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A CSN continuou no processo de primarização
que já vem fazendo há sete anos, começando
pelos manobreiros e maquinistas, além de alguns
setores da manutenção. Agora, o processo de
primarização passou pelos ex-funcionários da INAL
e pela Coqueria (ex-Rip). Com isso, a CSN
incorpora em seu quadro de funcionários mis 300
trabalhadores. A única ressalva que o Sindicato
faz aí é para que não aconteçam os problemas
de diferença salarial, a exemplo do que aconteceu
na GIL e com os funcionários da antiga INAL.

Desterceirização
A partir de 01/05/2011, todo empregado que

esteja há mais de 18 (dezoito) meses em turno de
revezamento e que for transferido do regime de turno
para o horário diurno, por interesse da CSN, receberá
o pagamento da média de horas noturnas, em código
específico, a título de resíduo de horas noturnas,
conforme os seguintes critérios:

a) A apuração da média será feita com base nas
horas noturnas pagas nos últimos 12 meses;

b) O resíduo de horas noturnas apurado não será
reajustado quando da concessão de aumentos
coletivos concedidos pela Empresa, ou quando da
concessão de aumentos salariais individuais;

c) O resíduo de horas noturnas será absorvido
parcial ou totalmente quando das movimentações do
empregado em reclassificações e/ou promoções e
progressões salariais.

Cláusula Segunda do
Acordo Coletivo 2011 da CSN
– Resíduo de Hora Noturna

Um item importante que foi retirado do balanço anual
da CSN é que o modelo de gestão de pessoas da
empresa é baseado em cinco pilares:

- Atrair
- Alinhar e engajar
- Avaliar
- Desenvolver
- Reconhecer e recompensar
Porém, a empresa corre um sério risco de desabar, isso

porque o mais importante dos pilares está corroído e ainda
arrisca os demais: Reconhecer e Recompensar. A empresa,
quando pensa em resultados e necessita de ajustes (seja para
o que for: mercado, crises, pagamentos de dívidas, etc), logo
pensa em cortar os salários e benefícios dos empregados.
Reconhecimento e recompensa a gente não vê por aqui!

Reconhecer e recompensar – Pilar esquecido pela CSN

Campanha Salarial

CSN marca nova reunião com o Sindicato
A CSN chamou o sindicato para nova

rodada de “negociações”. Essa é a segunda
reunião desde o início da Campanha Salarial
2012. Será no dia 23 de maio, quarta-feira,
às 14h, na sala 250 do antigo Escritório
Central.



Multa de 40%
40% da multa do Fundo de

Garantia para os
aposentados e aposentáveis

A empresa já vem estu-
dando o assunto, mas, na
prática, só quando é de seu
interesse, que ela já vem fa-
zendo o pagamento dessa
multa. Se ela abrir a porteira
e falar que vai pagar para todo
mundo os 40%, quem está
nessa situação (aposentados e
aposentáveis) irá pedir pra sair,
e, assim, a CSN perderá o
pouco da mão de obra qua-
lificada e experiente que ainda
existe na Usina.

Thyssen busca comprador
para a CSA

A ThyssenKrupp pode vender o
controle acionário da Companhia
Siderúrgica do Atlântico (CSA) a
uma empresa chinesa, segundo
avaliam especialistas do setor
siderúrgico. O grupo alemão
anunciou ontem que venderá a
usina por causa de dificuldades
relacionadas ao aumento de custos
de produção no Brasil. O
presidente-executivo da multi-
nacional, Heinrich Hiesinger,
admitiu oferecer a CSA à Vale, que
detém 26,81% da empresa. O
negócio parece improvável, já que
a mineradora não tem foco de
atuação na siderurgia.

Segundo executivos e analistas
do setor, o fato de a Vale ter contrato
de exclusividade para venda de
minério de ferro à CSA até 2024
pode ser um complicador para a

Atraso na homologação de demissão
P: O que acontece em caso de atraso na homologação da demissão?
R: As verbas de rescisão são devidas a partir do primeiro dia útil após o fim do contrato de

trabalho. Na falta de cumprimento do aviso prévio, a rescisão deve ser paga até o 10º dia. Ultrapassado
esse prazo, a empresa paga multa de mais um salário por atraso na homologação. É bom esclarecer
que o Ministério do Trabalho também tem meios de fazer a homologação. Em caso de atraso,
procure a Delegacia Regional do Trabalho e denuncie a empresa. (Fonte: Artigo 477 da CLT)

Processo trabalhista
P: Em entrevista para um emprego, perguntaram se tenho reclamação trabalhista

em curso. Respondi a verdade e fui orientada a desistir do processo trabalhista. A
empresa onde trabalhei poderia passar essa informação?

R: As empresas não podem fornecer informações que prejudiquem o trabalhador ou fazer
anotações desse tipo na carteira de trabalho. Mas é verdade que, durante o processo de seleção,
muitas checam se o candidato já entrou com processo trabalhista contra outros empregadores. A
pesquisa não é sigilosa. A empresa pode obter a informação requerendo uma certidão à Justiça do
Trabalho, processo que leva 10 dias. É um critério injusto, mas muitos empregadores levam isso em
conta antes de contratar.

Leis Trabalhistas
Perguntas e Respostas

Incêndio na
Usiminas

Um grande incêndio atingiu a
usina siderúrgica da Usiminas em
Cubatão (SP) no final da noite de
sexta-feira e se estendeu até a
madrugada deste sábado. O
incidente não gerou vítimas, mas
destruiu chaminé de alto forno da
usina, informou o Corpo de
Bombeiros da cidade. a suspeita é que
o revestimento térmico da chaminé do
alto forno 2 acabou se incendiando,
causando o desabamento da torre de
vários metros de altura. Procurada, a
Usiminas informou em nota que "todos
os procedimentos de emergência
foram adotados imediatamente, o que
impediu o registro de feridos" e que
"o alto-forno 2 já voltou a operar e a
área afetada foi preservada para a
apuração das causas do incidente".
A usina da Usiminas em Cubatão,
antiga Cosipa, entrou em operação
em dezembro de 1963. Em março
deste ano, um novo equipamento de
laminação de tiras a quente entrou
em fase de testes na planta, em
investimentos de 2,5 bilhões de reais.

venda da empresa. CSN, Ternium e
Arcelor Mittal não teriam interesse
neste momento.

Futuro da CSA
indefinido

A Vale não tem interesse de
adquirir o controle da Companhia
Siderúrgica do Atlântico (CSA), da
qual é sócia minoritária, segundo
fontes. A CSA, situada no Rio de
Janeiro, foi colocada a venda pela
ThyssenKrupp, junto com a unidade
de laminação do grupo, localizada no
Alabama, EUA. A Vale detém
aproximadamente 27% da CSA, e o
grupo Thyssen os 73% restantes. A
mineradora tem com a siderúrgica um
contrato exclusivo de fornecimento de
minério de ferro até 2024.
 (Fonte: Valor Econômico)


