
o boletim anterior,
abordamos as preocupa-
ções desta diretoria do
sindicato com a saúde do
trabalhador. E, nesta últi-
ma semana, foi constata-
do que os companheiros
continuam tendo muita di-
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ficuldade em exercer
suas funções no ambien-
te da empresa. Isso se
deve ao calor excessivo
que vem atrapalhando o
desempenho, além de pre-
judicar a saúde dos fun-
cionários.

Na semana passada, o
sindicato reuniu-se com a
empresa e falou sobre os
vários problemas existen-
tes e o calor foi um deles.

O representante da Rimet
afirmou ter resolvido o
problema através da ins-
talação de ventiladores
nos locais de trabalho. Só
que, durante visita do sin-
dicato na entrada da fá-
brica, não foi isso que os
trabalhadores disseram.

Muitos trabalhadores
continuam fazendo quei-
xa à direção deste sindi-
cato, afirmando estar com
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Depois que a empresa
parou de pagar insalubrida-
de aos trabalhadores, o sin-
dicato entrou com processo
nº 007780032.20095010521
na Justiça no dia 4/5/2009,
contra a empresa. Só que o
juiz determinou que o pro-
cesso fosse desmembrado
de cinco em cinco trabalha-
dores, já que anteriormente
tratava-se de um processo
coletivo.

Com isso, o sindicato
encontrou dificuldade já
que a empresa se negou a
fornecer os nomes dos
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funcionários. Sendo assim,
o sindicato apelou ao juiz
para que a Caixa Econô-
mica Federal fornecesse os
nomes através da RAIS
(Relação Anual de Informa-
ções Sociais). A partir de
agora, o sindicato só está
aguardando essa relação
para novamente prosseguir
com os processos.

O departamento jurídico
informa que a partir do mo-
mento que o pedido vai a
Justiça, a sentença contará
o prazo total do processo.
Ou seja, se inicialmente o

processo deveria calcular
retroativo há cinco anos,
passa então a contar tam-
bém o tempo de espera
para que seja julgado. O pa-
gamento será feito a partir

de abril de 2004, data em
que foi suspenso o paga-
mento da insalubridade,
com dedução do período de
maio a dezembro 2008 que
já foi pago pela empresa.

muita dificuldade já que
o ambiente tem se apre-
sentado insalubre.

A direção do sindicato
avisa à direção da empre-
sa que solicitará uma
mesa redonda à Delega-
cia Regional do Trabalho
para resolver definitiva-
mente o impasse, estabe-
lecendo prazos para que
seja de fato solucionado
o problema.
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NOVO CONVÊNIO

Há áreas dentro da em-
presa que apresentam a
necessidade de mais con-
tração de pessoal. Há tra-
balhador que está cum-
prindo várias funções ao

DESVIO DE FUNÇÃO E SOBRECARGA

O sindicato está en-
frentando dificuldades de
visitar o interior da fábri-
ca, onde os trabalhado-
res exercem suas fun-
ções. O departamento de
saúde deste sindicato
sabe que é legítimo, atra-
vés de normas da CLT
(NR5), a presença de re-

Trabalhador da Rimet é
obrigado a jogar nas 11

mesmo tempo e não rece-
bendo por tal atividade.

O sindicato está de olho
já que seu departamento de
saúde sabe que isso pode
gerar acidentes de traba-

lho e prejudicando a saú-
de do trabalhador. Diante
de prazos já estabelecidos
por esta direção, aguarda-
remos soluções por parte
da empresa.

Sindicato precisa estar
presente dentro da fábrica

presentações de trabalha-
dores para que seja de-
senvolvidas ações neces-
sárias à prevenção de aci-
dentes e doenças decor-
rentes do trabalho. Por-
tanto, a empresa tem o
dever de possibilitar a
fiscalização.

Representantes do sin-

dicato deverão procurar,
através de meios legais,
meios de acesso ao inte-
rior da Rimet. E acredita
que a própria direção de-
verá chegar a conclusão
que isto é inevitável e que
lhe trará também benefí-
cios já que trata-se da
prevenção de acidentes.

Muitos trabalhadores têm
questionado o sindicato so-
bre a diferença nos salários
dos trabalhadores que exer-
cem a mesma função na
mesma área de produção da
empresa.  Isso vem geran-
do muita insatisfação entre
os companheiros.

O sindicato levou o pro-
blema à direção da empre-
sa para que sejam tomadas
as providências ou que seja
criado um plano de cargos
e salários que possa fazer
justiça aos trabalhadores.

Por outro lado, a empre-
sa alegou que já existe um
plano de cargos e salários
em andamento e que deve-
rá ser implantado em bre-
ve, mas ainda não estabele-
ceu um prazo.
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Iniciam as discursões
sobre metas e critérios a se-
rem definidos junto a dire-
ção da empresa para calcu-
lar a PLR dos trabalhado-
res. É importante que o tra-
balhador fique tranqüilo de
que o objetivo do sindicato
é buscar uma remuneração
justa a todos os trabalhado-
res no cumprimento de me-
tas, de forma transparente e
esclarecedora.
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