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Não adianta a empresa tentar
desviar a atenção dos trabalhadores
e do sindicato com essa propostinha
apresentada na semana passada! A
principal meta do sindicato nesse
momento da negociação é reparar a
covardia que foi feita com os
funcionários da CSN no pagamento
da PLR!

Aliás, fica um recado para a direção
da CSN: Muitos itens da pauta foram
protelados. Só vamos entrar na
discussão avançada quando a
empresa resolver os itens que disse
que estava ainda estudando.

CAMPANHA SALARIAL 2013

Após denuncias do Sindmetal-SF ao Ministério
do Trabalho (MT), sobre falhas na segurança e
falta de preocupação da CSN com a saúde de
seus funcionários, o sindicato recebeu resultado
de fiscalizações do Setor de Inspeção do Trabalho,
do MT.

O primeiro documento diz respeito à empresa
SIEMENS VAI, terceira da CSN, que foi fiscalizada
e autuada por “deixar de realizar eleições da CIPA
no prazo mínimo de 30 dias antes do término do
mandato em curso”.

Já o segundo informava sobre infrações cometidas
diretamente pela CSN. E diz: “A companhia é
fiscalizada de forma contínua e sistemática, no tocante
aos atributos de Segurança do Trabalho”. O auditor
menciona também que, no ano de 2012, a CSN foi
objeto de quatro fiscalizações e recebeu cinco autos
de infração por: deixar de designar profissional
qualificado para chefiar o SESMT – Serviço Especia-

CSN e Siemens são autuadas pelo MT
lizado em Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho; deixar de acompanhar a adoção de medidas
de Segurança e Saúde no trabalho pelas empresas
contra-tadas que atuam em seu esta-belecimento;
deixar de elaborar procedimentos de trabalho e
segurança específicos, padroni-zados, com descrição
detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da
análise de risco; prorrogar a jornada de trabalho, além
do limite legal de duas horas, sem justi-ficativa legal;
e, por fim, deixar de conceder ao empregado um
descanso semanal de 24 horas consecutivas.

Por ai já deu para ver a política de exploração,
sem limites e a todo custo, que a CSN exerce em
sua administração. O descaso é tão grande que,
recentemente, foi a empresa que pagou a pior PLR
de toda a região. E, mesmo assim, não tem o
menor pudor de veicular nos principais jornais do
país as suas ofertas milionárias para compra dos
ativos de aço da ThyssenKrupp.

Diferença da PLR é prioridade
nesta Campanha Salarial
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Benjamin Steinbruch, maior acionista,
principal executivo e presidente do conselho da
CSN, tem um encontro importante nos próximos
dias. Segundo o Jornal Valor Econômico, ele vai
se reunir com o presidente da trading japonesa
Itochu para discutir o futuro da Namisa, empresa
que tem como sócios um consórcio de companhias
do Japão, Coreia do Sul e Taiwan.

O objetivo da reunião é chegar a um acordo
que evite que seus sócios na mineradora de
ferro, na qual a CSN tem 60% e os asiáticos
40%, não exerçam seu direito de se retirar da
sociedade em julho. Essa opção está prevista
no acordo de acionistas para o caso de não
serem cumpridas ou sanadas certas obrigações
em determi-nados prazos acertados.

Segundo informações, a CSN não levou
avante os investi-mentos que estavam
previstos para a Namisa desde 2009. Isso se
tornou motivo de desagrado dos acionistas
asiáticos há um bom tempo.

Os investimentos, passados quatro anos,
pouco saiu do papel, deixando os sócios
descontentes. De acordo com informações
obtidas pelo Valor Econômico, a CSN terá de
indenizar os valores investidos pelos sócios
na Namisa, impactando ainda mais o perfil
financeiro da companhia de Steinbruch.

CSN tenta evitar
saída bilionária

dos sócios asiáticos
da Namisa

Na última terça-feira, dia
21, foi achado um cartão
da Caixa Econômica
Federal, em nome de
Marcelo Henrique de
Paula. O trabalhador
pode buscar o cartão da
sede do sindicato, na
Rua Gustavo Lira, nº 9.

DOCUMENTOS:
ACHADOS E PERDIDOS

Em função das varias
reclamações feitas pelos
trabalhadores da Sankyu ao
Sindmetal-SF, a respeito de
novos horários praticados pela
empresa, o sindicato se reuniu
na última sexta-feira (24/5) com
os representantes da empresa
para discutir o assunto. Foi
abordado ainda o corte de horas
extras, além dos os novos
horários fixos que estão sendo
implantados.

A empresa informou que
estas ações foram tomadas em
função do Ministério Publico ter
entrado com uma ação na
Justiça do Trabalho, na qual a
juíza 2º Vara do Trabalho
proferiu a sentença em que
proibiu os funcionários da
Sankyu de fazer horas extras.
Consequentemente a empresa
teve que criar novos horários
para cumprir o atendimento à
contratante CSN, sem precisar
das horas-extras.

A empresa manterá a
alteração na jornada, mas
garantiu ao sindicato que não
obrigará nenhum funcionário a

Horas extras na Sankyu
cumprir o novo horário. Caso o
funcionário não queira trabalhar
neste horário, basta comunicar
ao RH. Também ficou de se
verificar uma compensação ou
bonificação para aqueles
funcionários que optarem pela
nova jornada.

Veja abaixo a decisão judicial:


