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Não era difícil de se
prever o que aconteceu
no interior da UPV, com
a atual política de de-
missão praticada pelos
administradores da
CSN.

Está claro, que a em-
presa não tem uma po-
lítica de segurança para
os seus trabalhadores,
por isso, aconteceram
três acidentes no interi-
or da Usina Presidente
Vargas. Sendo um de-
les na construção da Fá-
brica de Cimento,
quando um andaime,
com cinco trabalhado-
res, despencou. Outro
acidente foi com o ma-
quinista Carlos Alberto
de Oliveira, funcionário
da CSN, que, no dia 20/

7, foi imprensado na
gaiola da locomotiva,
próximo ao pátio de
sulfuração. E, três dias
depois, a vítima foi o

enroladeira do
laminador de
encruamento 4 (LE-4).
Ambos os acidentes fo-
ram com afastamento,
com os trabalhadores
internados em hospital.

Parece que estamos
voltando há tempos
atrás, na época do
Procópio, quando mi-
lhares de demissões
contribuíram para os
elevados números de
acidentes.

A CSN e a COMAU
tem a obrigação de in-
formar ao Sindicato os
acidentes de trabalho,
assim que eles ocorrem,
através da CAT (Comu-
nicação de Acidente de
Trabalho). O Ministério
Público do Trabalho e a

Está claro, que a
empresa não
tem uma política
de segurança
para os seus tra-
balhadores, por
isso, acontece-
ram três aciden-
tes no interior da
Usina

A CSN e a
COMAU têm a
obrigação de in-
formar ao Sindi-
cato os acidentes
de trabalho, as-
sim que eles
ocorrem, através
da CAT

operário da Comau,
Washington Luiz, que
caiu de uma altura de 5
metros, no berço da

DRT já foram acionados,
inclusive, pedimos uma
inspeção fiscal da DRT na
construção da Fábrica de
Cimento. O Sindicato irá
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Renato prestou depoimento sobre suspeita de desvio de verba do

Fundo de Amparo ao Trabalhador na gestão anterior.

O presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos,
Renato Soares Ramos, e
o Diretor do Departamen-
to Jurídico, Sílvio Campos,
prestaram depoimento
ontem, dia 09, na Dele-
gacia da Polícia Federal
de Volta Redonda, que in-

de verbas do Fundo de
Amparo ao Trabalhador
– FAT, na gestão anteri-
or. A denúncia foi feita
em 2001 perante o Mi-
nistério Público Federal,
quando esta diretoria
ainda era a oposição
sindical. Os antigos diri-

que se explicar.
A diretoria está acom-

panhando de perto as in-
vestigações, e, assim que
o inquérito policial for
concluído, todos serão in-
formados. E, pelo andar
da carruagem, Perrut e
sua diretoria terão que co-

A denúncia foi fei-
ta em 2001 pe-
rante o Ministério
Público quando
esta diretoria ain-
da era a oposição
sindical

entrar em contato com as
famílias, colocando os
departamentos de saúde
e jurídico a disposição
dos trabalhadores.
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A Sankyu, seguindo o
exemplo da COMAU,
está obrigando os traba-
lhadores a fazerem cur-
so no SESI, depois do ho-
rário, de ponto fechado,
inclusive aos sábados.

Como informamos
no boletim anterior, em
conversa com o Ministé-
rio Público do Trabalho,
essas horas são consi-
deradas a disposição do
empregador, devendo
ser pagas como extras.
E também, deve ser as-
segurado aos obreiros,
lanche e refeição. Já
estamos encaminhando
ofício para as empresas
requerendo o pagamen-
to dessas horas no pró-
ximo pagamento.

SANKYU
CURSO

DE PONTO
FECHADO

A Direção da CSN no-
vamente não cumpre com
o que foi acordado com o
Sindicato.

No ano passado foi a
equalização das dívidas.
Agora, a Empresa está
descumprindo com o que
foi assumido perante a
Delegada do Trabalho da
DRT/RJ, Drª Lívia Arueira,
e o Sindicato. A empresa
aceitou que se fizesse
constar na ata da mesa

redonda o compromisso
de que não haveria nenhu-
ma retaliação e demissão.

A ata da mesa redon-
da registra o compromis-
so da CSN EM NÃO RE-
TALIAR E NÃO DEMITIR OS
TRABALHADORES EM RA-
ZÃO DA GREVE. E esse
compromisso foi um dos
pressupostos para a assi-
natura do Acordo Coleti-
vo deste ano.

Independentemente

das ações políticas que o
Sindicato irá tomar, tam-
bém já é objeto de denún-
cia no Ministério Público
do Trabalho. O Procura-
dor do Trabalho solicitou
que fizéssemos uma RE-
PRESENTAÇÃO contra a
CSN, com cópias de to-
das as rescisões de con-
trato, bem como, cópia da
ata da mesa redonda da
DRT/RJ.

