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Problemaço: CSN pode demitir
em massa caso compre a CSA

Em 2006, quando os alemães da ThyssenKrupp
anunciaram que iriam construir uma usina siderúrgica
no estado do Rio, os alicerces da CSN tremeram. Além
do risco de ter que enfrentar uma forte concorrente a
poucos quilômetros de distância de Volta Redonda,
havia também o perigo eminente de começar a perder
mão de obra qualificada. Sem contar os clientes que
poderiam procurar melhores preços e, até, qualidade
maior nos produtos. Em parte foi o que aconteceu.
Centenas de técnicos, supervisores e engenheiros
deixaram a Usina Presidente Vargas atraídos por
melhores salários e benefícios. Benjamin Steinbruch,
claro, se enfureceu, tanto que proibiu a entrada da
CSN na Associação Brasileira de Metalurgia.

A CSA foi inaugurada em junho de 2010, em um
terreno pantanoso no bairro de Santa Cruz, no Rio,
próximo ao porto de Sepetiba. Mas, após, diversos
problemas se ergueram. O grupo alemão não
escondeu de ninguém seu descontentamento com a
CSA e mostrou arrependimento de ter investido tanto
dinheiro na construção da siderúrgica. A saída passa
por vendê-la.

Apesar de a CSN negar que esteja interessada na
CSA, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Renato
Soares, anda encafifado, pois ele soube da visita da
direção, acompanhada de uma equipe técnica da UPV,
às instalações da siderúrgica carioca. “Ele (Steinbruch)
vai aproveitar que a CSA será vendida a preço de
banana para tentar arrematá-la”, alertou Renato. “É bem
provável que o Benjamim transfira para o Rio quase

que todo o processo de fabricação do aço, causando
um problema grave para a cidade”, destacou.

A preocupação de Renato tem razão de ser. É que
se depender da presidente Dilma Rousseff, a CSA será
comprada por um grupo nacional, e não por
empresas estrangeiras. Para isto, a presidenta já teria
colocado o BNDES, como sempre, à disposição dos
grandes empre-sários brasileiros que estejam
interessados em comprar a CSA, concedendo,
inclusive, financiamentos a perder de vista, com juros
abaixo da média. O principal produto da CSA é a
fabricação de placas. Seu destino é principalmente o
Alabama (EUA), onde há um laminador da Thyssen -
empresa na qual a CSN também anda de olho - e a
matriz da Alemanha, onde há vários laminadores.

Para justificar a mudança, Renato acredita que a
direção da CSN pode admitir um problema nunca
antes assumido publicamente: o de que a empresa
polui, e muito, a cidade do aço. Em outras palavras,
é como se a direção da CSN quisesse convencer as
autoridades ambientais e políticas de que o
fechamento de algumas áreas da UPV seria a melhor
solução para acabar com a poluição causada pelos
seus fornos. Pode alegar que, se fechar a Coqueria, o
Pátio de Matérias Primas, os Alto-Fornos, as
Sinterizações, a Dessulfuração de Gusa, Aciaria e
Corrida Contínua – áreas que fabricam as placas –
fará um favor ao meio ambiente. Mas fará mesmo é
um desfavor para a cidade, já que metade da mão
de obra da CSN é empregada nessas áreas.

Sindicato firmará convênio com
advogados especializados em

Direito Previdenciário
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A partir de semana que vem, os associados do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense contarão
com mais um benefício. Assinaremos uma parceria com dois advogados de Barra Mansa - especialistas
em Direito Previdenciário - que têm acelerado a aposentadoria dos trabalhadores e conseguido muitos
sucessos nos processos de converter aposentadoria por tempo de contribuição em especial. Fiquem atentos
aos boletins ou procurem o Sindicato para mais informações: pelos telefones (24) 2102-2805, 2102-
2816 (Departamento Jurídico) e 2102-2803 (Secretaria da Presidência) ou no endereço Rua Gustavo
Lira, nº9 - Centro, Volta Redonda. Esse também é o endereço para quem deseja se tornar associado.
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Aposentadoria Especial
De acordo com a Súmula 9 do Conselho de

Justiça Federal, do Juizado Especial do Trabalho,
que trata da aposentadoria especial e sua relação
com os Equipamentos de Proteção Individual (EPI),
“o uso de EPI, ainda que elimine a insalubridade,
no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o
tempo de serviço especial prestado”.

