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Sindicato negocia PLR e
acordo de jornada dos

trabalhadores da Rimet

Os trabalhadores estão rei-
vindicando uma jornada de
trabalho melhor. Com isso, a
direção do sindicato se reu-
niu com a empresa e enca-
minhou a reivindicação.

O sindicato informou que as
jornadas, antes de serem im-
plantadas, devem ser negoci-
adas com o sindicato e, depois,
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Renovação de acordo de jornada

PLR
A PLR dos trabalhadores, se-

gundo a convenção coletiva,
deverá ser paga em duas parce-
las, nos meses de fevereiro e
março de 2011. E na última
votação, os trabalhadores recu-
saram a proposta de R$ 600,00.

Mais uma vez, o sindicato
se reuniu com a empresa,
que garantiu o pagamento
da PLR a todos os trabalha-

Pagamento de férias
fora do prazo deve

ser em dobro
As empresas que não efetua-

rem o pagamento das férias den-
tro do prazo legal deverão con-
ceder o benefício dobrado. É isso
mesmo, os trabalhadores poderão
receber duas vezes o valor das fé-
rias e independentemente da épo-
ca em que elas foram gozadas.

Foi o que decidiu a 8ª Turma
do TST.

Fonte: Notícias TRT 12ª Região

dores, mantendo o critério
de faltas, mas com alguns
ajustes, por exemplo, nos
acordos anteriores os traba-
lhadores que tivessem certo
número de faltas não rece-
biam, mas com esse novo
acordo os trabalhadores
com faltas terão um descon-
to, mas receberão a PLR.

Continuamos em negocia-
ção e, em breve, traremos mais
informação.

ter a aprovação dos trabalha-
dores.

Segundo a Rimet, a escala
praticada foi escolhida pelos
trabalhadores.

Vamos continuar negocian-
do e, assim que tivermos uma
proposta melhor, encaminha-
remos aos trabalhadores.

Agora é com a Rimet!

Gravidez garante
estabilidade, mesmo
se ocorrer durante

aviso prévio
As gestantes têm a estabilida-

de no emprego assegurada até
cinco meses após o parto, mes-
mo se a gravidez ocorrer durante
o cumprimento do aviso prévio.
Com isso, ela fica protegida con-
tra a dispensa sem justa causa
durante este período.

Essa foi a decisão da 4ª Turma do
TRT-MG, que reconheceu, por maio-
ria de votos, o direito de uma trabalha-
dora à estabilidade provisória no em-
prego em um caso como esse.

Fonte: Notícias TRT 3

Conheça os nossos convênios
no site do sindicato

www.sindmetalsf.org.br



Federação e sindicato entram na
Justiça para garantir correção na

tabela do imposto de renda
A Federação dos Metalúrgicos

do Estado do Rio entrará, hoje
(18), com processo na Justiça fe-
deral, no Rio de Janeiro, em seu
nome e em nome dos sindicatos
filiados, inclusive do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense,
contra a União Federal para co-
brar a correção da tabela do im-
posto de renda, ou seja, o Go-
verno não reajustou a tabela de
cobrança do imposto de renda,
exemplo: um trabalhador que es-
tava ganhando um salário de R$
1.499,15 estava isento pela ta-

bela antiga, e hoje aquele que
está ganhando de R$ 1.499,16 a
R$ 2.476,75 terá descontado
7,5% do IR.

Isto significa que quem teve um
aumento de apenas R$ 0,01, pas-
sou a ter o desconto de 7,5%.

O processo pede que seja feita
a correção da tabela do IR em,
pelo menos, 6,4652%, o que ga-
rante a isenção do pagamento
desse percentual a um maior nú-
mero de trabalhadores, sob pena
de ser uma grande injustiça co-
metida contra os trabalhadores.

Gravidez garante
estabilidade, mesmo se

ocorrer durante aviso prévio
As gestantes têm a estabilida-

de no emprego assegurada até
cinco meses após o parto, mes-
mo se a gravidez ocorrer durante
o cumprimento do aviso prévio.
Com isso, ela fica protegida con-
tra a dispensa sem justa causa
durante este período.

Essa foi a decisão da 4ª Turma do
TRT-MG, que reconheceu, por maio-
ria de votos, o direito de uma traba-
lhadora à estabilidade provisória no
emprego em um caso como esse.

Fonte: Notícias TRT 3

Pagamento de férias fora do
prazo deve ser em dobro
As empresas que não efetuarem

o pagamento das férias dentro do
prazo legal deverão conceder o
benefício dobrado. É isso mesmo,
os trabalhadores poderão receber
duas vezes o valor das férias e in-
dependentemente da época em
que elas foram gozadas.

Foi o que decidiu a 8ª Turma do
TST.

Fonte: Notícias TRT 12ª Região

MAN e sindicato
entregam novo ônibus

ao Voltaço

Sindicato convida para
festividade em comemoração

ao Dia do Aposentado
O sindicato convida os trabalha-

dores metalúrgicos da ativa e apo-
sentados para a festa especial em co-
memoração ao Dia do Aposentado.

Será na sexta-feira, dia 28 de ja-
neiro, em nossa subsede, na Aveni-
da Antônio de Almeida, 603, Retiro.

O evento terá início às 16h e
contará com um festival de prêmi-
os e show da dupla Vítor e Yuri.

Os sócios do sindicato podem
retirar a cartela, gratuitamente, na
secretaria da subsede, no Retiro.

A MAN Latin América
e o sindicato entregaram,
no sábado, dia 15, um
ônibus para o Voltaço. A
doação foi intermediada
pelo presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos, Re-
nato Soares .  "Es tava
numa negociação na fá-
brica quando vi passar o
ônibus do Resende. Pensei: por
que eles não podem dar um ôni-
bus para o Voltaço? Foram cin-
co meses de negociação, mas
agora está entregue. Fico muito
orgulhoso por ter ajudado o

time", disse Renato.
O ônibus custa em torno de R$

400 mil, e todas as despesas, in-
cluindo IPVA, fi-
cam por conta da
montadora. O ve-
ículo tem assentos
de couro, banhei-
ro, três TV’s de
LCD e dois frigo-
bares.

Na foto: O presidente do sindicato, Rena-
to Soares, entrega a chave do novo ônibus
ao presidente do Voltaço, Rogério Loureiro