Essas demissões po-

dem, a médio e longo
prazo, colocar a CSN
FORA DO MERCADO
DO AÇO. Na verdade,
isso já está acontecendo
com a evasão de nossa
mão de obra altamente
qualificada para outras
empresas. E, por incrível
que pareça, a CSN está
perdendo PROFISSIONAL
até para a SBM. Esse é o
que podemos dizer É UM
TIRO NO PROPRIO PÉ.

CSN NÃO CUMPRE ACORDO NA DRT E DEMITE
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A Clínica de Pedia-
tria Crescer, umas das
mais antigas clínicas
especializada em cri-
ança e Adolescente de
nossa cidade, e que
atende 70% da família
metalúrgica da CSN,
foi descredenciada do
Bradesco Saúde.

A direção da empre-
sa, alegando “reestru-
turação do quadro de
profissionais de saúde
de sua especialidade”,
retirou a cliínica da lis-
ta de Referência da

Clínica Crescer

Os trabalhadores da
GFO-U, há décadas, vêm
manuseando agentes de
natureza química (óleo
mineral), durante as
suas atividades laborati-
vas. Aliás, a exposição a
este agente insalubre
vem desde a época em
que manuseavam os tor-
nos das oficinas mecâni-
cas da Escola Técnica
Pandiá Calógeras, ainda
estudantes. A exposição a

ENQUADRAMENTO DO OLÉO
MINERAL NO PPP DOS

TRABALHADORES DA GFO-U
este agente de natureza
química, com base na
Norma Regulamentado-
ra nº 15, Anexo 13, as-
segura aos obreiros, o
pagamento do adicional
de insalubridade no grau
máximo.

Se não bastasse o fato
do manuseio do óleo mi-
neral, ocorre também,
que a atividade desen-
volvida pelos trabalhado-
res da GFO-U, implica

na eliminação de resídu-
os de agentes insalubres
no ar, quais sejam, par-
tículas sólidas de sílica.
A concentração muito
elevada do indigitado
material, pode se apre-
sentar como agente cau-
sador da pneumoconio-
se (silicose) no ambiente
de trabalho da empresa.
A exposição dos obreiros
ao elemento insalubre
(pó de silica), na forma

da Portaria nº 3.214/78,
NR-15, também tipifica-
da no seu grau máximo.
Com base nesses dados,
a direção do Sindicato
enviou no dia 8, ofício à
CSN, solicitando que
seja feito o enquadra-
mento dos agentes quí-
micos (óleo mineral e si-
lica), nos PPP´s dos tra-
balhadores da GFO-U,
bem como o lançamen-
to do Código GFIP 04.

Ontem, dia 09, o RI da
COMAU Sr. ORDÊNIO,
atrasou o retorno de mais
de 100 (cem) trabalhado-
res para as áreas que es-
tavam em MANUTEN-
ÇÃO PREVENTIVA.

O Sr. Ordenio, pegou
o crachá desses traba-
lhadores para ser reno-
vado, informando que os
mesmos seriam entre-

Rede Nacional CSN,
Rede Internacional e
CSN Preferencial, pre-
judicando milhares de
filhos de metalúrgicos,
que tratam na referida
clínica há mais de 18
anos. Inclusive é uma
das poucas na região
que tem Cardiologia
Infantil.

O Sindicato já levou
o problema para a Di-
reção da CSN, e está
aguardando uma res-
posta favorável aos tra-
balhadores.

SINDICATO INTERVEM EM
FAVOR DOS TRABALHADORES

Durante as negociações
no Metalsul com a empre-
sa VAIS, ficou acordado
que a empresa daria o re-
ajuste que o Metalsul (sin-
dicato patronal), desse aos

EMPRESA VAIS

COMAU ATRASA RETORNO
DE TRABALHADORES
NA MANUTENÇÃO

horas. Só que os crachás
só foram entregues as
12:30 horas, atrasando
o almoço dos trabalha-
dores e conseqüente-
mente o retorno dos
mesmo para as preven-
tivas, revoltando os tra-
balhadores. Essa é mais
uma da COMAU, que
concorre com a Sankyu
para ser a contratada de

trabalhadores. O Reajus-
te que o Metalsul foi mai-
or que o da VAIS. Na se-
mana passada, o Sindica-
to entrou em contato com
a direção.

