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CSN é multada em R$ 150CSN é multada em R$ 150CSN é multada em R$ 150CSN é multada em R$ 150CSN é multada em R$ 150
milmilmilmilmil por  por  por  por  por dia por descumprirdia por descumprirdia por descumprirdia por descumprirdia por descumprir

decisão judicialdecisão judicialdecisão judicialdecisão judicialdecisão judicial
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Exploração da
mão-de-obra
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Acidente fatal no interior daAcidente fatal no interior daAcidente fatal no interior daAcidente fatal no interior daAcidente fatal no interior da
CSN com trabalhador da SankyuCSN com trabalhador da SankyuCSN com trabalhador da SankyuCSN com trabalhador da SankyuCSN com trabalhador da Sankyu

Ontem, às 22 horas, um acidente
fatal vitimou o companheiro Alex-
sandro Ferreira da Costa, funcio-
nário da Sankyu há cinco anos, que
exercia a função de Coordenador
de Manutenção.

Segundo informações dos pró-
prios trabalhadores, o companhei-
ro iniciou a sua jornada a partir
das cinco horas da manhã de quar-
ta, dia 12, coordenando o serviço
de troca de placas de refrigeração
do Alto Forno II, da CSN. Chovia
durante a execução do serviço e
todos da equipe de manutenção,
inclusive o próprio Alex, estavam
encharcados de água, até que, o
companheiro manuseou um refle-
tor e morreu eletrocutado. Foi so-
corrido pelos próprios trabalhado-
res no local, vindo a falecer nos
braços de seus colegas.

Mesmo traumatizados, a equipe

foi obrigada, por dois técnicos da
Sankyu, a continuar trabalhando
até as nove horas da manhã do
dia 14, quinta-feira, o que poderia
ter propiciado a ocorrência de outro
acidente.

Comunicados lamentando os
acontecimentos não resolvem à pro-
blemática dos acidentes constantes
na Sankyu. As famílias vitimadas
pela irresponsabilidade empresari-
al não sentem qualquer conforto
ou acalanto nesses comunicados
insossos e levianos que afirmam que
a empresa “compartilha a dor”.

O Sindicato está acompanhan-
do de perto a apuração deste aci-
dente e já colocou o departamento
jurídico a disposição da família do
companheiro Alex. Além de tomar
outras medidas do ponto de vista
do Ministério Público do Trabalho e
no Ministério Público Criminal e DRT.

Ontem, a Justiça do Traba-
lho puniu a CSN por não im-
plantar uma hora de refeição
no prazo estabelecido (30/11/
2007). Por isso, deverá pagar
uma multa no valor de R$ 150
mil por dia, retroativo ao dia
30 de novembro, o que soma
até hoje o valor de R$ 2.100
milhões.

A justiça entendeu que ape-
sar de ter atendido a todos os
pedidos de dilação de prazo da
CSN, “a empresa mostrou estar
vazio o discurso de providênci-

as que estariam sendo tomadas,
até então, para atendimento à
ordem judicial”.

Caso a empresa insista em
desrespeitar a decisão judicial,
não implantando o intervalo de
uma hora de refeição, a partir
de 01/01/2008, a multa será au-
mentada para R$ 200 mil por
dia. Não descartando o pedido
feito pela direção do Sindicato
de prisão do presidente da CSN,
que, por ora, foi suspenso,
aguardando o imediato cumpri-
mento da decisão judicial.

COMAUCOMAUCOMAUCOMAUCOMAU
Em mais uma negociação com

a Comau sobre o acordo do tur-
no, não houve consenso sobre va-
lores com a direção do sindicato. A
empresa insiste em corrigir o abo-
no usando o percentual da infla-
ção do período. Amanhã terá nova
rodada de negociação e na próxi-
ma terça-feira, provavelmente  o
sindicato vai realizar uma votação.

Acordo do turno

O acidente fatal ocorrido ontem no Alto-for-
no II prova que a CSN e as contratadas insistem
em desrespeitar as normas de segurança e higie-
ne do trabalho. Infelizmente, não compreendem
que este tipo de investimento pode significar mais
qualidade de vida aos trabalhadores e aumento
na produção.

Os patrões buscam arrancar uma maior taxa
de lucro na super-exploração do trabalho assalari-
ado, através da intensificação do ritmo de traba-
lho, a ampliação da jornada, trabalho terceiriza-
do e a diminuição de salários.

