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PLR DA RIMETPLR DA RIMETPLR DA RIMETPLR DA RIMETPLR DA RIMET

Na última votação, realizada
dia 25/2, 74% dos trabalhadores
da Rimet rejeitaram a proposta
apresentada pela empresa de
máximo de R$ 850 (R$750 de
PLR e mais R$ 100 de
bonificação), respeitando os
mesmos critérios de absenteísmo,

Após rejeição, RimetApós rejeição, RimetApós rejeição, RimetApós rejeição, RimetApós rejeição, Rimet
apresenta nova propostaapresenta nova propostaapresenta nova propostaapresenta nova propostaapresenta nova proposta

Na audiência realizada no dia último
dia 05, na Vara do Trabalho em Resende,
foi decidido pelo juiz que a Rimet terá
até o dia 03 de setembro de 2013 para
apresentar os nomes dos funcionários que
trabalham e que trabalharam na área de
produção.

O próximo passo será marcar uma
data, definida pelo juiz, para que um
perito vistorie as áreas.

pago no ano passado de PLR aos
trabalhadores.

Em nova reunião, a Rimet
apresentou uma nova proposta:
R$ 800 de PLR mais R$ 100 de
bonificação, totalizando um
máximo de R$ 900, seguindo os
critérios de absenteísmo.

O sindicato entende que os
trabalhadores têm se dedicado ao
máximo na produção, e por isso
estão pleiteando um reajuste de
valor melhor na proposta
apresentada pela empresa. Os
resultados têm sido positivos, e a
empresa pode melhorar essa PLR.

Sobre o problema dos trabalhadores
que dependem  de transporte público no
bairro Barra II, o sindicato já entrou em
contato com a empresa para que seja
apresentada uma solução para o problema.

Caso a empresa não passe a entrar no
bairro para facilitar a condução, o sindicato
vai solicitar à prefeitura a troca da linha.

O sindicato informará novidades
sobre o caso.

Os trabalhadores da Rimet estão
reivindicando lanche no horário da tarde
já que a carga horária é de 6h às 17h.  O
sindicato concorda e reforça a solicitação.

A votação será nesta terça-feira,
dia 12, das 5h30 às 14h30, na

portaria da empresa.

INSALUBRIDADE LANCHETRANSPORTE PÚBLICO

O trabalhador que se afastar por
acidente de trabalho ou doença deve
procurar o Departamento de Saúde do
sindicato para receber orientação.

ACIDENTE OU DOENÇA


