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Massacre total!

Os trabalhadores da CSN atenderam à convocação do sindicato e recusaram a
“proposta” apresentada pela empresa, e colocada em votação ontem (dia 12). 95% dos
trabalhadores disseram NÃO!

O Sindicato levou esta “proposta” para votação pois a primeira apresentada pela CSN
já havia sido recusada ainda na mesa, pois oferecia menos do que o INPC. Agora, com
a consulta aos trabalhadores, temos respaldo jurídico diante do impasse.

Após essa grande demonstração de insatisfação, esperamos que a empresa traga para
a negociação uma proposta decente e que contemple a nossa pauta de reivindicações.

NÃO! Essa foi a resposta dos
trabalhadores à “proposta” da CSN

Veja o resultado da votação:

NÃO - 5085 votos
Sim - 255 votos
Brancos - 3 votos
Nulos - 7 votos
TOTAL - 5350 votos

A CSN completa 70 anos e quem ganha
não é o trabalhador!

A CSN foi um marco da industrialização no Brasil. E, nos 70 anos desta importante empresa, o seu
presidente, Sr. Benjamin Steinbruch, sequer compareceu para parabenizar seus funcionários ou promoveu
uma festa pela data. Será que é por ter problemas com o poder executivo do município e com empresários
do antigo Cinturão do Aço?

Diante de todo esse desrespeito, o Sindicato e os trabalhadores devem dar sua resposta, permanecendo
juntos, até que a CSN apresente uma proposta realmente decente, que tenha condições de ser aprovada.

Que Deus nos ajude!



Convocação / Tubonal
O sindicato convoca os ex-

trabalhadores da Tubonal para
uma reunião nesta sexta-feira (dia
13), às 18h, na subsede do
sindicato no Retiro, na Avenida
Antônio de Almeida, 603. Na
reunião, discutiremos assuntos do
interesses dos ex-trabalhadores.
Participem!

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.

Agenda cultural

Informações pelos telefones:
3342 6727 e 3323 0974

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

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

Recebemos a denúncia de que
os trabalhadores da GCS estão
sendo ameaçados e pressiona-
dos para produzirem mais. Até
mesmo um trabalhador teria sido
demitido para servir de exemplo
para os demais. Isso é assédio
moral e não pode acontecer!!

Pressão e ameaças

Projeto Samba do Ano
apresenta show com

Pixote
Sábado, dia 21 de maio, a partir das

22h, no Ginásio do Recreio do
Trabalhador


