INFO SINTRes RJ 003/2018

Rio de janeiro, 26 de fevereiro de 2018.

O SINTRES RJ – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Resseguros no Estado do
Rio de Janeiro, que conseguiu a sua Carta Sindical em agosto de 2016 e atende agora a toda
categoria Ressecuritária, mas que no ano passado e neste ano de 2018, vem conseguindo
significativas melhorias para os colegas IRBIÁRIOS, entre as quais destacamos:
■ Mais 02 anos de Auxílio Educação, no Acordo Coletivo de Trabalho de 2017;
■ Extensão do Auxílio Refeição aos empregados em licença maternidade ou paternidade;
■ Apresentação semestral dos comprovantes de Auxílio Educação;
■ Bonificação extra de R$530,40 de auxílio alimentação, na Convenção Coletiva de Trabalho
de 2018;
■ Auxílio educação para filhos excepcionais ou deficientes físicos, sem limite de idade;
■ Estabilidades provisórias para gestante, pai, adoção, gestantes/aborto, doença para
afastamentos superiores a 06 meses contínuos, alistado e prestes a aposentadoria;
■ Indenização adicional por dispensa sem justa causa para períodos acima de 10/20 e 30
anos de empresa.
Além disto, oferecemos Assistência Jurídica gratuita a todos os IRBIÁRIOS, sindicalizados ou
não, orientações sobre Direito Previdenciário, acompanhamento personalizado nas
homologações realizadas no SINTRES RJ, fazendo as ressalvas necessárias.
Identificamos uma falha operacional nos recolhimentos de algumas contribuições do IRB
Brasil RE para o INSS, para os colegas concursados de 2004, 2006 e 2007, para as quais já
solicitamos um posicionamento formal da empresa.
É assim que trabalhamos, sustentados pelas mensalidades dos nossos associados e pela
Contribuição Sindical recolhida a cada ano.
Ano passado abrimos mão da Contribuição Assistencial, onde todos os colegas precisavam ir
ao Sindicato fazer oposição a esta contribuição.
Estamos fechando parceria com o Sindicato dos Securitários para a utilização das sedes
campestres de Teresópolis e Cabo Frio.
Juntos, continuaremos fortes para esta assistência integral aos colegas IRBIÁRIOS.
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