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CAMPANHA SALARIAL 2013 - CSN E PRESTADORAS DE SERVIÇO

Metalúrgico quer menos
pressão e melhores

condições de trabalho
Segundo pesquisa realizada

pelo sindicato, além de aumento
real no salário, a maioria dos
metalúrgicos da CSN apresen-
taram várias queixas ligadas a
relação entre chefia e funcio-
nários. A falta de respeito chega
a ser tanta que motiva os
funcionários a fazer denúncia
permanentemente ao sindicato.

As maiores queixas são sobre as
péssimas condições de trabalho na
empresa como: banheiros que-
brados, falta de papel higiê-nico,
falta de água quente, vasos
sanitários entupidos, insetos na
comida, ratos nos bebedouros e
outras. Além dos mais graves como
as denuncias de desvio de função,
falta de Plano de Cargos e Salários,
falta de política de segurança e
casos de assédio moral.

Esse é o quadro atual da CSN,
uma das maiores e mais lucrativas
empresas da América Latina.
Inclusive, com a intenção de
expandir seus negócios com a
compra do Steel Americas, grupo
formado pela CSA, uma usina de
placas em Santa Cruz (RJ)  e pela
laminadora do Thyssenkrupp em
Calvert, Alabama (EUA).

Após a pesquisa, a direção do
sindicato está mobilizando a
categoria para participar da
primeira assembleia geral, que vai
acontecer na próxima semana,
dia 26/3, às 17h30, para discutir

a elaboração da pauta a ser
apresentada à direção da CSN e
suas prestadoras de serviço. O
local é a sede do sindicato do
Retiro, que fica localizada na Av.
Antônio de Almeida, 603.
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A CSN conseguiu vencer a eleição para os
conselhos Deliberativo e Fiscal da CBS
Previdência.

A Chapa 2 – apoiada pela direção da
CSN, que, como patrocinadora do fundo, já
tem o direito de indicar a maioria dos
conselheiros – teve 5.060 votos; enquanto a
chapa dos trabalha-dores (Chapa 1) teve
3.851 votos. Mas a vitória foi de forma
viciada, não foi limpa.

Mais de 4.700 votos da Chapa 2 foram
por procuração, ou seja, “voto de cabresto”,
o qual a empresa ludibriou os trabalhadores
que moram fora de Volta Redonda, para que
lhes entregasse uma procuração permitindo
que outra pessoa votasse em seu nome.
Apesar dos esforços do sindicato para que
isso não acontecesse, tivemos informações que

“Voto de cabresto” vence
a eleição na CBS

a prática da coação aconteceu delibera-
damente na Casa de Pedra, no Paraná e em
São Paulo.

Agora, irá acontecer na CBS o mesmo que já
acontece no Conselho da CSN. Conforme o edital
de privatização, temos um representante dos
trabalhadores dentro do conselho deliberativo e,
como quem dá um jeito de eleger esse
representante é sempre a CSN, provavelmente é
um capacho da empresa. Com esse resultado, a
CSN garantiu o controle total na gestão do
dinheiro do aposentado, pensionista e ativos, do
jeito que lhe convém.

Derrotas fazem parte do jogo, mas o
sindicato não irá deixar isso barato. Já está
sendo articulada, junto à Associação de
Aposentados e Pensionistas da CBS, uma
alternativa para conter essa injustiça.

O sindicato vem recebendo denúncias de
que Sankyu não tem cumprido a Cláusula
26ª do Acordo Coletivo vigente, dirigida aos
auxiliares de profissionais de manutenção.

A cláusula estabelece que os auxiliares
de elétrica e mecânica oriundos das escolas
técnicas e Sesi/Senai terão os salários
reajustados automaticamente até o 6º mês
de trabalho. Após esse período, os reajustes
serão concedidos mediante avaliação de
desempenho até completarem dois anos na
função podendo, ao final, serem classificados
ou não como profissionais, de acordo com o
plano de desenvolvimento profissional.

O sindicato vai verificar e, caso a denúncia
seja confirmada, o sindicato fará uma ação
de cumprimento, cobrando que a empresa
cumpra o acordo.

Denuncia deDenuncia deDenuncia deDenuncia deDenuncia de
descumprimento dodescumprimento dodescumprimento dodescumprimento dodescumprimento do
acordo na Sankyuacordo na Sankyuacordo na Sankyuacordo na Sankyuacordo na Sankyu

Retaliação e denúncias na GRXRetaliação e denúncias na GRXRetaliação e denúncias na GRXRetaliação e denúncias na GRXRetaliação e denúncias na GRX
A gerência da GRX demitiu, na última sexta-feira (15), um
trabalhador com 23 anos de casa como forma de retaliação às
denúncias feitas ao sindicato. No ano passado, o sindicato tomou
conhecimento que os trabalhadores foram obrigados por esse
gerente a votar a favor da proposta da empresa.
O Sindimetal-SF informa aos trabalhadores que seu
departamento jurídico está a disposição para abrir processo em
face da empresa que através de seus prepostos vem assediando
moralmente seus trabalhadores.

Estapostes – GDL IIIEstapostes – GDL IIIEstapostes – GDL IIIEstapostes – GDL IIIEstapostes – GDL III
O sindicato informa aos trabalhadores da Estapostes, fixos na
GDL III e impedidos de usar os vestiários da área, que já fez a
denúncia na Gerência Regional do Trabalho. Em breve, os fiscais
irão fazer uma visita para verificar o problema, para que sejam
tomadas as medidas cabíveis.

Devido aos problemas
constantes no Refeitório Central
da CSN e nos refeitórios setoriais,
que vem colocando em risco a
saúde do trabalhador, o

Sindicato denuncia CSN à
Vigilância Sanitária e à DRT

Sindimetal-SF registrou queixas
junto à Vigilância Sanitária e à
Delegacia Regional do Trabalho,
para que sejam tomadas
medidas cabíveis.


