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Mudança no horário com redução
da jornada de trabalho

A partir de novembro será implantado um novo horário de trabalho na Rimet. A implantação do novo horário
deve-se pela redução da jornada para 40 horas semanais. Além disso, os trabalhadores passarão a praticar

um intervalo de refeição de uma hora, e não de meia hora, como era feito no antigo horário. E o mais
importante, a mudança NÃO IMPLICARÁ EM REDUÇÃO DE SALÁRIO. Será realizada uma ASSEMBLÉIA NA

QUARTA-FEIRA, DIA 5, ÀS 13H30, para que o sindicato possa prestar mais informações. Participe!

A jornada de trabalho dos empregados do Setor Litografia será realizada em
três turnos no regime de revezamento semanal, de forma que, a cada semana,
os trabalhadores da empresa se revezem, alternando-se em sistema de rodízio e
preenchendo carga horária de quarenta horas semanais.

 Os horários dos turnos serão os seguintes:

TTTTTurnournournournourno HorárioHorárioHorárioHorárioHorário DiasDiasDiasDiasDias Intervalo DiárioIntervalo DiárioIntervalo DiárioIntervalo DiárioIntervalo Diário

1º 06h00 às 14h00 2ª feira a sexta-feira Uma hora

1º 06h00 às 11h15 Sábados Quinze minutos

2º 14h00 às 22h00 2ª feira a sexta-feira Uma hora

2º 11h15 às 16h30 Sábados Quinze minutos

3º 22h00 às 06h00 2ª feira a sexta-feira Uma hora

A jornada de trabalho dos empregados dos demais setores será realizada em
três turnos fixos, de forma que cada trabalhador da empresa seja alocado em
um dos horários existentes (diurno, vespertino e noturno) e preencha carga horária
de 40 horas semanais.

Demais setores (turnos fixos)

TTTTTurnournournournourno HorárioHorárioHorárioHorárioHorário DiasDiasDiasDiasDias Intervalo DiárioIntervalo DiárioIntervalo DiárioIntervalo DiárioIntervalo Diário

1º 06h00 às 14h00 2ª feira a sexta-feira Uma hora

1º 06h00 às 11h15 Sábados Quinze minutos

2º 14h00 às 22h00 2ª feira a sexta-feira Uma hora

2º 11h15 às 16h30 Sábados Quinze minutos

3º 22h00 às 06h00 2ª feira a sexta-feira Uma hora

Veja como fica os novos horários:
Litografia A jornada de trabalho

dos empregados do Se-
tor Administrativo será re-
alizada em um único ho-
rário, em regime de com-
pensação, de forma que
os funcionários trabalha-
rão de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h30,
com intervalo de uma
hora diária, contando
com sábados livres e pre-
enchendo carga horária
de 42,5 horas semanais.

 Redução da jornada:
compromisso
do sindicato

TRABALHADORES DA RIMET: ASSEMBLÉIA NESTA QUARTA, ÀS 13H30

A luta pela redução da
jornada de trabalho é uma
bandeira e compromisso
da direção do sindicato,
que já garantiu a redução
em empresas como CSN
e Saint Gobain.

Além de trazer muitos
benefícios para os traba-
lhadores, como a melho-
ria na qualidade de vida,
maior tempo para a famí-
lia e atividades de lazer.
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