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Assembléia é hoje
Após a convocação da assembléia para deliberar sobre o

pagamento da insalubridade, melhorias no plano médico e
odontológico, eleição da Comissão de PLR, mudança no ticket-

refeição entre outras. A empresa concordou com a proposta
apresentada pelo sindicato. Leia abaixo.
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1. INSALUBRIDADE. A Rimet pagará em caráter
provisório, a partir de maio de 2008 e mediante a
assinatura de Acordo Coletivo específico, o adicional
de insalubridade (20% sobre o salário mínimo) para
todos os empregados da fábrica de Resende, exceto os
da área administrativa, sem reconhecimento da
exposição dos trabalhadores a qualquer agente
insalubre, até que laudo pericial específico seja
confeccionado em conjunto por técnicos da empresa e
do sindicato.

Acordo Coletivo de Trabalho, norteado pelo objetivo
único de proteger a segurança e saúde dos
trabalhadores e definir soluções técnicas capazes
de atender à legislação pertinente, estabelecerá as
condições de acesso dos técnicos do Sindicato à
empresa, os critérios para verificação das condições
de trabalho, o cronograma de efetivação dos
trabalhos, os meios de solução de eventuais
dissensos técnicos, o prazo para finalização do
laudo e o seu prazo de vigência.

A empresa suprimirá o pagamento do adicional de
insalubridade se o laudo confeccionado pelos
técnicos do Sindicato e da empresa chegar à
conclusão de que não há exposição dos
trabalhadores a agentes insalubres; se o
cronograma previsto em Acordo Coletivo não for
observado; ou se o Acordo Coletivo perder vigência.

2. PLANO DE SAÚDE. A Rimet apresentará ao Sindicato,
no prazo de 45 dias, cotações de preços de planos de
assistência médica, com detalhamento das condições
de cobertura e critério de participação dos trabalhadores
nos custos, para deliberação dos empregados quanto
à manutenção ou substituição da assistência prestada
pela Intemédica.

Qualquer decisão tomada pela assembléia de
trabalhadores, após análise das propostas apresentadas
pela empresa, que implique a substituição da assistência
prestada pela Intermédica só se poderá implementar
após expiração do prazo de vigência do contrato atual,
que termina em agosto de 2008.

3. PLANO ODONTOLÓGICO. A empresa aguardará
a apresentação de proposta, a ser enviada pelo
Sindicato/Uniodonto, com detalhamento das condições
de cobertura, custos e critério de participação dos
trabalhadores, para estudar a possibilidade de
substituição da assistência prestada pela Oralodonto.

4. PLR. A empresa aguardará a eleição, promovida
pelo Sindicato, dos membros para compor a comissão
de negociação de PLR para, a partir de então, estabelecer,
em conjunto com o Sindicato e os representantes dos
empregados, o cronograma, as metas, os indicadores
e as condições para implementação do Plano de
Participação em Resultados para o Ano de 2008.


