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Mais um acidente fatal na CSN:
até quando trabalharemos com medo?

Em menos de seis meses, este foi o segundo acidente fatal dentro da empresa.
No sábado (26/05), o trabalhador Rubem Nei da

Silva Ribeiro, faleceu vítima de um acidente de trabalho
de causas ainda não esclarecidas pela empresa. Rubem
tinha 50 anos, era líder de turno mecânico, trabalhava
na CSN há 28 anos e estava prestes a se aposentar. Este
é o segundo acidente fatal que acontece dentro da usina
em menos de seis meses, e poderia ser pior. No início de
março, um vazamento de gás de coqueira intoxicou 12
trabalhadores (nove metalúrgicos e três bombeiros da
siderúrgica) no Alto Forno, que quase se somaram a
este número. Três semanas atrás, na mina de minério
em Congonhas (MG), dois trabalhadores faleceram,
também vítimas de acidentes de trabalho.

A segurança da empresa está deixando muito a
desejar, e há muito tempo! E a direção deveria ser mais
transparente, pois, em nota, disse apenas: “Rubem
sofreu um acidente enquanto trabalhava no Laminador
de Tiras a Frio 3 (LTF-3), na Usina Presidente Vargas.
Ele foi socorrido imediatamente e levado para o
Hospital Vita, mas não resistiu. A CSN está prestando
toda a assistência à família de Rubem. A Gerência de
Segurança no Trabalho já começou a apurar as causas
do acidente”. No enterro do trabalhador, no domingo,
os familiares da vítima, que já sofriam a perda do ente
querido, sentiram falta também de uma equipe de
assistência social da empresa.

Queremos que a direção responda à seguinte
pergunta: Será que o trabalhador veio a falecer no local
do acidente, no trajeto, ou no hospital? As informações
que recebemos dos colegas trabalhadores, que estavam
na área no momento do acidente, são que ele teve morreu
dentro da empresa, e não no hospital, como foi alegado.

Outra pergunta que fica é: Por que em um jogo de
futebol é obrigatória a presença de uma ambulância com
todo o equipamento de uma UTI móvel, e na CSN, onde o
risco de acidentes é bem maior, encontramos apenas uma
ambulância com motorista e enfermeiro, principalmente
em momentos de turno e nos finais de semana? Economia
porca!

O Sindicato irá acompanhar não só a apuração do
acidente, mas também irá colocar um advogado
criminalista para acompanhar o inquérito policial.
Segundo o delegado adjunto da 93ª DP (Volta
Redonda), Márcio Leandro Figueiroa, será instaurado
um inquérito por crime de homicídio culposo (sem
intenção de matar).

A falta de comprometimento da CSN na valorização
do ser humano, tanto na questão salarial, tanto na
preservação da saúde e segurança, já passou dos limites!
Para a empresa pode ser mais uma matrícula, mas para
o trabalhador, para os amigos e, principalmente, para a
família, a dor é muito forte! Só quem sente sabe.

Após a reunião de mais de duas horas, entre o Sindicato e a CSN, acontecida na última quarta-feira (23/05),
a empresa entrou em contato com o Sindicato na sexta-feira (25/05) para marcar a data da próxima reunião
para hoje, terça-feira (29/05). Como já informamos no último boletim, na reunião da semana passada, a CSN
continuou oferecendo migalhas: um reajuste salarial inferior ao INPC. Na primeira reunião, havia sido oferecido
80% do INPC e o mesmo reajuste para o cartão alimentação, o que o Sindicato recusou em mesa. Na última,
foi oferecido 90% do INPC (4,4%), sendo que o INPC pleno é 4,88%. O Sindicato recusou em mesa novamente,
e continuaremos recusando até a empresa fazer uma proposta justa!

Enquanto para o Sindicato a CSN se mostra fragilizada pelo cenário econômico, no painel Rio Investors Day,
do qual a empresa participou no início da semana, seus executivos informaram que “apesar da volatilidade dos
últimos meses, a expectativa é de expansão da demanda, entre 5% e 6%”.

CSN marca nova reunião com Sindicato



Acordo Coletivo da Sankyu

Irregularidades na Coeser
Os trabalhadores reclamam que recebem salário baixíssimo (R$652,00),

não têm direito a vale transporte e cesta básica. Falta até mesmo copo para
beber água, tendo que tomar na tampa da garrafa. As condições são ruins
também nos banheiros. Atenção, empresa! O trabalhador merece respeito!

Conforme divulgado no boletim anterior, que haveria
a mesa redonda no dia 24/05, na GRT, o Sindicato
esteve presente, mas a empresa não compareceu. A
reunião foi remarcada, então, para o dia 06/06.
Esperamos que a empresa compareça para tentarmos
sanar todas as pendências existentes em nossa base.

