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CSN tem cinco dias para apresentar
documentos sobre ação na Justiça
contra mudança no plano de saúde

O sindicato vem informando atra-
vés dos seus boletins, que está
acompanhando através da sua
Ouvidoria, todas as reclamações
dos trabalhadores quanto ao
novo plano de saúde. E informa
que esse canal tem sido muito
útil, pois o Sindicato está conse-
guindo resolver grande parte das
reclamações.

Independente da solução dos
problemas através da ouvidoria,
o Sindicato esclarece que ajuizou
ação em face da CSN para discu-
tir a validade da cláusula do acor-
do coletivo, assim como o Sindi-
cato dos Engenheiros - SENGE fez.
Porém, a ação ajuizada no Tribu-
nal do Rio foi extinta pelo
Desembargador, que entendeu
que o Sindicato deveria propor
outra ação, mesmo diante do fato
de que a alteração da cláusula do
acordo coletivo de trabalho tenha
sido feita pela empresa de forma
unilateral, ou seja, sem que a ca-
tegoria tenha aprovado ou que o
sindicato tenha concordado.

O sindicato já se manifestou a
respeito no Ministério Público do
Trabalho, que inclusive solicitou
cópia do Acordo Coletivo, com o
objetivo de comparar o trecho su-
primido pela empresa no Acordo
firmado este ano. Como a CSN
entregou a cópia que pertence ao
sindicato somente no último dia

8/10, estará enviando  ainda essa
semana ao MP do Trabalho.

Enquanto isso, o sindicato ajuizou
outra ação em face da CSN, desta
vez para que ela apresente todos
os contratos e apólices comercia-
lizadas com o BRADESCO SAÚDE
e com a LIV SAÚDE. Essa ação é
necessária para que o sindicato
possa comprovar se existe alte-
ração lesiva aos trabalhadores.

Caso haja, os documentos servi-
rão de prova para uma nova ação,
visando garantir todas as condi-
ções e características do plano
anterior.

A ação foi julgada procedente
pelo Juiz da 1ª Vara do Trabalho
de Volta Redonda, que concedeu
cinco dias para que a CSN apre-
sentasse todos os documentos
solicitados pelo sindicato.

2ª a 5ªfeira, das 9h às 12h e das 13h às 17h

CENTRAL DE ATENDIMENTO
SOBRE O PLANO DE SAÚDE

disque 24  2102-2830
ou 24 99225.9009



Sindicato briga na Justiça em defesa da
assistência à saúde comprometida pela

mudança no plano de saúde
“O trabalhador preci-
sa saber que o sindica-
to não está de braços
cruzados, tão pouco,
está concordando
com a alteração feita
pela CSN. Inclusive já
entrou e m contato
com o SENGE para ve-
rificar se eles nos au-
torizam a entrar na
ação movida por
eles”, afirma o presi-
dente Silvio Campos.

A direção do sindicato
reforça a sua luta em
defesa dos direitos dos
trabalhadores e garan-
te ao trabalhador que
não descansará en-
quanto não ver garan-
tida as mesmas carac-
terísticas e condições
que foram oferecidas
há mais de 20 anos
pelo BRADESCO SAÚ-
DE. (ver documento ao
lado)

Relatório Fundamentação Dispositivo Vistos, etc.

Trata-se de procedimento de antecipação de pro-
vas pelo qual o Sindicato autor pretende que a re-
clamada apresente os CONTRATOS e TODAS AS
APÓLICES das prestadoras de assistência médica
BRADESCO SAÚDE e LIV SAÚDE, com informações
a respeito do grupo/categoria que cada contrato e
apólice abrange.

A finalidade é verificar se o prévio conhecimento
dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento
de ação, nos termos do artigo 381, III do CPC.

Assim, defiro a produção antecipada de provas de-
vendo a reclamada ser citada a apresentar os do-
cumentos de CONTRATOS e TODAS AS APÓLICES
das prestadoras de assistência médica BRADESCO
SAÚDE e LIV SAÚDE, com informações a respeito
do grupo/categoria que cada contrato e apólice
abrange, nos prazo de 05 dias.

Aguarde-se por 30 dias para que a parte autora
possa extrair as cópias necessárias ao feito.

Após, ao arquivo com baixa.
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