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PARTICIPE

Sindicato e Rimet se reúnem
para discutir pendências

Turno
O sindicato se reuniu

com a empresa para dis-
cutir uma solução para o
problema do turno, que
chega a ter 12 horas aos
sábados. E a empresa apre-
sentou vários argumentos
para não implantar os 30
minutos do horário de re-
feição.

Segundo a Rimet, com
a implantação da hora de
refeição, os trabalhadores

não poderão fazer mais
hora extra, pois a empre-
sa será punida pelo Minis-
tério do Trabalho. Além
disso, a empresa sofre
pressão do mercado para
a fabricação de produtos.

A direção do sindicato
entende que é preciso re-
gularizar a situação dos
companheiros, assim a em-
presa não será punida pelo
MTE e os trabalhadores não
serão prejudicados.

Insalubridade
O processo da insalu-

bridade dos trabalhadores
da Rimet está tramitando
na justiça.

Mas o sindicato está
reivindicando que a em-
presa encontre uma so-
lução, mesmo sem sair
a sentença, reconheça
as áreas insalubres e pa-
gue o adicional aos tra-
balhadores que tem di-
reito.

PLR
Mais uma vez, a direção

do sindicato se reuniu com a
empresa para discutir uma
proposta para a PLR dos
companheiros. A Rimet apre-
sentou uma nova proposta de
R$ 450,00, que foi recusada
na mesa de negociação.

O trabalhador da Rimet
merece ter seu esforço e o
compromisso com a pro-
dução reconhecidos, e a
PLR é o meio para isso.

VEJA A FÓRMULA QUE A RIMET USARÁ PARA CALCULAR A PLR:
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Quant. Func. Prod.

X 0,4 X Tabela de faltas/Ano }

Sindicato inicia
distribuição de

cartelas para o Natal
Metalúrgico

O trabalhador sindicalizado já pode pegar sua cartela
para o festival de prêmios do  Natal Metalúrgico.

As cartelas estão sendo distribuídas nas sedes e subsedes
do sindicato, no horário de 8h às 12h e de 13h às 18h, de
segunda a sexta-feira. Não se esqueçam de trazer um docu-
mento de identidade, o contracheque do mês de outubro e um
brinquedo.
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