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Pagamento
da Hora de

Refeição

PPPPPARA RECORDARA RECORDARA RECORDARA RECORDARA RECORDARARARARAR
Grupo da Bateria 1 – ano 2000 – Grupo Objetivo – Coqueria –
participaram de todas as convenções. Na foto: Dejair, Robson Prata,
Carlos Alberto, Adaeber, Eduardo, Luiz Carlos, Carlão e Mauro Henrique.

O sindicato informa
aos trabalhadores da
CSN que estão se apo-
sentando, ou que se
aposentaram nos últimos
dois anos, e que eram
funcionários da empresa
no momento da publi-
cação do edital de pri-
vatização (em abril de
1992) sobre o seu direito
de continuarem com o
plano de saúde.

A assessoria jurídica

Direito do aposentado
ao Plano de Saúde

Funcionário da CSN desde 1992 e que
está se aposentando tem direito a
continuar com o plano de saúde

informa que esta garantia
se estende também aos
familiares que são
dependentes do funcio-
nário. Para tanto, é ne-
cessário que o trabalhador
pegue junto à empresa
uma declaração que
confirme a utilização do
plano por ele e seus
dependentes, e, junta-
mente com outros
documentos, procure o
Dr. Bruno, no sindicato.

Trabalhadores abaixo relacionados devem comparecer, o mais
breve possível, à sede do sindicato sobre o processo referente à
PLR da 2ª VPLR da 2ª VPLR da 2ª VPLR da 2ª VPLR da 2ª VARAARAARAARAARA,  para assinar procuração.

O jurídico do sindicato informa
aos trabalhadores abaixo relacio-
nados, que tiveram perda no TRT e
no TST sobre o processo relativo
a  ”HORA DE REFEIÇÃO DAHORA DE REFEIÇÃO DAHORA DE REFEIÇÃO DAHORA DE REFEIÇÃO DAHORA DE REFEIÇÃO DA
CSNCSNCSNCSNCSN”, que compareçam ao sindicato
para que sejam feitas novas ações

Sindicato pede o
comparecimento sobre o
“hora de refeição” e PLR

individuais, o mais breve possível,
tendo em vista o prazo para
prescrição.

Abaixo, a relação dos traba-
lhadores que poderão ser bene-
ficiados por uma nova ação
individual.

26243  - LECI FERREIRA DA FONSECA
26252 - REINALDO DE SOUZA LIMA
26256 - BENEDITO PAULO DE MENEZES
26264 - IVANO FERREIRA DE SOUZA
26266 - VANUIR DE FREITAS MARCELO
26267 - NABI RODRIGUES DA SILVA
26272 - IVAN ESAU DOS SANTOS
26275 - JOSE CARLOS ALVES DE FARIA
26276 - UBIRACI ALVES SILVEIRA
26288 - DARCI LISBOA

41522 - ROBERTO CARLOS DE FARIA
41523 - WALDECI ELLER
41524 - LUIZ CLÁUDIO DA SILVA MALTA
41528 - ARLINI MENDES PINTO
41530 - JOB DA SILVA CURCIO
41533 - ITAMAR MONTEIRO DA SILVA
41538 - MARCIO ANTÔNIO FERNANDES PEREIRA
41540 - AMARILDO DA CRUZ
41547 - GUTEMBERG CATTA PRETA

Hoje (18/10), o
sindicato entregará a
mais um grupo de 60
trabalhadores seus
alvarás para recebimen-
to dos valores referentes
ao processo da “Hora de
Refeição”. Esses valores
variam de R$ 11 mil a
R$ 100 mil, sendo
calculados de acordo
com o salário recebido
na época e o tempo que
permaneceram no
turno. Lembrando que a
justiça entende apenas
cinco anos retroativo.

O sindicato convoca
também os trabalha-
dores da laminação do
período de 26/1/2009
a 11/04/2009 e que
não constam na lista de
1.300 nomes enviados
pela empresa para
entrarem com ação para
receberem as horas-
extras do período. Estes
trabalhadores devem
comparecer ao sindicato
munidos de contra-
cheques da época para
comprovarem a área
que estavam lotados
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Assim como outras
siderúrgicas brasileiras, a
CSN traça um movimento
de alta desde os resultados
do segundo trimestre, que
mostraram ao mercado os
efeitos positivos de rea-
juste de preços, corte de
custos e da desvalorização
do real frente ao dólar. Esta
notícia foi divulgada
através do Valor Econô-
mico, que ainda anuncia
um terceiro trimestre ainda
melhor.

As ações de siderúrgicas
mostraram a maior sur-
presa positiva entre os
papéis do Ibovespa no
pregão seguinte a divul-
gação de resultados do
segundo trimestre, com alta

média de 2,4%, segundo
estudo feito pela equipe de
análise da Votorantim
Corretora. Desde então,
os papéis seguem em
recuperação as perdas
do ano.

As ações preferenciais
da Usiminas recuavam
39% de janeiro até a data
de divulgação do balanço
referente aos meses de
abril a junho, em 26 de
julho. De lá pra cá,
avançam 49%. A mesma
dinâmica repete-se com os
papéis da CSN e da
Gerdau.

Só em outubro, os
papéis já acumulam alta
entre 6,3% (preferenciais
da Gerdau) e 12,2% (CSN).

O balanço do terceiro
trimestre da Usiminas será
divulgado dia 30, o da
Gerdau, dia 31. A CSN
ainda não informou a data
da apresentação de seus
resultados.

As mesmas fontes das
casas de análise que
divulgaram relatórios sobre
balanços no setor
siderúrgico (BTG, Goldman
Sachs, Credit Suisse e
Citigroup) avaliam que a
CSN está voltando ao bom
caminho. “... um acordo
para a Transnordestina
permitirá à companhia
diluir sua participação no
projeto e, ao dividir o
controle com o governo,
deixar de consolidar a

dívida da ferrovia em seu
balanço. Além disso, a
usina de aços longos está
próxima de iniciar sua
produção e o fluxo de caixa
será beneficiado pela
compra de minério de ferro
a baixos preços”.

O Citigroup projeta o
Ebitda da CSN em R$ 1,36
bilhão de julho a setembro,
26% acima de um ano
antes. E avalia que a
divisão do aço deve
apresentar resultados
melhores, por conta do
aumento dos preços do aço
e da diminuição de paradas
operacionais. Assim como
a área de minério de ferro
também mostrará melho-
res volumes.

CSN tem suas ações em
alta no segundo trimestre

A Justiça Trabalhista
tem condenado por
danos morais coletivos
empresas que desres-
peitam normas de
segurança do trabalho
e, por consequência,
contribuem para os altos
índices de adoecimento
de funcionários. Duas
decisões recentes
envolvem a Veracel
Celulose e o Banco
HSBC, que foram
obrigados a pagar
indenizações de R$ 4
milhões e R$ 500 mil,
respectivamente.

As ações foram

Empresas são condenadas
por danos coletivos

ajuizadas pelo Ministério
Público do Trabalho
(MPT) na Bahia e no
Paraná. Em ambos os
processos, os procu-
radores da Justiça
alegam que foram
constatados diversos
casos de doenças
ocupacionais, como
lesão por esforço
repetitivo (LER/Dort),
entre os trabalhadores
das empresas. As
companhias foram
acusadas ainda de não
emitirem a Comunicação
de Acidente de Trabalho
(CAT).


