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O sindicato informa que os shows  musicais começarão às 15h em ponto,
seguindo a ordem do anúncio acima. Cada banda ficará no palco por 1h,

para que o Show de Prêmios possa se iniciar pontualmente, às 18h.
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Atenção trabalhadores
na ação da Hora Extra

da Laminação
Muitos trabalhadores têm ligado para
o sindicato pra reclamar da demora
do pagamento da Hora Extra da
Laminação do ano de 2009.

É bom lembrar que o processo foi
uma ação conjunta organizada pelo
sindicato, da qual muitos
trabalhadores nem tinham
conhecimento. Normalmente o
trabalhador só entra com processo
contra a empresa quando se desliga
dela. No caso desta ação, acabaria
prescrevendo e o trabalhador
continuaria lesado. O sindicato,
usando da lei que garante seu
direito de representar o trabalhador
em ação coletiva, cumpriu seu papel
e entrou com esta ação.

Democraticamente, realizou-se
uma assembleia, na qual os
trabalhadores aprovaram a pro-
posta da empresa. Sem este acordo,
o processo correria na justiça por,
pelo menos, mais três anos.

Os trabalhadores abaixo
relacionados por nome e
matrícula da CSN devem
comparecer ao setor jurídico
do sindicato com urgência,
munidos dos seguintes
documentos com cópias:
Carteira de Identidade e CPF.

CS49382 - ADILSON DO CARMO MARCATO

CS49383 - MOISES CARDOSO VIANNA

CS49884 - JESUS LUIZ DA SILVA

CS49385 - MILTON JOSÉ DE OLIVEIRA

CS49387 - ANTÔNIO MONTERRAZO

CS49390 - JOSE CARLOS BRANDAO

CS49391 - CARLOS ALBERTO PALMEIRA

CS49394 - RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA

CS49396 - MAIC TEIXEIRA VIEIRA

CS49399 - FÁBIO NEVES DO NASCIMENTO

CS52680 - SANDRO TELLES DE
MAGALHÃES

CS52683 - CLEIVISSON SILVA BARBOSA

CS52684 - WESLEY LOPES DA SILVA

CS52685 - TARCISIO MALTA DAMASCENO

CS52686 - KAIO DE FREITAS VIEIRA

CS52691 - LEANDRO DE CASTRO SILVA

CS52700 - RICARDO DA SILVA DIAS

CS52711 - MARCOS QUEIROZ DE SOUZA

CS52712 - ALEX DE SOUZA PEREIRA

CS52713 - WANDERLEY BENTO
RODRIGUES

Departamento
jurídico do

sindicato convoca
trabalhadores

para entregarem
documentação

Bancos deverão dar prazo para
atendimento também na gerência

Agora é lei: o prazo de espera
pelo atendimento pelas gerências
dos bancos também deve ser de
20 minutos, em dias normais, e
30 minutos, em vésperas e dias
após feriados, assim como a
legislação (Lei 4.223/03) já
estabeleceu para os caixas. A Lei
6.750/14, que amplia os efeitos
da norma já em vigor, foi
publicada no Diário Oficial em
15/04. A nova regra determina
que os bancos coloquem pessoal
“suficiente e necessário” nos

caixas e na gerência para que o
atendimento seja efetivado dentro
do prazo.

A lei diz, ainda, que agências
deverão informar aos usuários,
em cartaz fixado na sua entrada,
a escala de trabalho dos caixas
e gerentes colocados à
disposição. E, ainda, o tempo
máximo de espera nos dois
setores, o direi to à senha
numérica e o direito a assentos
especiais.

Quando o presidente Renato Soares
disse que os valores deveriam ser
pagos até a primeira quinzena de
março, ele estava falando de sua
expectativa. Uma das coisas que
atrasou o pagamento foi a inclusão
de mais de 100 trabalhadores na
ação, que não estavam na listagem
original enviada pela empresa. Esses
trabalhadores procuraram o sindicato
dizendo que trabalhavam na
laminação no período das horas extras
e o sindicato questionou a empresa.
A CSN até foi solícita: confirmou que
os trabalhadores eram funcionários da
laminação no período e concordou
em inseri-los no processo já negociado
para pagamento.

Já houve concordância por parte
da justiça, mas agora o
pagamento depende da emissão
dos alvarás pela Justiça do
Trabalho. O sindicato pede um
pouco de paciência. A Ação está
ganha e será paga.


