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Demissões na CSN
A coluna Radar do dia 28 de

março, do jornalista Lauro Jardim,
da Revista Veja, já anunciava de
antemão que o senhor Benjamin
Steinbruch estava preparando cerca
de 1100 demissões dentro do grupo
CSN. O presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, Renato Soares, no ato
da entrega da pauta de reivin-
dicações para o acordo coletivo
para o representante da área de
Recursos Humanos e Relações
Trabalhistas da empresa, aproveitou
a presença da imprensa local para
confirmar se a notícia tinha
fundamento. A empresa mantém a
postura de negar um processo de
reestruturação que implique em tantos
desligamentos, mas na sexta-feira, dia
30 de março, e na segunda, dia 02
de abril, já houve demissões. A CSN
tenta sustentar o argumento vazio de
que são aposentados ou aposentáveis.

O presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, Renato Soares, levou
a questão para Brasília, na terça-

feira, dia 03. Renato esteve na capital
do país junto com o presidente da
Força Sindical, o deputado federal
Paulinho Pereira, para conversar com
a presidente Dilma também sobre o
novo motor Euro5, que polui menos,
mas que têm sido colocados
empecilhos para as montadoras
investirem, entre outros assuntos.

Motivo: crise??
Nós não acreditamos que essas

demissões sejam por causa do
acordo coletivo. Acreditamos, sim,
que são para aproveitar o momento
para pressionar o Sindicato na
questão do turno de 8h, e também
por alguns acontecimentos de
bastidores, junto ao Governo
Federal. Recentemente, a presidente
Dilma convidou o presidente da
CSN, senhor Benjamin Steinbruch
para uma visita na Transnordestina,
ferrovia que vai fazer a ligação entre
todos os estados do Nordeste, e cujo
principal investidor é a CSN. O

ilustríssimo senhor não foi à visita,
usando como desculpa uma viagem
ao exterior. É bom lembrar que o
ex-presidente Lula e, agora, Dilma
já vinham cobrando atrasos no
cronograma desse investimento,
que tem financiamento do Governo
Federal, através do BNDES.

Outro episódio foi um encontro dos
maiores empresários do Brasil,
também promovido pelo Governo
Federal. Mais uma vez, o senhor
Benjamin Steinbruch não compareceu,
enviando seu irmão Ricardo Steinbruch
para representá-lo.

Então, o problema das demissões
não é tanto econômico, como a
empresa afirma. A CSN alega que o
mercado está desaquecido e os
estoques estão altos, mas ela é a
primeira a importar da China. Parece
muito mais que a questão é política.
Ou seja, o Benjamin é o primeiro a
importar, mas, ao primeiro sinal de
crise, também é o primeiro a falar
em demissões.

Caso a CSN demita mesmo em massa, o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos, Renato Soares, poderá fazer uma
greve de fome para protestar. Em seu entendimento, demissão
em massa não pode ser uma decisão unilateral da empresa, e
sim deve ser discutida com o Sindicato!

O Sindicato do Sul Fluminense está articulado com outros
sindicatos, dos locais onde a CSN atua, como Paraná, Congonhas,
Arcos e São Paulo, além de estar também com a Força Sindical,
para tomar medidas, caso isso aconteça.

O Departamento Jurídico, através de sua área de
homologação, está fiscalizando o número de demissões. Até a
data de hoje, não houve alteração nos turnover da empresa, ou
seja, o número de homologações efetuadas pelo nosso jurídico
está sem alterações. Mas estamos de olho!

Apesar de muitos trabalhadores ficarem criticando o Sindicato, é bom
lembrar – principalmente para os mais novos – que, no final de 2008 e início
de 2009, a CSN demitiu 1200 trabalhadores, chegando a fechar a principal
entrada da empresa, a passagem superior. O presidente da CSN chegou a ligar
para o presidente da Alerj na época, o deputado Jorge Picciani, para anunciar
mais 1800 demissões. O objetivo era pressionar o Sindicato naquele momento
para “flexibilizar” os direitos dos trabalhadores, que incluíam a bonificação de
férias de 70% (quando a CLT fala em 33,33%), horas extras pagas em 50%,
75% e 100% (e a CLT diz 50%), horas noturnas e, principalmente, o turno de
6h, já que a CSN queria a volta ao turno de 8h sem pagar um tostão, tudo em
nome da crise. Crise esta que realmente existiu, mas que não justificou tantas
demissões. Vale ressaltar que flexibilizar significava entregar o pouco dos direitos
adquiridos pelos trabalhadores, mas o Sindicato se manteve firme, mesmo
com as grandes dificuldades em negociar.

