
A campanha salarial começou já faz tempo, mas só agora a Rimet apresentou uma proposta para
o acordo coletivo 2010/2011. E se trata de uma proposta que não responde as necessidades dos
trabalhadores, não chegando nem perto de atender as suas reivindicações.

E respeitando o direito de decisão dos trabalhadores, a direção do sindicato levará a proposta à
apreciação hoje (14), às 13h30, na portaria da empresa. A orientação aos companheiros é dar um
NÃO para a proposta. Só pra ter uma idéia do quanto a proposta é indecente, veja abaixo o
comparativo das reivindicações dos trabalhadores e da proposta oferecida pela empresa:

Rimet oferece o INPC +
0,51% de aumento real

A C O R D O  C O L E T I V O  2 0 1 0

Resende, 14/6/2010 - Edição nº 590Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense

- Reajuste salarial - 10%
- Aumento do valor do ticket alimentação
- Redução do valor de desconto do vale transporte
- Revisão urgente do plano de cargos e salarios
- Abono de R$ 1.000,00
- Retorno da Insalubridade (Que já foi votado em assembléia)
- Hora extra com bonificação de 100% no horário de 22h às 6h, de sábado para domingo
- Adicional noturno de 20% para 40%
- Hora extras aos sábados de 50% para 75% (já praticado nas empresas de nossa região)
- Implantação da Comissão de fábrica
- Calendário anual de compensação para os feriados prolongados

Diretor da Comunicação: Carlos Pinho
Jornalista responsável:

Beth Rezende (MTB 25965/RJ)

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense.
Rua Gustavo Lira, 9, Centro - Volta Redonda
CEP.: 27280-253 - Telefax: (24) 2102-2800

Só pode ser brincadeira!

- Reajuste salarial - INPC + 0,51% = 6%
- Ticket alimentação de R$ 80,00 para R$ 85,00
- Abono de R$ 200,00

Proposta da empresa

Reivindicações dos trabalhadores da Rimet


