Entre os dias 16 a 18 de novembro de 2006,
foi criado o Comitê Mundial dos Trabalhadores da
Gerdau com os objetivos de lutar por um Acordo
Marco Internacional (AMI) e de integrar e fortalecer
a capacidade de negociação dos trabalhadores de
todos os países. Estiveram presentes
representantes de sindicatos de todos os países que
tem plantas da Gerdau: dos EUA, Canadá,
Colômbia, Chile, Argentina, Uruguai e do Brasil.
Um Acordo Marco Internacional é mais um
instrumento de organizar e regulamentar a relação
entre os trabalhadores de diferentes países e as
multinacionais. É uma forma de combater algo que
é muito comum na Globalização: a precarização das
condições de trabalho e a diferença salarial ao redor
do mundo. A empresas multinacionais jogam com
as diferentes legislações trabalhistas ao redor do
mundo para o aumento dos lucros.
Em 28 a 30 de maio de 2007, foi realizada a
Oficina de Saúde e Segurança Trabalhista em
Montevidéu, no Uruguai. Já naquele ano, as
questões de saúde e segurança do trabalhador
apareciam como um dos maiores problemas. Como
resultado do encontro foram realizados um Dia de
Ação Global e iniciou-se a criação do ambiente
virtual do Comitê Mundial. Para responder aos
problemas de saúde foi elaborado também um
Código de Conduta do Sindicato para os Comitês de
Reunião do Comitê Internacional nos Estados Unidos, em dezembro/2008
Saúde e Segurança.
Na reunião ocorrida em 30 de janeiro de 2007, o Comitê Nacional dos Trabalhadores na GERDAU decidiu pelo envio para a Gerdau de uma
carta de solicitação de reconhecimento do Comitê.
Decidiu-se também dar início nas discussões sobre
Acordo Marco Internacional, sobre PLR, Jornada/Turnos
e sobre Programas de gestão de mão-de-obra e da
produção. A carta foi assinada pelas Confederações de
Metalúrgicos das principais centrais sindicais existentes
na época, a CUT e a Força Sindical, mas a empresa
respondeu em 24 de setembro: “ (...) mantém-se com
as entidades sindicais de base, legítimas representantes
legais dos trabalhadores, sob o ponto de vista sindical.
Os assuntos locais continuam a ser tratados localmente,
pelos respectivos responsáveis pelo tema em nossas
Unidades”.
Porém, a situação dos trabalhadores do Grupo
Gerdau em muitos países é de grande precariedade e
baixos salários e, onde não há uma legislação sindical
forte, a empresa se recusa a negociar com os sindicatos.
Nesta crise ficou claro o porquê da opção de negociar
localmente: enfraquecer os trabalhadores, dividi-los
para melhor manipulá-los.
Os ganhos da Gerdau são crescentes, a
produtividade da empresa ocorre com o aumento da
exploração do trabalhador, e é por isso que é muito
importante o fortalecimento do Comitê de
Trabalhadores da Gerdau, no Brasil e no Mundo. Juntos
Trabalhadores(as) querem o reconhecimento dos comitês pela Gerdau
somos mais fortes.

O setor siderúrgico foi muito atingido em todo o mundo pela
crise internacional de 2008. A produção caiu, o consumo de aço
diminuiu drasticamente, os investimentos futuros foram paralisados,
motivos pelos quais ocorreram muitas demissões. Isto é o que nos foi
dito como justificativa durante as negociações coletivas entre o final
de 2008 e início de 2009. Mas será que foi bem assim?
Vamos olhar alguns dados: em dezembro de 2008, a produção
mundial de aço bruto tinha caído 26,6% em relação ao mesmo mês do
ano anterior. No mês seguinte, em janeiro de 2009 a produção ainda
estava em baixa, mas já tinha parado de cair, estabilizou. Os dados de
2009 mostram que a crise já caminhava para ser superada naquele
ano. Em outubro de 2009, a produção mundial já havia ultrapassado a
casa dos 100 milhões de toneladas, representando um crescimento
de 13% comparado a 2008.
Ocorre que a China está puxando o crescimento da demanda e
da produção mundial do Aço e, em breve, será a maior produtora e
também consumidora de aço do mundo. Para a indústria do Aço, isto
significa demanda garantida e quer dizer que a crise financeira foi
somente um intervalo forçado para a produção, para os investimentos
e para os lucros dos empresários do setor, um suspiro.
No mercado brasileiro ocorre a mesma coisa, mas em

