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Trabalhadores da Rimet
respondem pesquisa e apontam

reivindicações
A direção do sindicato pu-

blicou um boletim com uma
pesquisa para os trabalhado-
res da Rimet. Na pesquisa, eles
deveriam apontar quais são as
principais reivindicações para
o acordo coletivo 2011.

Com a devolução da pesqui-
sa, o sindicato elaborou a pau-
ta de reivindicações, que foi en-
tregue à empresa ontem (dia 4).

Os trabalhadores da Rimet
demonstraram uma grande

Campanha Salarial 2011

1- Reajuste salarial (INPC + aumento real);
2- Função igual, salário igual;
3- Plano de cargos e salários com sistema de progressão anual e que contemple todos os empregados
4- Piso Salarial Profissional
5- Multa por descumprimento de cláusula do acordo
6- Adicional de tempo de serviço
7- Aumento da licença maternidade de 4 para 6 meses
8- Aumento do vale alimentação
9- Pagamento de insalubridade e periculosidade
10- Comissão de fábrica

mobilização e, principalmente,
que estão juntos com o sindi-
cato na luta por uma acordo
coletivo que atenda os nossos
anseios.

Agora, o próximo passo, é
negociar e esperamos que a
empresa chame logo para
uma negociação, já que a nos-
sa data-base, que é 1° de
maio,  teve que ser prorroga-
da.

Como é de conhecimento de

todos, a negociação da Rimet
é feita junto com o Metalsul,
sindicato patronal, mas os re-
presentantes dos trabalhadores
na empresa buscam uma ne-
gociação em separado, para
que possamos avançar nas dis-
cussões e ter um melhor resul-
tado para os companheiros.

Veja como ficou a pauta de
reivindicações elaborada pelos
trabalhadores, em ordem de
prioridade:



Trabalhador unido, sindicato forte!
Preencha a ficha de sindicalização e faça parte do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense,

a verdadeira trincheira de luta do trabalhador.


