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Poderíamos colocar ainda mais coisas. Isso é só para entendermos porque a CSN
demorou tanto para divulgar a data do pagamento da PLR: quem manda na empresa é
o Sr. Benjamin e esse é o seu perfil. Simplificando: capitalismo selvagem.

Todo mundo sabe que o presidente da CSN é uma pessoa que coleciona problemas em vários setores, como os
governos Federal, Estadual e Municipal, classe trabalhadora e até com sua própria classe, os empresários. Vamos
enumerar alguns desses problemas para o trabalhador conhecer um pouco o perfil do homem forte da CSN.

1º - O Sr. Benjamin ficou dois anos sem pagar o IPTU de Volta Redonda. Motivo: aparente retaliação.
2º - Ele retirou a CSN do Instituto Aço Brasil por não concordar com a inclusão da Thyssenkrupp CSA, pois esta empresa tinha tirado

vários profissionais da CSN.
3º - A Galvasud, que funciona em Porto Real, era uma parceria dos alemães da Thyssen e da CSN. A CSN fornecia as bobinas, e a Thyssen entrava

com a tecnologia. Pois bem, por problemas políticos entre os dois grupos, a CSN, em retaliação, parou de mandar as bobinas, deixando as atividades
da Galvasud paradas, virou uma empresa fantasma. Foi preciso que os bancos que financiaram o projeto pressionassem os dois lados para se chegar
a uma solução. Foi feito leilão na bolsa de Nova Iorque, considerado local neutro, para ver quem pagaria o maior valor pela parte do outro.
Óbvio que quem ganhou a disputa foi a CSN.

4º - Durante a crise de 2008, 1200 trabalhadores foram demitidos com o objetivo de pressionar a direção do Sindicato a entregar vários direitos
dos trabalhadores. Entre eles, o turno de seis horas, sem pagar nada, a bonificação de férias de 70%, as horas extras escalonadas de 50%, 75% e
100%, as horas noturnas pagas acima da lei, etc, etc, etc. Chegou abril e a máscara caiu, com a divulgação de um lucro de R$ 5,8 bilhões.

5º - Este senhor não renovou os contratos da Ormec, que fazia os serviços de soca de linha, manobreiro e maquinista, em  suposta
retaliação ao processo de mais de R$ 100 milhões que a Incopec ganhou da CSN. O que tem a ver um contrato com o outro? O detalhe
nessa história é que o dono da Ormec é irmão do dono da Incopec. (E olha que eles nem se falavam.)

6º - Na última eleição para o Conselho Deliberativo e Fiscal da CBS (em que a CSN tem maioria, e os trabalhadores, com representantes do
Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Engenheiros e APCBS, minoria), a empresa conseguir mais de 1800 procurações de trabalhadores de
Arcos, COngonhas, São Paulo e Paraná para votar na chapa montada pela CSN. O interesse todo é porque a empresa tem uma dívida de R$ 540
milhões com a CBS. Todos os meses, a CSN tem que pagar R$ 6 milhões, e, supostamente, um dos sonhos do Sr. Benjamin é a anistia dessa dívida.
Como ele não teve êxito nas eleições nem com todas essas procurações, tirou todos os membros do Conselho de Volta Redonda e colocou pessoal de
São Paulo, porque julgou que não vestiram a camisa.

7º - Fechou vários campos de futebol que a população usava, além de outras áreas de lazer.
8º - Foi chamado, pelo Governo Federal, para uma reunião de empresários. Ele não compareceu, enviando seu irmão no lugar.
9º - Para finalizar, até problemas com o Governo Federal este ‘distinto’ senhor arrumou. A ferrovia que corta todo o Nordeste, conhecida

como Transnordestina, está com seu cronograma atrasado. Quando foi convidado pela presidente Dilma a comparecer a uma visita no
local, ele coincidentemente tinha programada uma viagem ao exterior. E o Governo tem dado recursos do BNDES à vontade para a obra.

Benjamin Steinbruch:
personalidade difícil

Errata PLR: E falando em PLR, no boletim anterior escrevemos que a CSN esperaria até a
reunião realizada em 25/04 para divulgar a data de pagamento da segunda parcela da PLR.
Informamos que nos referíamos à PARCELA ÚNICA,  e estávamos certos, a CSN esperou até o
último momento para divulgar que pagaria a PLR no último dia possível: sexta-feira, 27 de abril!



