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A Rimet apresentou defesa à

Justiça sobre a ação coletiva sobre
adicional de insalubridade dos
trabalhadores. Esta ação é de
2009, de responsabilidade do
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense, e envolve os
trabalhadores de todas as áreas
da Rimet.

A defesa será analisada e após
decisão do juiz, o sindicato terá o
conhecimento daqueles que serão
beneficiados.

O sindicato só terá acesso à
relação a partir do dia 9 de
outubro próximo, e, após consultar
os trabalhadores, deverá se
manifestar à Justiça. Partindo daí,
o juiz deverá nomear um perito
para elaborar o laudo técnico
ambiental na empresa para
apuração do direito ao adicional
de insalubridade.

Os trabalhadores devem ficar
atentos as próximas informações
do sindicato sobre o processo.

Sindicato vai realizar pesquisa
sobre mudança de turno

O sindicato se reunirá com a empresa na semana que vem para
tentar resolver a mudança do itinerário do trajeto para a Barra.

Mudança do turno do pessoal
da estamparia e litografia deverá
receber equiparação de horário,
quando os trabalhadores deverão
folgar um sábado sim e outro não.

Mudança de itinerário será
discutida semana que vem

Em junho passada foi editada
a Lei 12.832/2013 que mo-
dificou a Lei 10.101/2000 que
trata da Participação nos Lucros
e Resultados.

Conheça abaixo algumas:
1. Diminuição do intervalo entre
as parcelas anuais de pagamento
para 3 meses;
2. Necessariamente as comissões
internas de negociação deverão
ser compostas pelo mesmo
número de representantes de
empregados e representantes dos
empregadores, além de um
representante indicado pelo
sindicato profissional.
3. A PLR não poderá abranger
metas referentes à saúde e
segurança no trabalho.
4. A empresa deve informar
previamente aos trabalhadores
os índices de produtividade, de
qualidade ou de lucratividade
da empresa, os programas de
metas e resultados e seus
prazos.
5. Isenção de IRRF sobre paga-
mentos de PLR até o valor de
R$.6mil e aplicação de uma
tabela progressiva para valores
su-periores, nas bases de 7,4% e
27,5%.
6. Não aplicação do princípio
da habitualidade e ausência de
integração ao conjunto remu-
neratório sob qualquer aspecto.
7. Solução de impasses mediante
medição e arbitragem, neste
último caso com a aplicação da Lei
da Arbitragem (Lei 9307/96).

Importante ressaltar que o
descumprimento de qualquer
formalidade na implementação
do PLR pode acarretar na
supressão da natureza não
remuneratória e a incidência de
encargos previdenciários.

PLR terá
novos

critérios

Após reunião com a empresa, o
sindicato vai realizar uma consulta
para ter conhecimento da opinião
dos trabalhadores. Após o resultado,
prevalecerá a vontade da maioria.
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