A lei determina que ruídos são agentes nocivos e
que dão direito à aposentadoria especial quando os
níveis de exposição são a partir de 85 dB.

Festa dos Aposentados
Cerca de 1500 pessoas participaram da Festa dos

Aposentados e Pensionistas, no último dia 27, na subsede
do Retiro. Os prêmios do Bingo foram poupanças no
valor de R$ 1,5 mil, R$ 2,5 mil e R$ 5 mil, uma geladeira,
uma TV LCD de 32
polegadas e uma
máquina de lavar. Os
participantes e suas
famílias ainda puderam
degustar deliciosos
caldos, servidos pela
equipe do Sindicato.

* 2 automóveis 0km *
* 2 poupanças de R$ 10 mil *
* 2 poupanças de R$ 5 mil *

Vem aí o Natal do Metalúrgico!
No final do ano, o Sindicato vai dar um super

presente de Natal para os trabalhadores!

Bingo com 6 grandes prêmios!

Associe-se e participe dessa festa!Associe-se e participe dessa festa!Associe-se e participe dessa festa!Associe-se e participe dessa festa!Associe-se e participe dessa festa!

O advogado Dr.
Ariel G. Fonseca esteve,
no dia 25, na subsede
do Retiro para uma
palestra sobre direito
previdenciário. Cerca
de 100 pessoas, entre
t r a b a l h a d o r e s ,
representantes de
empresas e diretores do
Sindicato estavam presentes. Ele abordou temas
importantes, como aposentadorias, acidentes de
trabalho, PPP, laudos médicos, entre outros, além de
esclarecer diversas dúvidas dos presentes.

Sindicato promove palestra
sobre direito previdenciário

A qualidade de segurado do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) é calculada pelo tempo você tem de
contribuição. Se você tem 10 anos de contribuição e
deixa de contribuir, você fica por 12 meses na qualidade
de segurado, ou seja, se você trabalhou um mês e depois
ficou desempregado estará seguro pela Previdência
Social caso sofra algum acidente pelo período de um
ano. O auxílio acidente não tem carência. Se a pessoa
trabalhou 12 meses de carteira assinada tem 12 meses
garantidos de seguro se sair do trabalho. O que não é
divulgado é que, se a pessoa for ao SINE (Sistema
Nacional de Emprego) a procura de emprego, esse tempo
é prorrogado por mais 12 meses, então você pode ficar
até 24 meses coberto pela Previdência Social.

Ampliando seus direitos: INSS

Novo Convênio do
Sindicato: BELEZA VIP

O Centro Estética Beleza Vip está oferecendo aos
associados do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense descontos de 30% (trinta por cento) em
seus serviços, entre eles: depilação, drenagem linfática,
massagem modeladora, massagem redutora,
massagem relaxante, limpeza de pele, peeling facial,
banho dourado e hidratação corporal. O Centro
Estética Beleza Vip está localizado na Rua 40, nº 20
– 9º andar, sala 901 (Shoping 33 – Torre I Vila Santa
Cecília), em Volta Redonda. Tel. (24) 9905-7257.

Sindicato de MG pede
melhoria na segurança

para trabalhadores
que saem de madrugada

Quem precisa sair de casa de madrugada para
trabalhar sabe a importância de ruas e avenidas
bem iluminadas. A escuridão favorece a ação de
bandidos e deixa a população exposta à
criminalidade. Essa situação de perigo existe no
bairro Cachoeirinha, na cidade de Conceição dos
Ouros (MG). Por isso, o sindicato local encaminhou
ao prefeito do município, José Joaquim Afonso,
uma solicitação para que seja viabilizada a
colocação de postes de iluminação no bairro,
principalmente nos pontos de maior circulação de
trabalhadores. O pedido foi protocolado no último
dia 26, e o sindicato aguarda resposta.