Função igual, salário igual
O Sindicato tem recebido inúmeras reclamações relatando esse problema. A

empresa afirmou que são pontuais, ou seja, apenas algumas áreas estariam
descumprindo esta cláusula do acordo. O Sindicato ficou de apresentar os casos dos
quais tenha conhecimento através de denúncias dos trabalhadores para o Boca Maldita.

Transparência na Faixa Hay
O Sindicato pediu à empresa mais transparência, além do reajuste de todas as

faixas. O retorno sobre o assunto será dado na próxima reunião.

Plano de saúde
Alguns dos itens pleiteados já são praticados pela empresa. A empresa também

afirmou que está adequada à legislação, mas não tem obrigação legal de se adequar
aos novos procedimentos descritos na lei 9656/98. No entanto, irá realizar estudos
internos para analisar a questão.

Sobre o fim do fator moderador, a CSN disse ser necessário para limitar o uso
inadequado do plano. Caso seja uma situação em que o trabalhador precise passar o
cartão do plano diversas vezes para chegar a um diagnóstico, a empresa tem um
assistente social para resolver a questão.

Plano odontológico
O Sindicato expôs que o valor pago aos profissionais é baixo, e por isso estariam

sendo utilizados materiais de qualidade inferior. A CSN afirmou que não é um problema
do plano da empresa, mas de todos os planos odontológicos. O Sindicato também
pediu novamente a exclusão do fator moderador para procedimentos de menos
complexidade. A empresa irá analisar e dar retorno.

Gratuidade escolar
A empresa afirmou que a ETPC é uma instituição da Fundação CSN, fiscalizada

por agências governamentais e que não pode privilegiar os funcionários da mantenedora.
O Sindicato pediu também que a empresa subsidiasse descontos na Escola, ao que a
CSN afirmou que o aproveitamento dos alunos em cargos técnicos é pouco, uma vez
que muitos preferem continuar seus estudos em nível superior.

Convênio Farmácia
Há uma inviabilidade operacional para estender o desconto a várias redes de

farmácia. No entanto, o Sindicato não tem recebido reclamações sobre o convênio. A
empresa pediu que o item fosse excluído da pauta, e o sindicato exigiu que haja
representação do SindMetal em outras negociações de convênio.

Refeitório para os funcionários do turno
A CSN disse que somente incluirá este item se o Sindicato concordar com

a volta do turno de 8h. O Sindicato é claramente contra a volta deste modelo
de revezamento de turno.

Lanche do turno
A empresa disse que irá analisar a possibilidade de mudanças no lanche.

O Sindicato também pediu a liberação do refeitório para utilização de
trabalhadores que fazem curso superior, o que a empresa respondeu não ser
possível.

Garantia de igualdade de acesso ao trabalho e igualdade
de direitos das mulheres no emprego

A empresa afirmou que não há diferenças entre homens e mulheres, e
que há oferta suficiente de vestiários femininos. No entanto, irá analisar a
questão.

Contracheque
Em breve, 100% dos funcionários terão seu contracheque de forma

eletrônica, inclusive os correntistas do Banco do Brasil. O Sindicato
concordou com a exclusão deste item da pauta, mas solicitou mais uma
edição de informativo esclarecendo dúvidas dos trabalhadores sobre o
assunto.

Menor aprendiz, ajudantes e auxiliares
A CSN está estudando alterações no programa de menor aprendiz, para

que estes jovens tenham mais contato com a empresa, já que são priorizados
nas contratações.

Licença maternidade
Será mantida a prática atual.

Multa de 40% do FGTS
A CSN disse que está melhorando a sua política sobre esta reivindicação.

Contratação de novos funcionários
A CSN afirmou que já prioriza a contratação de funcionários das

terceirizadas, citando algumas recentes primarizações realizadas, e que a
recontratação de ex-empregados depende de análise interna.

CSN: começou a lengalenga!
Em reunião realizada ontem, no antigo Escritório Central (elefante branco), o Sindicato e a direção da

empresa, representada pelo gerente geral da área de Recursos Humanos, debateram as cláusulas sociais da
pauta de reivindicações para o acordo coletivo 2012. As cláusulas financeiras serão discutidas na próxima
reunião. Além disso, o Sindicato pediu a prorrogação de 15 dias da database, devido ao atraso da CSN para
abrir as negociações. A pauta foi entregue à empresa no último dia útil de março.


