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Reajuste da MAN será de 8,43%
Os trabalhadores do Consórcio Modular e das Terceiras terão um reajuste de 8,43% em seus salários,
conforme o acordo coletivo 2011/2012. Isso porque o INPC fechou o período em 6,3%. Com isso,
o reajuste conquistado pelos companheiros, de INPC + 2% de aumento real, irá totalizar 8,43%.

O novo valor passou a valer a partir de 1º de maio.

Sindicatos reduzem brecha salarial
de montadoras

Para analistas, trabalhadores devem ter bom senso
 Iniciado no fim da década de

1990, o processo de desconcentra-
ção das montadoras do ABC pau-
lista para outros estados teve forte
motivação na guerra fiscal e pelo
fato de essas regiões, até então, não
terem histórico na produção de au-
tomóveis nem sindicatos organiza-
dos. Caso de São José dos Pinhais e
Curitiba, no Paraná; Camaçari, na
Bahia; e Gravataí, no Rio Grande
do Sul. A lógica, além das vanta-
gens fiscais oferecidas pelos estados,
era fugir da pressão dos sindicalis-
tas e de salários considerados altos
demais. Mas a atual queda de bra-
ço entre os metalúrgicos e a direção
da Volkswagen em São José dos Pi-
nhais, pelo valor da Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), parece ser
um sinal de que essa estratégia está
caindo por terra.

—Os incentivos têm prazo para
acabar, e os sindicatos se fortalecem
ao longo do tempo e buscam me-
lhorar o rendimento dos seus traba-
lhadores — observa o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC,
Sérgio Nobre.

Prova disso são os funcionários da
fábrica da Ford de Camaçari, que,
desde o início da produção, no fim

de 2001, vêm conseguindo reajus-
tes salariais acima da média a cada
ano e PLR igual à dos trabalhadores
do ABC.

Para Luiz Carlos Augusto, diretor
da consultoria Jato Dynamics do Bra-
sil, especializada no mercado auto-
motivo, os sindicalistas precisam ter
bom senso para que a fábrica da
Volks não seja desativada como
ameaçou o presidente da montado-
ra, Thomas Shmall.  O risco de um
impasse é afastar investimentos fu-
turos na região.

Para se ter uma ideia, há pou-
cos meses, a filial brasileira da
Volvo anunciou uma venda de ôni-
bus para o Panamá, o maior con-
trato já feito pela empresa. A equi-
pe do Brasil fechou o negócio, mas
a fábrica de Curitiba (PR) pratica-
mente não vai trabalhar nele. Dos
1,2 mil veículos envolvidos, somen-
te 85 seguirão do Brasil. O res-
tante vai ser produzido em Boras,
cidade no Oeste da Suécia. A di-
reção da Volvo não fornece deta-
lhes. Mas, segundo fontes do se-
tor, o custo da exportação a partir
da Suécia é cerca de 10% mais
baixo.

Com informações do O Globo e Valor

Profisio - Quatis Fisioterapia
(Centro) - Desconto de 40% na sessão de
fisioterapia, para pagamento à vista, e de
10% (dez por cento) nas mensalidades das
sessões de Pilates. Tel. (24)3353-6669

Athletic Center Academia  (Centro)
Desconto de 50% nas duas primeiras
mensalidades.  Tel. (24)3353-2024

Casa do Alemão Presentes (Centro)
Desconto de 10% nas compras de qualquer
mercadoria - cama, mesa, banho e
brinquedos. Tel. (24)3353-3299 / 3353-
6243 / 3353-3299

Casa Santa Maria (Centro) - Desconto
de 15% nas compras à vista, de produtos
de confecção, calçados, cama, mesa e banho.
Tel. (24)3353-3025

Marcy Modas (Centro) - Desconto de
10% em 6 vezes nos cartões de crédito, e de
15% nas compras à vista, em vestuário e
calçados. Tel. (24)3353-6014

Farmácia N.Sra. do Rosário (Centro)
Desconto de 6% para medicaments
alopáticos, de 10% para manipulados e de
10% para homeopáticos. Tel. (24)3353-
2707

Emporium (Centro) - Desconto de 10%
nas compras de roupas, bijuterias, pijamas
e calçados. Tel. (24)3353-3808

Confira os novos convênios
do Sindicato em Quatis:



Os trabalhadores que se demi-
tem ou são demitidos sem justa cau-
sa é assegurado o direito de conti-
nuarem desfrutando do plano de
saúde coletivo oferecido pela em-
presa nas mesmas condições ante-
riores à rescisão do contrato com o
empregador.

A Lei 9.656/98, que dispõe so-
bre planos e seguros privados de
assistência à saúde, é que garante
o benefício.

Os planos coletivos são interes-
santes pelo seu reduzido valor. Po-
rém, após o desligamento com a
empresa, o beneficiário deverá ar-
car com o custo integral do plano
de saúde que, ainda assim, conser-

Trabalhadores têm direito ao plano de saúde
quando exonerados ou demitidos sem justa causa

va-se interessante.
O benefício tem, contudo, prazo

determinado: O plano/seguro-saú-
de pode continuar sendo usado por
mais um terço do tempo em que o
ex-funcionário ficou vinculado a ele.
Esse prazo, de acordo com a lei,
não pode ser inferior a seis meses
nem superior a 24 meses.

É importante ficar atento também
ao prazo para manifestar interesse
pela manutenção do plano: 30 dias,
a contar da data em que o benefi-
ciário recebeu ou fez a comunica-
ção de seu desligamento. Para isso,
deve procurar a operadora de saú-
de contratada e informá-la de que
irá arcar com os custos.

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art.
1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do
contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de benefici-
ário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação da MP 2.177-44/
24.08.2001)

§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um
terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou
sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
(Redação da MP 2.177-44/24.08.2001)

§ 2º A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo
familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes
cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto
neste artigo.

§ 4º O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decor-
rentes de negociações coletivas de trabalho.

§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do
consumidor titular em novo emprego.

(Redação da MP 2.177-44/24.08.2001)
§ 6 º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contri-

buição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator
de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar." (NR) (Redação da
MP 2.177-44/24.08.2001)

Congestionamento
nas roletas

Apesar de estarem sendo
feitas as obras para aumentar o
número de roletas na MAN, o
congestionamento continua. Está
faltando um pouco de bom
senso por parte dos responsáveis
para a liberação das roletas nos
horários de pico, inclusive na
entrada do restaurante. Isso tem
causado atrasos aos trabalhado-
res tanto na entrada e na saída,
como também no horário de
almoço.

Lei 9.656/98 Agenda cultural
O Porão Hall apresenta show com

Seu Jorge
Sábado, dia 14 de maio, a partir
das 22h. Participação de Aubrey e

Paulinho, DJ Júnior e DJ
Sandrinho.

Informações pelos telefones:
3342 6727 e 3323 0974

Informações pelos telefones:
3348 1729, 3346 8818 e 3342 1064

Projeto Samba do Ano
apresenta show com

Pixote
Sábado, dia 21 de maio, a partir
das 22h, no Ginásio do Recreio do

Trabalhador


