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Acidente fatal
O Sindicato dos Metalúrgicos lamenta profundamente a morte do companheiro Tadeu de Andrade da

Silva, de 31 anos, em um acidente ocorrido dentro da UPV, no domingo, dia 6, por volta das 16h. Ele era
funcionário da CSN há quatro anos, e ocupava a função de técnico de almoxarifado na GMT I. O
acidente ocorreu na LTF I, quando estava entregando material na área e foi atingido por uma empilhadeira.
Ele deixa esposa e um filho de oito anos.

A diretoria do Sindicato se coloca à inteira disposição da família do trabalhador, neste momento de dor,
para prestar toda assistência que for necessária, e também está acompanhando de perto toda a apuração
do acidente, para verificar se houve negligência no ocorrido.

1 – Melhoria salarial dos operadores de pontes rolantes de metal líquido
Resposta da CSN: Está fazendo o realinhamento.
2 – Verificar as condições de higiene e segurança nos banheiros das contratadas
Resposta da CSN: Irá avaliar.
3 – Melhoras no contrato da farmácia. Em função do vencimento do contrato com a atual
rede de farmácias, foi sugerido que seja criado um cartão que possa ser utilizado em várias
farmácias, permitindo que o trabalhador busque o melhor preço.
Resposta da CSN: Ficou de avaliar a possibilidade operacional da proposta.
4 – Melhoria nos postos dos guardas patrimoniais
Resposta da CSN: Estão sendo feitas algumas melhorias, porém o processo demanda recursos e previsão orçamentária.
5 – Reavaliação da ampliação e otimização do estacionamento, para evitar superlotação.
Também foi cobrada a manutenção das áreas de estacionamento.
Resposta da CSN: Está analisando as possibilidades com relação ao controle e aumento do número de vagas.
6 – Fim da restrição de impressão de contracheques em papel como os usados em caixas
eletrônicos – cujas informações se apagam, criando a possibilidade de impressão em papel
comum.
Resposta da CSN: Está estudando a colocação de postos de impressão, onde os trabalhadores poderão imprimir seus
contracheques em papel comum tamanho A4.
7 – Ampliação dos refeitórios em que há superlotação em horários de pico, principalmente
o refeitório 5.
Reposta da CSN: Irá analisar os recursos disponíveis para fazer as melhorias.
8 – Liberação dos funcionários nos dias 23/12 ou 26/12 e dias 30/12 ou 02/01/2012.
Resposta da CSN: O RH ainda não tem posicionamento da empresa para informar, pois, como sempre, essa
decisão depende do Senhor Benjamin Steinbruch.

Reivindicações
Em reunião com a CSN, no último dia 3, o sindicato cobrou diversos

itens da empresa. Veja abaixo:
Ainda na reunião do dia 3, o

sindicato solicitou também o
alinhamento do pessoal da GIL. Tendo
em vista o posicionamento da
empresa, o Sindicato convoca uma
reunião com os funcionários da GIL
no dia 24/11, às 18h30, na sede
da Gustavo Lira.

GIL

No dia 24/11, às 19h, na
sede da Gustavo Lira, haverá uma
reunião para tratar da radiação
ionizante. É muito importante a
participação de todos.

Trabalhador, compareça! O
assunto é de seu interesse!

Radiação
ionizante



As cartelas já podem ser trocadas na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, apresentando o contracheque de outubro.

O Sindicato está visitando diversos bairros com a “Exposição Itinerante 9 de Novembro”, contando, em fotos, um
pouco da história da greve de 1988, ocorrida há 23 anos, e que marcou profundamente o movimento sindical de
Volta Redonda e do Brasil. Confira a programação: 08/11 - Bairro Vila Rica, de 9h às 14h; 09/11
- Praça Juarez Antunes, das 6h às 11h30 e das 14h às 18h30; a Igreja N. Sra. das Graças, às
11h30; Igreja Santa Cecília, às 19h; 10/11 - Bairro Volta Grande, das 9h às 14h.

Exposição 9 de Novembro - 23 Anos da Greve de 1988

O Sindicato, em parceria com a
Força Sindical e o Governo do Estado
do Rio, convida todos a participarem
da manifestação em defesa dos
royalties de petróleo para nosso
estado, que será nesta quinta-feira,
na Candelária, no Rio de Janeiro.
Iremos disponibilizar cinco ônibus para
transporte de quem quiser ir.

Para participar, é necessário

procurar Débora ou Carlos Eduardo,
na sede do Sindicato, na Gustavo Lira,
munido de identidade e CPF até às
17h de quarta-feira (09/11). Os ônibus
sairão da Praça Brasil, em frente ao
Clube Umuarama, na quinta-feira (10/
11), às 10h. A concentração do ato
está programada para 15h, na
Candelária. Estão previstas apresenta-
ções de artistas e outras personalidades.

Manifestação pelos royalties

Temos informações de assédio moral
dentro da CSN. Líderes, atenção no trato
com o trabalhador! Iremos conversar com
as respectivas gerências. Esperamos que
este tipo de comportamento cesse, ou
tomaremos as medidas necessárias.

Sankyu
Funcionários novos estão cobrando o

pagamento da insalubridade. Eles não estão
recebendo! Uma pergunta: por que os antigos
recebem e os novos, não, se a área e os
agentes são os mesmos?

MP Trafos
O Sindicato recebeu denúncias de que

não há bebedouros no setor de manutenção,
próximo à Casa Branca. Estão querendo
matar os trabalhadores de sede??

Assédio moral

Trabalhadores, a eleição da CIPA
está aí! Vamos votar em pessoas
comprometidas com a segurança,
evitando forasteiros e afastando
aqueles que só querem o cargo para
fins políticos, estabilidade ou outros
motivos alheios à segurança e saúde
do trabalhador!

CIPA

Siemens
Em reunião com a Siemens, foram

discutidos vários itens reclamados
pelos funcionários. A empresa
afirmou que já está resolvendo
algumas questões, tais como horas
noturnas, insalubridade, dispensa
médica e espelho de ponto, entre
outros. O sindicato informará os
trabalhadores, em reunião local.


