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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

A frequência de aciden-
tes ambientais na CSN cha-
ma a atenção da Secretaria
Estadual do Ambiente. O pri-
meiro ocorreu no dia 30 de
junho, que poluiu o ar com
material particulado prove-
niente do alto forno 3 da in-
dústria. O acidente ocorreu
porque quatro válvulas de
segurança do alto-forno 3

Dois acidentes ambientais na
CSN em menos de 40 dias

foram abertas, lançando,
por cerca de três minutos,
um pó preto que cobriu a
Vila Santa Cecília.

Apesar de receber multa
no valor de R$ 450 mil do
Instituto Estadual do Ambi-
ente (Inea), na última quar-
ta-feira (5), Marilene Ramos,
Secretária do Ambiente teve
que vir pessoalmente à Vol-

ta Redonda, acompanha-
da do deputado André La-
zaroni, presidente da Co-
missão de Defesa do Meio
Ambiente da Alerj.

E retornou na sexta-fei-
ra (7) com o presidente do
Inea, Luis Firmino Martins
Pereira, para vistoriar as ins-
talações da CSN. A vistoria
aconteceu para apuração
das causas de um novo va-
zamento de óleo na unida-
de de carboquímicos da
CSN que atingiu o Rio Pa-
raíba do Sul.

A determinação imedia-
ta da secretária estadual do
Ambiente, Marilene Ramos,
foi a realização de uma au-
ditoria, com uma empresa
independente que será
contratada pela CSN. Até
lá, será mantido o auto de
interdição e a empresa

será fiscalizada 24 horas
pelos técnicos do Inea.

Segundo a secretaária: “O
acidente mostra que a empre-
sa regrediu nas questões am-
bientais e é inadmissível que
não tenha controle do proble-
ma, o que foi demonstrado
nos depoimentos contraditó-
rios dos episódios”.

Após a fiscalização, a se-
cretária e o presidente do Inea
se dirigiram à sede do sindi-
cato para se reunir com o pre-
sidente Renato Soares e pe-
dir apoio na fiscalização das
irregularidades.

O presidente do sindicato
garantiu que continuará aten-
to às reclamações dos traba-
lhadores quanto à segurança
ambiental, pois vazamentos de
produtos químicos colocam
em risco a saúde do Rio Para-
íba do Sul e da população.

A partir de setembro des-
te ano, os preços do aço no
mercado doméstico podem
subir. Os analistas Marcelo
Aguiar, Eduardo Couto e
Pedro Grimaldi, em contato
com produtores e distribui-
dores, levantaram que os
aumentos podem ficar entre
5% e 10%. Os laminados
planos - bobina laminada a
quente e a frio e chapas
grossas - seriam os primei-
ros a subir de preço, vindo
em seguida chapas galvani-
zados e folha de flandres.

Segundo afirmam, o mer-
cado de aço no momento

O preço do aço pode subir ainda este ano
está “morno”. Já esteve con-
gelado e agora está se pre-
parando para esquentar. Os
estoques dos distribuidores
ainda permanecem em 3,1
meses, acima do nível mé-
dio histórico de 2,6 meses,
conforme os últimos dados
disponíveis. Ou seja, um
pouco acima do normal,
enquanto a indústria de
transformação está num
processo de estocagem.

A demanda pelos lami-
nados planos difere produ-
to a produto. O galvaniza-
do é o que está mais aque-
cido por causa da deman-

da da indústria automoti-
va, favorecida com a polí-
tica anticíclica de isenção
fiscal do IPI. A chapa gros-
sa foi a que sofreu mais
com a crise, pois é usada
na indústria naval e de
bens de capital.

Os analistas acreditam,
porém, que as altas de pre-
ço podem ser respaldadas
pelas decisões de compras
a serem tomadas ainda
este mês pelos diversos se-
tores da indústria. Esse fa-
tor, mais a normalização
dos estoques em poder dos
distribuidores, pode acele-

rar o ritmo da retomada da
demanda interna pelos con-
sumidores nos próximos me-
ses, acompanhada de uma
melhora das exportações.