Hilub

Os trabalhadores abaixo relacionados devem comparecer ao Sindicato na quinta-feira, dia 31/05, a partir das 15h, e procurar
o Sr. Antunes, na Tesouraria, munidos de documento de identidade, CPF e número de matrícula.

Atenção, ex-trabalhadores da Ormec!

Adriano de Azevedo Campos
André Cipriano de Souza
Antônio Luiz Barbosa
Ardo Delfino de Souza Lima
Bruno Graciano Rodrigues
Carlos Alexandre da Silva Faustino
Carlos Roberto da Silva Gonçalves
Cosme dos Santos
Edson da Silva

Eduardo da Silva Campos
Felipe de Lima Barbosa
Heitor Antônio da Silva Andrade
Hélio Batista Leite
Jadir José Alves
João Gonçalves
José Carlos Paula Chagas
José Carlos Resende
Marcio da Silva Andrade

Marcos Medeiros de Oliveira
Mario Augusto Alves
Oldair José Ferreira
Paulo Henrique Tibãs
Rivaldo Ribeiro de Almeida
Roberto Albino Carius da Conceição
Rodolfo Cláudio Singelo Silva
Sandro dos Santos Souza
Zélio Francisco dos Santos

Cesta básica na Sankyu
Os funcionários reclamaram quanto à cesta básica: falta da cesta, local

de entrega, atraso. A empresa se posicionou dizendo que estava buscando
alternativas para melhorar o atendimento, colocando em teste o
supermercado Supermarket, o que deu bastante transtorno neste mês. Para
o próximo mês, a empresa irá retornar ao fornecedor anterior, que é a Vecckio,
e espera que os problemas sejam resolvidos.

Dispensas médicas na Sankyu
Funcionários reclamaram que tiveram descontos no pagamento quando

tinham dispensa médica. A empresa informou que, após 48 horas da falta,
o sistema registra como falta o desconto. Para evitar tal problema, os
trabalhadores devem entregar a dispensa médica dentro deste prazo, ou
seja, assim que a obtiver. Em caso de impossibilidade, por estar enfermo
ou acamado, comunicar à empresa, no setor de enfermaria, no telefone
3344-6099 ramal 254.

O Sindicato esteve em reunião com a empresa,
no dia 25, para esclarecer a pauta de reivindicação.
A Sankyu informou que passa por uma grande
dificuldade em relação aos valores contratuais,
porém os itens solicitados serão levados para a
matriz avaliar e, tão logo tenha uma resposta, será
apresentada uma proposta ao Sindicato.

Nota esclarece aviso prévio
O aviso prévio proporcional - acréscimo de três dias por

ano trabalhado - não vale para funcionários demitidos antes
de 13 de outubro de 2011, quando entrou em vigor a Lei nº
12.506. O entendimento está em nota técnica divulgada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

No documento, assinado pela Secretária de Relações do Trabalho
da pasta, Zilmara David de Alencar, o ministério firma o posicionamento
de que não há permissão para a retroatividade da lei. Dessa maneira,
entende que "os efeitos [da lei] serão percebidos a partir de tal data,
não havendo a possibilidade de se aplicar o conteúdo da norma para
avisos prévios já iniciados". Antes de 13 de outubro, portanto, o
trabalhador só teria direito a 30 dias de indenização.

O ministério ainda esclareceu que o trabalhador terá 30
dias de aviso prévio durante o primeiro ano de emprego. Só
terão direito aos acréscimos aqueles que superem um ano na
mesma empresa. A partir daí, serão somados três dias para
cada ano trabalhado, podendo chegar ao limite de 90 dias.

Não é permitido conceder acréscimo inferior a três dias, de acordo
com a nota. Além disso, os empregados que usufruírem do aviso
prévio proporcional também poderão reduzir em duas horas a jornada
diária de trabalho ou faltar sete dias durante o período do aviso.

Incentivo a montadoras
ajuda CSN ‘por tabela'

As medidas do governo federal para incentivar a indústria
automobilística, pressionada pela quedas nas vendas
atribuídas à competição de veículos importados e ao
aumento das restrições de crédito por parte dos bancos,
podem acabar beneficiando a CSN por tabela. A siderúrgica
é uma das principais fornecedoras do setor no Brasil e um
aumento de produção de carros implica mais encomendas
à Companhia.

O fórum de investidores no mercado de ações da
corretora Deschatre publicou ontem um post que menciona
avaliação feita pela equipe da Planner Corretora, indicando
que a CSN e sua maior concorrente no Brasil, a Usiminas,
devem ser as beneficiadas pelo aumento das encomendas.

Empresas que produzem fios-máquina (ou arames), como
as usinas de aços longos do grupo Votorantim, também
podem se beneficiar com mais atividade nas montadoras.


