o valor
de R$ 415,00, em duas
parcelas de R$ 207,50.
5- ASSISTÊNCIA
MÉDICA
Os trabalhadores de-
cidirão pela manu-
tenção ou substituição
da Intermédica, le-
vando em considera-
ção a planilha com as
cotações de preços de
planos de saúde en-

tregue em 10/06/
2008.
Se os trabalhadores
deliberarem pela
substituição da as-
sistência prestada
pela Intermédica,
deverá o Sindicato
de empregados in-
formar a decisão à
Rimet  hoje dia 13,
para a prévia de
rescisão à Intermé-
dica, sem o que a
substituição da em-
presa não será pos-
sível neste ano.
6- ACT-SMS (INSA-
LUBRIDADE)
A Rimet ajustará as
pendências aponta-
das pelo Sindicato.


