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Os trabalhadores da White Martins e da Saint Gobain
recusaram a proposta oferecida pelas empresas e colocadas
em votação nesta segunda-feira (23).

As empresas já foram comunicadas da reprovação da
proposta e o sindicato já solicitou que seja feita uma nova
negociação, para que as empresas possam apresentar outras
propostas. Veja o resultado da votação:

Proposta recusada na White
Martins e na Saint Gobain

CAMPANHA SALARIAL 2011

Trabalhadores recusam
proposta do Metalsul

Os metalúrgicos do Sul Flumi-
nense recusaram, em votação na
segunda-feira (23) a proposta de
um reajuste de 7% apresentada pelo
Metalsul. Foram 98,5% dos votos
contra a proposta.

Com isso, encaminharemos
um ofício à direção do sindicato
patronal solicitando a reabertu-
ra das negociações, e esperamos
que o Metalsul pare de enrola-
ção e traga uma nova proposta
para ser discutida na mesa de ne-
gociação, já que a nossa data-
base foi prorrogada.

White Martins
NÃO - 126 votos
Sim - 40 votos

Saint Gobain
NÃO - 484 votos
Sim - 10 votos

Local:
Na Avenida São Lucas, antiga
208, próximo ao Royal



O ministro-chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República,
Gilberto Carvalho, disse que o
governo deve aceitar a substituição
do fator previdenciário (índice que
reduz o benefício de quem se
aposenta mais cedo) pela fórmula
85/95.

A fórmula 85/95 concede a
aposentadoria integral para quem
completar, na soma do tempo de
contribuição com a idade, 85 para
mulheres ou 95 para homens. "Há
grande possibilidade de o governo
apoiar uma fórmula como a 85/
95?, disse Carvalho, durante a festa
do 1º de Maio da Força Sindical.
"Sei que ela [presidente Dilma
Rousseff] tem simpatia pelo assunto,
e nós poderemos chegar a um
acordo."

Hoje, um segurado homem com
o tempo mínimo de serviço (35
anos) consegue a aposentadoria
integral com mais de 64 anos de
idade. Com o novo fator, ele poderá
ter o benefício integral aos 60 anos
de idade.

Dilma aceita discutir
fim do fator

previdenciário
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)

Lei 9.656/98

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense foi convidado
a participar de uma apresenta-
ção de um projeto do Departa-
mento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (Die-
ese), em parceria com o Ministé-
rio do Trabalho, no município do
Rio de Janeiro.  O projeto está
relacionado ao mercado de tra-
balho no estado do Rio de Janei-
ro. O resultado servirá, posteri-
ormente, como subsídio para po-
líticas públicas.

Sindicato recebe
convite do Dieese