Se o reajuste se concreti-
zar, poderá engordar o cai-
xa das siderúrgicas ainda
este ano e muito mais em
2010, conforme projeções
revisadas dos analistas. A
Usiminas, por exemplo, que
tem maior exposição ao mer-
cado doméstico, poderá ter
seu caixa operacional ampli-
ado para R$ 2,8 bilhões. Em
2010, este número saltaria
para R$ 7,4 bilhões.

Renato recebe a Secretária Estadual do Ambiente
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ELEIÇÃO DA
CIPA NA
NOMOS

A empresa Nomos

Análises Minerais estará

realizando o processo

eleitoral da CIPA (Comis-

são Interna de Prevenção

de Acidentes) para a ges-

tão de outubro de 2009

a outubro de 2010.

As inscrições estarão

abertas no período de 18

de agosto a 3 de setem-

bro de 2009. E a eleição

será no dia 3 de setem-

bro. Participe!

Adiada a Festa dos
Aposentados do mês de

agosto, no Retiro

No domingo (2), ocor-
reu mais um acidente na
SBM que vitimou dois ope-
rários.  O trabalhador
Evandro Tadeu de Paulo,
de 37 anos, faleceu na se-
gunda-feira (3) e Aristide
Macedo da Cunha, de 50
anos, chegou a ser levado
para São Paulo para um
tratamento mais intensivo,
mas não resistiu e morreu
na quarta-feira (5).

Na quinta-feira (6), foi
feita uma perícia policial
e o Ministério Público do
Trabalho iniciou as investi-
gações. E, em reunião
com o Ministério Público
do Trabalho, a empresa
apresentou algumas medi-
das emergenciais e o sin-
dicato apontou questões de
procedimento, levantadas
pelos trabalhadores, para
evitar outros acidentes.

Em uma pré-apuração,
realizada na última quar-
ta-feira (5), com a presen-
ça do sindicato, a Saint
Gobain se comprometeu
em 30 dias apurar as
causas do acidente no
alto-forno, onde três traba-
lhadores ficaram feridos. A
direção do sindicato acom-
panhará a apuração e
continuará a cobrar me-
didas de segurança.

A direção do Sindica-

to dos Metalúrgicos de-

cidiu adiar a “Festa dos

Aposentados” no mês de

agosto, que ocorre tra-

dicionalmente na última

sexta-feira de cada mês,

na subsede do Retiro. A

causa é a ameaça do

virus da gripe suína.

Aglomerações em

ambientes fechados são

situações favoráveis para

a proliferação do vírus já

que a sua transmissão

ocorre de pessoa a pes-

soa, através de tosse, es-

pirro ou contato com a

secreção de pessoas que

estejam com a doença

O sindicato estará in-

formando novamente

através deste informati-

vo  o retorno às ativida-

des, assim que situação

da saúde pública na ci-

dade seja normalizada.

CSN tem até 31 de agosto
para implantar o novo

plano odontológico
A CSN se comprometeu com o sindicato e os trabalha-

dores a implantar um novo plano odontológico até dia 31
de agosto. O compromisso foi assumido durante as nego-
ciações do acordo salarial 2009.

Metalúrgicos são vítimas da
falta de segurança no trabalho

O abono salarial é

pago aos trabalhadores

empregados uma vez por

ano e tem o valor equi-

valente a um salário mí-

nimo.

SABE QUEM TEM

DIREITO?

-Trabalhador cadastra-

do no PIS-PASEP há pelo

menos 5 anos;

-Quem recebeu salá-

rio médio mensal de até

dois salários mínimos;

-Que tenha trabalha-

do pelo menos 30 dias no

ano base, com registro na

carteira;

-Quem constou na

RAIS-Relação Anual de In-

formações Sociais, no

ano base.

Mais informações no

site www.caixa.gov.br

SBM SAINT GOBAIN

ABONO
DO PIS


