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Em reunião com a direção do sindicato, a Rimet apresentou uma nova proposta para a PLR 2010 e a
renovação do acordo do turno dos trabalhadores, que será colocada em votação hoje (2).  A proposta

para o turno de revezamento prevê uma bonificação de R$ 400,00, caso seja aprovada,  que será paga
no dia 31 de agosto de 2011. Lembrando que somente os trabalhadores que estão na ativa hoje (2)

terão direito à bonificação e que permanecerá a mesma tabela.

Vamos para a votação da proposta de PLR
e do turno de revezamento

Assembleia hoje (2)

A empresa apresentou uma proposta de R$ 600,00 mais um abono de R$ 100,00, conforme o crité-
rio de absenteísmo. O valor será pago em duas parcelas iguais, conforme a Convenção coletiva, nos

dias 28 de fevereiro e 31 de março.

PLR 2010 dos trabalhadores da Rimet

Absenteísmo

(Individual)

Número de faltas                Percentual do indicador a receber
0 a 3                                               100% + R$ 100,00 = R$ 700,00
4 a 5                                                 80% = R$ 480,00
6 a 7                                                 70% = R$  420,00
8 a 9                                                 60% = R$ 360,00
10 a 12                                            50% = R$ 300,00
+ de 13                                          40% = R$ 240,00

Falta de água gelada na Rimet
Conforme solicitação dos trabalhadores, o sidnicato encaminhou à Rimet a reinvindicação quanto a falta de água

gelada nos bebedouros. A empresa se comprometeu em, no máximo 25 dias, resolver a situação.



Sindicato exige
mudança na tabela

do Imposto de Renda
Veja abaixo o porquê da neces-

sidade do reajuste da tabela. É por
esses motivos que o poder de com-
pra dos trabalhadores vai ficando

cada vez mais achatado.
Lutamos pelos reajustes salariais

com aumento real, e o governo,
em seguida, já quer nos tirar.

- A correção pela inflação das
faixas de rendimento sobre as
quais incidem as alíquotas do
Imposto de Renda evita maiores
perdas para o contribuinte.
- Sem essa correção, o
trabalhador paga um Imposto de
Renda cada vez maior em relação
à proporção de seu salário.
- Em 1995, o governo acabou
com a correção automática da
tabela, alegando que a inflação
estava sob controle.
- A tabela ficou congelada até
2001; depois ocorreram reajustes
abaixo da inflação.
- Nos anos de 2007 a 2010, o
governo Lula adotou a correção

da tabela em 4,5%; esse
compromisso acabou em
dezembro.
- A perda acumulada desde
1995, quando não havia política
de correção da tabela, é de 64%.
- Ao não reajustar a tabela do IR,
o governo reforça seu caixa.
- Para a declaração do IR que
será feita em abril, o
contribuinte usará a tabela do
ano calendário 2010, reajustada
em 4,5%.
- Se o governo não reajustar a
tabela em 2011, o contribuinte
pagará mais imposto e sentirá a
perda na declaração que fará em
2012.

Campanha
salarial

2011
Atenção trabalhadores da

Rimet:
Estamos nos preparando

para mais uma campanha
salarial. E, em breve, inicia-
remos a nossa pesquisa e as
reuniões para elaboração da
pauta de reivindicação.

Estamos no aquecimento
e é importante que todos
participem.

A empresa apresentou uma proposta de R$ 600,00 mais um abono de R$ 100,00, conforme o
critério de absenteísmo. O valor será pago em duas parcelas, conforme a Convenção coletiva, nos

dias 28 de fevereiro e 31 de março. Veja a tabela:

PLR 2010 dos trabalhadores da Rimet

Absenteísmo

(Individual)

Número de faltas                Percentual do indicador a receber
0 a 3                                               100% + R$ 100,00 = R$ 700,00
4 a 5                                                 80% = R$ 480,00
6 a 7                                                 70% = R$  420,00
8 a 9                                                 60% = R$ 360,00
10 a 12                                            50% = R$ 300,00
+ de 13                                          40% = R$ 240,00


