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Rimet oferece 8%
de reajuste salarial

Na última sexta-feira
(18), o sindicato reuniu
com a empresa para
discutir, mais uma vez, o
acordo salarial dos
trabalhadores da Rimet. A

O sindicato, mais uma vez, traz a decisão para o chão da fábrica, impedindo que
o sindicato patronal (Metalsul) intermedie as negociações entre a empresa e

seus funcionários. E isso é fruto da confiança dos trabalhadores na atual direção
do sindicato que vem defendendo e lutando pela conquista de mais direitos.

empresa ofereceu um
reajuste de 8% (INPC e
mais aumento real) que
será pago retroativo ao dia
1º de maio. E o vale
alimentação no valor de R$

90 (com reajuste 12,5%).
Desde que esta diretoria

tomou posse, há quase 4
anos, vem travando uma
política de combate aos
abono que as empresas

estavam acostumadas a
oferecer aos trabalhadores
em troca de aumento,
responsável pelo achata-
mento nos salários da
categoria na região.

Veja abaixo uma projeção de ganhos

R$ 1.000,00   8%         R$ 80,00       R$ 1.040,00   R$ 120,00           R$ 1.160,00

R$ 2.000,00   8%         R$ 160,00     R$ 2.080,00   R$ 120,00           R$ 2.200,00

R$ 3.000,00   8%         R$ 240,00     R$ 3.120,00   R$ 120,00           R$ 3.240,00

R$ 80,00 (VA)   12,5%     R$ 90,00       R$ 120,00

Foram realizadas diver-
sas reuniões  com os
representantes da em-
presa, que queriam con-
tinuar empurrando aos
trabalhadores os tradi-
cionais abonos, ao invés

Trabalhador unido, sindicato forte

Faixa Salarial   aumento(%)     Total (R$)      13 meses         V.A.        Ganho anual(salário+V.A).

OBS.: O percentual de reajuste também será calculado no FGTS, 13º, férias e horas extras etc.

de reajuste salarial, como
ocorreram nos anos
anteriores.

Visando maior ganho
aos trabalhadores, o
sindicato defende o
reajuste salarial ao invés

do abono. Porque sofre
na pele o arrocho salarial
causado pela política de
abono que existia dentro
da empresa.

Quanto as demais
cláusulas solicitadas pe-

los trabalhadores, como
PLR, Insalubridade,
jornada de trabalho, além
de outras ainda serão
discutidas na  semana
seguinte ao fechamento
do acordo.
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