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VEJA UM TRECHO DVEJA UM TRECHO DVEJA UM TRECHO DVEJA UM TRECHO DVEJA UM TRECHO DA MAA MAA MAA MAA MATÉRIA PUBLICADTÉRIA PUBLICADTÉRIA PUBLICADTÉRIA PUBLICADTÉRIA PUBLICADA NESTA NESTA NESTA NESTA NESTA SEXTA SEXTA SEXTA SEXTA SEXTA-FEIRA (6):A-FEIRA (6):A-FEIRA (6):A-FEIRA (6):A-FEIRA (6):
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), empresa líder do setor, foi o orgulho dos brasileiros desde a sua fundação, em 1941.

Mas a partir do começo do ano, o seguro de seus três altos-fornos venceu e não foi renovado porque a resseguradora IRB Brasil Re
se nega a aceitar o contrato, devido ao suposto descumprimento de regras mínimas de segurança por parte dadevido ao suposto descumprimento de regras mínimas de segurança por parte dadevido ao suposto descumprimento de regras mínimas de segurança por parte dadevido ao suposto descumprimento de regras mínimas de segurança por parte dadevido ao suposto descumprimento de regras mínimas de segurança por parte da
CSNCSNCSNCSNCSN. A empresa passou, então, a despertar medo nos moradores de Volta Redonda, principalmente em quem trabalha em suas
dependências. O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, instituição que representa os operários, apresentou, no mês passado,
denúncia ao Ministério Público e à Delegacia Regional do Trabalho pedindo a fiscalização dos equipamentos, pois teme um acidente.

- A administração de Benjamin (Steinbruch, presidente da CSN) suga todo o equipamento como se fosseA administração de Benjamin (Steinbruch, presidente da CSN) suga todo o equipamento como se fosseA administração de Benjamin (Steinbruch, presidente da CSN) suga todo o equipamento como se fosseA administração de Benjamin (Steinbruch, presidente da CSN) suga todo o equipamento como se fosseA administração de Benjamin (Steinbruch, presidente da CSN) suga todo o equipamento como se fosse
laranja, até deixar somente o bagaço - acusa o presidente do sindicato, Renato Soares, que trabalha hálaranja, até deixar somente o bagaço - acusa o presidente do sindicato, Renato Soares, que trabalha hálaranja, até deixar somente o bagaço - acusa o presidente do sindicato, Renato Soares, que trabalha hálaranja, até deixar somente o bagaço - acusa o presidente do sindicato, Renato Soares, que trabalha hálaranja, até deixar somente o bagaço - acusa o presidente do sindicato, Renato Soares, que trabalha há
31 anos na empresa e atualmente está licenciado.31 anos na empresa e atualmente está licenciado.31 anos na empresa e atualmente está licenciado.31 anos na empresa e atualmente está licenciado.31 anos na empresa e atualmente está licenciado.

Segundo o sindicalista, os equipamentos não recebem os cuidados necessários de manutenção e "aSegundo o sindicalista, os equipamentos não recebem os cuidados necessários de manutenção e "aSegundo o sindicalista, os equipamentos não recebem os cuidados necessários de manutenção e "aSegundo o sindicalista, os equipamentos não recebem os cuidados necessários de manutenção e "aSegundo o sindicalista, os equipamentos não recebem os cuidados necessários de manutenção e "a
segurança de todos está ameaçada".segurança de todos está ameaçada".segurança de todos está ameaçada".segurança de todos está ameaçada".segurança de todos está ameaçada".

SINDICATO JÁ DENUNCIOU
E O JB PUBLICOU:

O advogado do Instituto de RO advogado do Instituto de RO advogado do Instituto de RO advogado do Instituto de RO advogado do Instituto de Resseguros do Brasil, Luiz Felipe Pesseguros do Brasil, Luiz Felipe Pesseguros do Brasil, Luiz Felipe Pesseguros do Brasil, Luiz Felipe Pesseguros do Brasil, Luiz Felipe Pellon, disse que o mercado não estariaellon, disse que o mercado não estariaellon, disse que o mercado não estariaellon, disse que o mercado não estariaellon, disse que o mercado não estaria
disposto a assumir riscos de empresas  que têm comportamento irregular e péssima manutenção de seusdisposto a assumir riscos de empresas  que têm comportamento irregular e péssima manutenção de seusdisposto a assumir riscos de empresas  que têm comportamento irregular e péssima manutenção de seusdisposto a assumir riscos de empresas  que têm comportamento irregular e péssima manutenção de seusdisposto a assumir riscos de empresas  que têm comportamento irregular e péssima manutenção de seus
equipamentos.equipamentos.equipamentos.equipamentos.equipamentos.

-Ninguém mais quer segurar a CSN porque a empresa tem problemas sérios ou operacionais de um-Ninguém mais quer segurar a CSN porque a empresa tem problemas sérios ou operacionais de um-Ninguém mais quer segurar a CSN porque a empresa tem problemas sérios ou operacionais de um-Ninguém mais quer segurar a CSN porque a empresa tem problemas sérios ou operacionais de um-Ninguém mais quer segurar a CSN porque a empresa tem problemas sérios ou operacionais de um
parque antiquado que não para de dar sinistro, disse Pparque antiquado que não para de dar sinistro, disse Pparque antiquado que não para de dar sinistro, disse Pparque antiquado que não para de dar sinistro, disse Pparque antiquado que não para de dar sinistro, disse Pellon.ellon.ellon.ellon.ellon.

EMPRESA ADMINISTRA MAL SEUS
RISCOS, DIZ ADVOGADO DO IRB

O sindicato quer garantir o emprego,  a segurança
dos trabalhadorese investimentos na UPV!
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