Quando chegou abril de 2009, a empresa postergou ao máximo para divulgar
seu balancete, que chegou ao exorbitante valor de R$ 5,8 bilhões de lucro!

Crise 2008/2009: momento diferente, tática igualRenato ameaça fazer
greve de fome contra

demissões na CSN



Sindicato entrega pauta de
reivindicações para CSN

Na última sexta-feira, dia 30, o
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos entregou para a CSN
a pauta de reivindicações para o
acordo coletivo 2012. Entre os itens,
estão reajuste salarial pelo INPC
mais aumento real, aumento no
cartão alimentação, melhorias no
plano odontológico, ampliação de
convê-nios com redes de farmácia,
descon-gelamento da Faixa Rei,
aumento do valor do piso salarial,
melhoraria na qualidade dos
produtos da cesta de Natal,

aumento do valor do descon-to na
bolsa de estudos da ETPC,
igualdade salarial para quem
exerce a mesma função, pagamento
da multa de 40% do FGTS para
quem se aposenta, PLR justa e fim
da comissão, creche para funcioná-
rias do turno, entre outros.

Agora, aguardamos o pronun-
ciamento da empresa, e esperamos
que nossa campanha salarial não
seja postergada indefinidamente
pelas tentativas de dificultar o
acordo, que é típico da CSN.

O trabalhador que teve vínculo
empregatício, mas não teve as
contribuições mensais recolhidas à
Previdência Social, deve ter o seu tempo
de serviço reconhecido, para efeito de
aposentadoria. Para o reconhecimento
do direito, basta que o empregado
apresente, quando for se aposentar, a
Carteira Profissional, com a anotação
do contrato de trabalho, com a data
de entrada e de saída do emprego.

Outra prova importante que justifica
o tempo de serviço do trabalhador

para ser beneficiário da Previdência
Social é a apresentação da Rais
(Relação Anual de Informações
Sociais) que todo ano os
empregadores têm de encaminhar ao
Ministério do Trabalho e Emprego.

Como a Rais só passou a existir a
partir de 1976 e os dados são
informados pelas delegacias regionais
do Trabalho e inseridos no Cadastro
Nacional de Informações Sociais, quem
trabalhou antes disso só terá como
prova a Carteira Profissional.

A CSN não tem pago as horas extras da área e
manda o trabalhador compensar em folga, porém,
quando o trabalhador tira esta folga, a empresa
desconta, como se fosse falta. Está uma confusão, e,
como se já não bastasse isso, os superiores ainda
estão faltando com respeito aos funcionários.
Copensação é hora bonificada. Se for feita dentro do
mês de pagamento, caracteriza como banco de horas,
e o Sindicato não tem nenhum acordo de banco de
horas com a CSN. Tá tudo errado na ACS e o Sindicato
está correndo atrás para consertar a situação.

Horas Extras da ACS

O Sindicato entregou a pauta do acordo coletivo 2012 para o gerente de RH da CSN, Sr. Anderson

Trabalhador poderá se
aposentar sem contribuir

Os funcionários estão reclamando que, todos os
meses, são descontadas tarifas referentes a serviços
utilizados. No entanto, eles possuem isenção dessas
tarifas e o valor é sempre estornado, mas somente
mediante solicitação do trabalhador. Eles estão
cansados de todos os meses terem que comparecer à
agência para pedir o estorno. O banco havia informado
que o problema seria solucionado em junho/2011,
mas estamos em abril/2012 e a situação continua a
mesma.

Antes, os atos inseguros eram tratados da seguinte
maneira “ver-agir”, ou seja, o EPD anota e, durante
reunião com os funcionários, falava a todos que tal
ato inseguro havia sido cometido em tal local e tal
data, mas sem citar nomes. Agora, os EPDs estão
sendo cobrados de passar nome e matrícula de todos
que cometerem atos inseguros para os superiores, e
mencionar quem cometeu o ato nas reuniões.

Os trabalhadores estão com medo de entrarem
na lista de demissões por conta disso. A reclamação
veio da GCB/Coqueria, porém parece que esse novo
protocolo está sendo implantado em toda a usina.

Mudança no tratamento
dos atos inseguros

Problemas no Santander

Falta de treinamento
A CSN não está dando o treinamento do CEP (curso

para quem faz manobras em subestações) e não está
pagando os 30% de periculosidade para os técnicos de
turno, que fazem manobras e são responsáveis pelo
funcionamento da empresa. manobra em subestação
é 24KW pra cima. Tem que ter periculosidade sim!