Departamento Jurídico está
funcionando de segunda a

t f i  d  8 à  17h



O Sindicato tomou co-
nhecimento de que o
“gerentão” da GDL, Sr.
Sebastião Azevedo, está
ameaçando os trabalha-
dores de demissão, ater-
rorizando os mesmos, e
até criando situação de
constrangimento, duran-
te as reuniões de segu-
rança. Aliás, essas reu-
niões estão se tornando

ASSÉDIO MORAL NA GDLASSÉDIO MORAL NA GDLASSÉDIO MORAL NA GDLASSÉDIO MORAL NA GDLASSÉDIO MORAL NA GDL

• Resistir: anotar com
detalhes todas as hu-
milhações sofridas
(dia, mês, ano, hora,
local ou setor, nome
do agressor, colegas
que testemunharam,
conteúdo da conversa
e o que mais você
achar necessário).
• Dar visibilidade, pro-
curando a ajuda dos
colegas, principalmen-
te daqueles que teste-
munharam o fato ou
que já sofreram humi-
lhações do agressor.
• Organizar. O apoio
é fundamental dentro
e fora da empresa.

• Evitar conversar com o
agressor, sem testemu-
nhas. Ir sempre com co-
lega de trabalho ou re-
presentante sindical.
• Exigir por escrito, ex-
plicações do ato agres-
sor e permanecer com
cópia da carta enviada
ao Gerente ou ao R.H e
da eventual resposta do
agressor. Se possível
mandar sua carta regis-
trada, por correio, guar-
dando o recibo.
• Procurar seu sindicato
e relatar o acontecido
para diretores e outras
instâncias como: médi-
cos ou advogados do

sindicato assim como:
Ministério Público, Jus-
tiça do Trabalho, Co-
missão de Direitos Hu-
manos.
• Recorrer ao Centro
de Referencia em Saú-
de dos Trabalhadores
e contar a humilhação
sofrida ao médico, as-
sistente social ou psi-
cólogo.
• Buscar apoio junto a
familiares, amigos e
colegas, pois o afeto e
a solidariedade são
fundamentais para re-
cuperação da auto-es-
tima, dignidade, iden-
tidade e cidadania.

O que os trabalhadores devem fazer?O que os trabalhadores devem fazer?O que os trabalhadores devem fazer?O que os trabalhadores devem fazer?O que os trabalhadores devem fazer?

um palco de terrorismo,
ao invés de ser um local
para que, efetivamente,
pudesse se discutir a se-
gurança no interior da
empresa.

E, por falar em segu-
rança, o Sindicato rece-
beu a denúncia de que a
ponte rolante de número
230, localizada na GDL-
2, já vem apresentando

condições de inseguran-
ça no trabalho. E o tal
“gerentão” não faz nada.

Essas ameaças e hu-
milhações poder ser ca-
racterizadas como assé-
dio moral ou crime con-
tra a organização do tra-
balho. Vamos ver se di-
ante do Ministério Públi-
co o “gerentão” vai man-
ter a sua arrogância.

A COMAUA COMAUA COMAUA COMAUA COMAU está com-
petindo com a Sankyu
para ser a empresa de
maior reclamação no in-
terior da UPV. A COMAU
já tem mais de mil funci-
onários e não consegue
dar um atendimento dig-
no aos trabalhadores. En-
tre os problemas existem:

1. Não tem escritório fora
da usina, prejudicando os
operários;

2. Tudo o que se refere
aos direitos dos trabalha-
dores tem que vir de Be-
tim;

3. Criou um banco de
horas negativo, sem Acor-
do Coletivo de Trabalho,
o que é ilegal;

4. Está submetendo os tra-
balhadores a praticarem
jornada de 24 horas, que
estão há mais de vinte
dias sem folgas;

5. Submeteu os trabalha-
dores a realizarem curso
no SESI de ponto fechado,
sem lanche e refeição, sen-
do que essas horas, se-
gundo o MPT são horas a
disposição do emprega-
dor, sendo devidas essas
horas como extras e a em-
presa vão ter que pagar;

6. Os acidentes de traba-
lho aumentaram devido à
política irresponsável da
Direção da Empresa.

7. O Sr. Paulo César, apo-
sentado da CSN (tirando
vaga dos jovens) onde
deveria estar casa descan-
sado e dando atenção a
sua família permanece
dentro da empresa ame-
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No dia 08, quarta-fei-
ra, faltou pão no café da
manhã no Refeitório 05,
que atende os trabalhado-
res da laminação. Aliás,
essa não é a única recla-
mação, pois o pão que é
servido aos trabalhadores

Na área do Eng. Carvalho (GEE) não é paga
a insalubridade para os operadores de solução
nas linhas de estanhamento . Os funcionários
fi  t   l   í i   íd

O Sindicato recebeu
reclamações de que os
trabalhadores da CSN
estão ficando de 10 a 15
minutos esperando para
efetuar sua refeição, em
função da falta de lugar
para sentar. Esta direção
discutiu este assunto
com a direção da em-
presa que se compro-
meteu em solucionar o

INSALUBRIDADE NA GEE
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tem sido o pão careca e
ainda velho.

Outra reclamação des-
se refeitório é que o café
que foi servido aos traba-
lhadores no almoço do dia
08 estava requentado e
com gosto de queimado.
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