Os trabalhadores da CSN e contratadas têm
cumprido uma jornada de trabalho excessiva, sen-
do objeto de investigação por parte da DRT e do
Ministério Público. Inclusive, no caso do compa-
nheiro Alex, que cumpria uma sobrejornada de
12 horas de trabalho, isso demonstra um total

desrespeito a legislação trabalhista.
Este sindicato jamais vai per-

mitir a continuidade desta práti-
ca e não poupará esforços para

dizimar esta política covarde
e criminosa por par-

te das empresas.
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No último dia 30,
foi eleita a Comissão
Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA)
da empresa. Os efe-
tivos são: WANDER-
LEI VIEIRA, PEDRO
ROSA ELEUTERIO,
FLAVIO DE SOUZA
DE PAULA, JOAO
CARLOS DA SILVA,
LUCIO SENHORI-
NHO DE OLIVEIRA,
CARLOS AUGUSTO
REIS, CAMILO DE LE-
LES PEREIRA, TEREZA
CRISTINA DA ROSA
SIMOES e LUIZ HEN-
RIQUE DUARTE.

A posse da Co-
missão está progra-
mada para o dia 10
de janeiro de 2008,
às 14 horas, no au-
ditório da Coqueria
(Sankyu). Retificando
a publicação da edi-
ção anterior a este
boletim.

SANKSANKSANKSANKSANKYUYUYUYUYU
Eleição da CIPA

ORMECORMECORMECORMECORMEC
A partir do dia 18 será

dado início às eleições da
CIPA na empresa OR-
MEC. As inscrições pode-
rão ser feitas até o dia 5
de janeiro de 2008. A
votação deverá aconte-
cer, em seguida, no dia
10 de janeiro.

Eleição da CIPA

*No caso da Usiminas, o reajuste será 4% ainda em dezembro e os 3% no dia
1º de fevereiro de 2008.

**Para compensar o parcelamento será dado um abono de 20% do salário,
com mínimo de R$500,00. Além disso, será antecipada a PLR com um salário e
mais R$600,00.

O clima opressor na
GOP piora cada vez
mais. Os funcionários da
área estão enfrentando
a forma abusiva de atu-
ação do supervisior. Ain-
da se diz evangélico. Ele
deveria é fazer uma ava-

GOP/SGREGOP/SGREGOP/SGREGOP/SGREGOP/SGRE
liação e mudar a sua
conduta.

Esta diretoria está que-
rendo descobrir quem é
o pastor da igreja que ele
freqüenta para denunci-
ar a sua forma de tratar
os trabalhadores.
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---------------

---------------

R$1.700,00R$1.700,00R$1.700,00R$1.700,00R$1.700,00

* ** ** ** ** *

Sindicato denuncia a CSN eSindicato denuncia a CSN eSindicato denuncia a CSN eSindicato denuncia a CSN eSindicato denuncia a CSN e
exige o fim das demissõesexige o fim das demissõesexige o fim das demissõesexige o fim das demissõesexige o fim das demissões
Após oferecer denún-

cia contra a CSN no Mi-
nistério Público do Traba-
lho, que vem demitindo
trabalhadores após a gre-
ve deste ano, na terça-fei-
ra, dia 11, o Sindicato se
reuniu em mesa redonda
com a Direção da CSN,
na DRT, (Delegacia Regi-
onal do Trabalho), no Rio
de Janeiro, para denun-
ciar o aumento de demis-
sões na empresa, após a
da greve, exigindo o cum-
primento de não retalia-
ção dos trabalhadores, no
acordo firmando na DRT.

Este ano, de julho a no-
vembro, chegou até a tri-
plicar o número de demis-
sões, considerando que a
média da empresa estava
em torno de 25 homolo-
gações/mês.

O mediador da DRT,
Carlos Eduardo, marcou
para o dia 15 de janeiro,
no Rio de Janeiro, uma
próxima reunião para dar
prosseguimento na de-
nuncia do sindicato.

O Sindicato vai convo-
car todas as associações

FORRÓ NA SUB-SEDE DO RETIRO
com a BANDA G3Toda quinta-feira,

de 20 às 24h
Av. Antônio de Almeida, nº603, Retiro

Entrada franca ao associado da sub-sede do Retiro

Planilha de homologações CSNPlanilha de homologações CSNPlanilha de homologações CSNPlanilha de homologações CSNPlanilha de homologações CSN

de moradores, partidos
políticos, sindicatos, igre-
jas, parlamentares, para
buscar o apoio desses seg-
mentos da sociedade civil
organizada da nossa re-
gião para barrar essas de-
missões.

E mais, a direção do
Sindicato irá oficiar o
principal credor da CSN,
o  BNDES, requerendo
uma audiência para tra-
tar dessas demissões, já
que uma das finalidades
do banco é a questão so-
cial, que infelizmente, a
CSN não conhece essa
palavra.

MÊS        DEMISSÕES   PEDIDOSMÊS        DEMISSÕES   PEDIDOSMÊS        DEMISSÕES   PEDIDOSMÊS        DEMISSÕES   PEDIDOSMÊS        DEMISSÕES   PEDIDOS
JANEIRO 39 10
FEVEREIRO 25 04
MARÇO 25 05
ABRIL 31 05
MAIO 26 10
JUNHO 29 06
JULHO 81 09
AGOSTO 46 08
SETEMBRO 61 13
OUTUBRO 69 25
NOVEMBRO 42 07