Desde 1994, os trabalhadores estão se organizando por
meio dos comitês nacional e internacional, mas o Grupo Gerdau
insiste em não reconhecer essas nosssas organizações. Este é um
exemplo que mostra o quanto a empresa não é democrática.
Porém, a união de esforços dos sindicatos metalúrgicos filiados à
CUT, CONLUTAS e FORÇA SINDICAL, já está pautando a cúpula
diretiva da Gerdau. Mais cedo ou mais tarde, na base do diálogo ou
da mobilização, ela vai ter de nos ouvir.
Além do reconhecimento formal, queremos discutir uma
política de saúde e segurança, pois hoje é muito grande o número
de trabalhadores que estão se afastando com sérios problemas de
saúde em todas as unidades. E,
muitas vezes, a empresa não
reconhece os casos como acidente ou
doença do trabalho.
Enquanto Comitê, estamos
organizando um dia de lutas em todas
as Gerdau no mundo, pois em outubro
vai ter um encontro internacional na
Espanha e lá pode sair a data em que o
protesto será feito simultaneamente
em todas as unidades.

intensidade ainda maior! Em dezembro de 2009 a produção já havia
crescido 127% em relação ao mesmo mês do ano de 2008. Com
relação a venda, o mercado interno brasileiro também já havia se
recuperado, crescendo 62% em dezembro de 2009, se comparado ao
mesmo mês do ano anterior.
Com relação a Gerdau, os números são igualmente
generosos. Em 2009, a produção de aço bruto apresentou redução de
31,1%, passando de 19,6 milhões de toneladas em 2008, para 13,5
milhões de toneladas. Entretanto, se comparado o 1.º trimestre de
2009 com o 4.º trimestre, a produção de aço bruto cresceu 50,5%.
Somente no terceiro trimestre de 2009, a Gerdau já havia atingido
um lucro de 655 milhões de reais!
Os investimentos do grupo, que tinham sido paralisados no
final do ano de 2008, estão todos sendo retomados, tanto os
investimentos internacionais, quanto os nacionais. A Gerdau
divulgou um plano de investimentos de R$ 9,5 bilhões para os
próximos cinco anos (2010-2014), visando, principalmente, agregar
valor a seus produtos na cadeia do aço.
São muitos números para indicar a mesma coisa, a produção
do Aço está crescendo no mundo inteiro por causa da China. O
crescimento no Brasil tem sido grande também. Mas por que, se até
pouco tempo era preciso demitir, se a crise mundial era tão
assustadora?
A previsão dos relatórios do Grupo Gerdau hoje é positiva, e
refere-se a aumento da demanda por aço no país por causa dos
grandes eventos que ocorrerão no Brasil como o projeto “Minha casa
minha vida”, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, os PAC I e II, e o Présal. Tudo é resultado de investimentos públicos feitos pelo governo
Lula, um governo dos trabalhadores, que é financiado por impostos
dos mesmos trabalhadores e que tem trabalhado para o crescimento
do país e pelo aumento dos salários.

QUAL É A CONTRAPARTIDA?
A principal questão é: qual será a contrapartida do Grupo
Gerdau para os gastos públicos que sustentam o crescimento de seus
negócios? Neste sentido o Comitê de trabalhadores da Gerdau tem as
seguintes preocupações:
• Exigir contrapartidas sociais diante do crescimento da demanda
sustentada nos investimentos públicos;
• Combater o processo de flexibilização que é chamada pela empresa
de “redução de custos operacionais”;
• Aumentar a renda real dos trabalhadores diante dos recentes
ganhos de produtividade;
• Diante da retomada dos altos níveis de produção e produtividade
previstos para 2012, melhorar as condições de trabalho, saúde e
segurança, exigindo investimentos para isso;
• Unificação de uma pauta nacional para combater as desigualdades
de salário e condições de trabalho nas diferentes regiões do país;
• Exercer a solidariedade com os trabalhadores do Grupo Gerdau de
outros países, lutando pelo reconhecimento do Comitê Mundial de
Trabalhadores da Gerdau, e combatendo atrocidades cometidas
contra estes companheiros ao redor do mundo.

