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Nova tabela de turno será implantada a partir do dia 16
Depois de muita luta, mui-

ta discussão e da mobiliza-
ção dos trabalhadores, fei-
tas junto com o sindicato, e
até uma ação na Justiça, a
empresa apresentou uma
nova tabela de turno que ga-

rante a manutenção do turno
de 6 horas e melhora as fol-
gas para os companheiros.

Essa é uma grande conquis-
ta da organização dos traba-
lhadores, que atenderam o
chamado do sindicato para

reivindicar o compromisso da
CSN em negociar a nova a ta-
bela.

A nova tabela de turno en-
trará em vigor a partir do
zero hora do dia 16 de ja-
neiro.

Vitória do sindicato
e dos trabalhadores

Veja a nova tabela conquistada:

23:45 às 6h 1 5:45 às 12h 2 11:45 às 18h 3 17:45 às 24h Folga4

Pagamento da PLR dos trabalhadores da CSN
Veja o que diz a cláusula 7ª

do acordo coletiva:
O pagamento do Valor In-

dividual de Participação (VIP)
será efetuado até o dia 30

de abril de 2011 e será realizado
mediante crédito em conta corren-
te dos empregados que permane-
cerem na folha de salários, fican-
do à disposição dos ex-emprega-

dos nos órgãos de pessoal do
estabelecimento em que esta-
vam lotados, pelo prazo de 6
meses, findo o qual perderão
o direito ao recebimento.



Venda das ações da CBS
Por determinação do Conselho

Monetário Nacional - CMN, a CBS
não poderia manter a quantidade
de ações que a CSN possuía, pois
a Lei estabelece que as Entidades
de Previdência Complementar Fe-
chadas não podem manter mais de
10% dos seus investimentos em
ações de uma mesma empresa. E
era exatamente o que ocorria com
a CBS, que detinha cerca de 55%
de ações da CSN. Nesse caso vale
o ditado "Nunca coloque todos ovos
numa cesta só", pois se houver uma
queda o investimento vai todo em-
bora, e é isso que os órgãos regu-
ladores procuram evitar que acon-
teça com os Fundos de Pensão.

Este enquadramento deveria ter
ocorrido durante o ano de 2008,
porém, devido a crise financeira
mundial, que provocou uma forte
queda no preço das ações, a CBS
adiou esta operação pois prejudi-
caria fortemente os participantes.

Para se ter uma idéia, as ações
chegaram ao valor de R$ 10,00
durante a crise.

Com isso, os órgãos  reguladores
concederam mais dois anos para
que fosse realizada a venda da
quantidade necessária de ações
para chegar aos 10% regulamen-
tares de ações da CSN na CBS.

A CBS detinha, aproximadamen-
te, 65 milhões de ações da CSN, o
que correspondia cerca de 4,4% do
patrimônio da empresa. Para que
se fizesse o enquadramento era ne-
cessária a venda de 90% dessas
ações.

Dentre as diversas modalidades de
venda de ações no mercado, a CBS
optou por encontrar um comprador
direto para o total de ações a se-
rem vendidas, evitando assim ven-

da fracionada na bolsa de valores,
o que poderia provocar uma que-
da no preço das ações da CSN, di-
ante o montante a ser vendido e as
despesas de corretagem. Com isso,
foi feito oferta no mercado, devida-
mente autorizado pela PREVIC (Se-
cretaria de Previdência Complemen-
tar), e no dia 27 de dezembro o
grupo IAGO PARTICIPAÇÕES com-
prou 58,2 milhões de ações ao pre-
ço de R$ 28,01 por ação, perfa-
zendo um montante de R$ 1,630
bilhões.

Vale ressaltar que o Conselho De-
liberativo da CBS teve uma posição
firme no sentido de fixar a data para
se calcular o preço de venda atrela-
do à aprovação da PREVIC, fato que
ocorreu no dia 14 de dezembro. Evi-
tando, com isso, a queda que ocor-
reu nos preços das ações CSN no
período de 14 a 27 de dezembro.

Vale ressaltar que o dinheiro ar-
recadado com essa venda será
aplicado parte em outras ações no
mercado da Bolsa de Valores, parte
em renda fixa e parte em imóveis.
Com isto foi desfeito o risco do di-
tado popular citado acima, a CBS
estará distribuindo seus ovos em
várias cestas, deixando o patrimô-
nio de seus participantes, ativos,
aposentados e pensionistas, mais
protegidos de eventuais oscilações
de mercado.

Toda essa operação foi acom-
panhada pelos Conselheiros
Eleitos pelos participantes da
CBS, que são: Áureo de Araujo
Braga e Carlos EduardoSenna
de Brito (Associação dos Parti-
cipantes da CBS - APCBS ), Fer-
nando Jogaib (Sindicato dos En-
genheiros) e Silvio Campos (Sin-
dicato dos Metalúrgicos)

Dupla porção na
refeição da CSN

 Em reunião mensal com a CSN,
o sindicato cobrou o retorno da du-
pla porção da mistura nas refeições,
uma das reivindicações dos traba-
lhadores.

 E nesta segunda-feira, a empresa
GR implantou a dupla porção, aten-
dendo a solicitação do sindicato.

Catracas de
acesso

As condições das catracas
para acesso à CSN estão ver-
gonhosas.

São 4 catracas e, muitas ve-
zes, apenas 1 funciona, o que
causa uma grande aglomera-
ção de pessoas nos horários de
entrada, atrasando os trabalha-
dores.

Isso aconteceu durante todo o
ano de 2010, vamos ver se nesse
ano as coisas mudam, pois do
jeito que está não dá pra ficar.

Estacionamentos
Além da falta de vagas, uma

reclamação antiga, os trabalha-
dores estão tendo que conviver
com os buracos causados pela
falta de manutenção, o que cria
um grande risco de acidentes.

E isso acontece nos estaciona-
mentos da entrada do Confor-
to, Jardim Paraíba e da Passa-
gem Superior.

Uma vergonha!

PLR da
Comau

Segundo a empresa, o pagamento da proporcionalidade da PLR dos
ex-trabalhadores, demitidos após 7 de setembro de 2010, será realiza-
do no dia 11 de fevereiro, conforme cadastro realizado pela empresa.


