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O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense tem recebido
diversas reclamações sobre a fal-
ta de água nas instalações da Ri-
met. Sabe-se que não é a primei-
ra vez que isso acontece e espe-

Em 2009, os trabalhadores enfren-
taram problemas com o plano de saú-
de (Intermédica). Um plano que infe-
lizmente não atendia às necessidades
de assistência médica dos funcioná-
rios. O sindicato fez inúmeras reivin-
dicações junto à direção da empresa
e conseguiu a mudança do plano para
Golden Cross.

A saúde do trabalhador
deve ser prioridade

da empresa
Em função do menor custo para a

empresa, a Rimet migrou para a Co-
operativa Unimed, que vem atenden-
do amplamente as necessidades do
trabalhador.  Essa mudança acabou
com as reclamações no sindicato.

Outra grande conquista foi em re-
lação ao atendimento aos trabalha-
dores afastados por acidente de tra-

balho e doença ocupacional e emis-
sões de CAT (Comunicação de Aci-
dente de Trabalho), entre outros. O
sindicato tem acompanhado as sub-
notificações das empresas com rela-
ção aos acidentes de trabalho. Aliás,
este procedimento não é só na em-
presa Rimet, mas também, em outras
empresas da região.

Os funcionários estão trabalhando
em péssimas condições. O calor ex-
cessivo está prejudicando o rendi-
mento, além de comprometer a saú-
de e a segurança dos metalúrgicos.

O sindicato estará reunindo com
a empresa para reivindicar melhori-
as nas condições de trabalho. Sabe-

Há alguns anos atrás, o funcioná-
rio da Rimet encontrava muita dificul-
dade para receber atendimento odon-
tológico. Depois de várias reclamações
dos trabalhadores, o sindicato conse-
guiu conquistar junto a empresa a
mudança do plano odontológico.

Essa é a atual prática do Departa-
mento de Saúde do Sindicato: melho-
rar a qualidade de vida do trabalhador.

Trabalhador
rindo a toa!Rimet: 50 graus

se que não é difícil resolver este
tipo de problema, o que está faltan-
do é a instalação de alguns circula-
dores de ar. O ambiente quente e
sem água não dá.

Após reunião com a direção da
empresa, o sindicato voltará a infor-
mar aos trabalhadores.

Cadê a água?
(E na moringa não vai água?)

ra-se que sejam tomadas provi-
dências que realmente solucio-
nem definitivamente o problema.
E esta diretoria quer um prazo
para  o caso.

Sem água não dá!

FERIADO DE
CARNAVAL é LEI

Segundo a Lei n° 5.243, de 14
de maio de 2008, a 3ª feira de car-
naval é feriado estadual e as empre-
sas deverão conceder o dia aos seus
trabalhadores ou pagar o dia traba-
lhado mais a bonificação de 100%.

Estamos atentos!
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NOVO CONVÊNIO

Diferenças de
juros progressivos

do FGTS

Os trabalhadores que ti-
veram contrato de trabalho
assinado entre os anos de
1967 e 1971 tem direito de
receber diferenças de juros
progressivos do FGTS.  Mas
para receber esses valores
devem proceder da seguin-
te forma:-Ir a uma agência
da Caixa com os documen-
tos pessoais e que com-
provem o vinculo empre-
gatício na época, que po-
derá ser carteira de traba-

Há algum tempo o sin-
dicato reivindica com os de-
putados uma mudança na
lei 10.101, da PLR, por en-
tender que do jeito que está,
a lei beneficia os patrões.

E o governo anunciou
que está em estudo um pro-
jeto de lei que sugere algu-
mas mudanças na legisla-
ção trabalhista. Entre as pro-
postas, há uma que obriga
as empresas a distribuir en-
tre os funcionários o lucro
líquido de 5% para médias
e grandes empresas.

Alguns empresários e
setores da imprensa estão

Projeto de Lei
sugere mudanças

na PLR
Caso aprovado, empresas teriam que
distribuir 5% do lucro líquido com os

trabalhadores
questionando esse projeto
alegando que, se aprova-
do, significará mais desem-
prego já que já são obriga-
dos a pagar de impostos
valores que correspondem
a 102% do salário do fun-
cionário. E que na prática
a nova lei criaria mais um
encargo.

O sindicato defende este
projeto já que beneficiará
o trabalhador. E está bus-
cando discutir com outros
sindicatos e alguns parla-
mentares para reivindicar a
mudança na lei, que hoje
só favorece aos patrões.

No ano passado, o sin-
dicato conseguiu arrancar
da empresa uma PLR mais
justa para os trabalhado-
res. De R$ 220,00 passou
para R$ 350,00. E isso,
sem considerar o tal “me-
tas e critérios”, método
adotado pela empresa para
alterar os valores pagos
aos trabalhadores.

PLR mais justa para o
trabalhador da Rimet

lho ou PIS/Pasep;
- Levar cópia da cartei-

ra de trabalho nas segui-
nes partes: folha com re-
trato e o verso, compro-
vação do contrato de tra-
balho no período e do
fundo de garantia.

- preencher formulário
de habilitação ao crédito.

O crédito será libera-
do em até 60 dias depois
que a habi l i tação for
aprovada.

O sindicato sabe que o
valor determinado pela
convenção é de R$
440,00, e isso esta direto-
ria não abre mão. A PLR
normalmente é paga entre
os meses de fevereiro e
março, mas a empresa fez
uma proposta aos traba-
lhadores de antecipar para
o dia 23/12/2009 o paga-

mento, desde que o valor
de R$ 350,00 fosse apro-
vado pelos trabalhadores.  E
foi o que aconteceu: os fun-
cionários da empresa apro-
varam por unanimidade a
proposta.

Embora o sindicato não
tenha ficado satisfeito com
o valor aprovado, este ano
espera que a PLR seja mais

justa. Mesmo aqueles tra-
balhadores que não obti-
verem pontuação no ab-
senteísmo (termo usado
para designar as ausênci-
as dos trabalhadores no
processo de trabalho, seja
por falta ou atraso, devi-
do a algum motivo inter-
veniente) deverão ter ga-
rantido uma PLR justa.