Riograndense
Adicional noturno,
piso e data-base única
Na Gerdau Riograndense, há mais de três anos, a empresa vem
pagando o adicional noturno até as 8 horas da manhã. É uma
conquista da Convenção Coletiva de Trabalho. Um dos papéis do
Comitê Nacional é lutar para que a conquista seja estendida para todas
as unidades da Gerdau no Brasil.
O Comitê quer implantar um piso salarial único para todos os
trabalhadores da Gerdau no Brasil, pois não é justo que um
trabalhador que exerce uma mesma função em Simões Filho/BA ou
em Sapucaia do Sul/RS, ganhe um salário inferior a, por exemplo, um
trabalhador de Pindamonhangaba/SP.
O Comitê também quer lutar para que todos os metalúrgicos
tenham uma data-base única. Fica mais fácil negociar quando as
perdas salariais são iguais, pois o INPC vale para todo o país. Enquanto
cada sindicato tiver discutindo a sua data base individual, a Gerdau e
outras empresas saem fortalecidas.

A culpa é do peão?
A Gerdau adota atualmente o seguinte procedimento: quando
acontece um acidente, ela se apressa a culpar o próprio acidentado.
Este é apenas um dos problemas relacionados à segurança e
prevenção que o Comitê Nacional quer discutir com a empresa.
Queremos atuar nas avaliações e nos programas de segurança da
empresa porque, na verdade, a empresa coloca estes assuntos em
último plano. Em primeiro plano, só a produção e o lucro.

Acordo de turnos descumprido
A Gerdau Riograndense não está cumprindo com o acordo de
turnos firmado com o sindicato, pois em alguns setores estão
abusando da jornada de trabalho. O sindicato já fez contato com a
direção da empresa, que até agora não tomou as medidas cabíveis pra
impedir que alguns gerentes de área continuem impondo jornadas
abusivas. Caso a Gerdau não resolva o problema, o sindicato pretende
fazer denúncias junto à DRT e o Ministério Público do Trabalho. Os
acordos foram feitos pra serem cumpridos!

Charqueadas/RS
Trabalhadores querem avanços, não retrocessos
A direção do sindicato de Charqueadas vem negociando com a
Gerdau há mais de três meses. Desde a primeira reunião, a empresa
sempre deixou bem clara sua intenção de demitir em larga escala. Em
todos os momentos, condicionava a manutenção das atividades em
Charqueadas a um possível acordo, algo que a gente concordava,
desde que o acordo fosse benéfico aos trabalhadores.
Depois de muitas reuniões e assembleias, nosso sindicato
conseguiu evitar muitas demissões e conquistou uma indenização
maior para quem fosse demitido a partir de março. Mas, juntamente
com os trabalhadores, avaliou que as propostas da Gerdau eram
prejudiciais motivo pelo qual as assembleias não aprovaram um
acordo, já que não davam garantias de emprego para aqueles que
permaneceriam no chão da fábrica e geraria para os 250
companheiros a perda de benefícios e direitos.
“Seria uma via de mão única onde só a Gerdau se beneficiaria.
Nesta verdadeira batalha que se travou para evitar que o pior viesse

acontecer, muitos pais de família foram covardemente demitidos.
Felizmente, aqueles que permanecem sabem que a luta é árdua e que
a Gerdau não se sensibiliza com questões humanas. Incertezas e
inseguranças: este é o cenário que cada metalúrgico vive, mas
também sabe que esta realidade só não é pior porque está havendo
consciência de classe e uma resistência heróica. Temos o melhor
acordo coletivo do país, fruto de muita construção, mas entendemos
que os companheiros altamente qualificados que aqui trabalham
mereceriam mais consideração, pois não são apenas homens e
mulheres produzindo a riqueza do império Gerdau, são pessoas
defendendo a sua dignidade, oferecendo resistência, não cedendo a
pressão. Uma classe só se constrói assim, com coragem, equilíbrio e
firmeza, sabendo que a unidade é que faz a diferença. Reafirmamos a
posição de um sindicato que sabe dialogar, mas que mantém seus
princípios. Negociamos avanços e não retrocessos”, avalia o presidente
jorge Luiz Silveira de Carvalho.

Gerdau São Paulo
Empresa investe, mas problemas continuam
A Gerdau de São Paulo está investindo e vai iniciar algumas
obras neste ano. A produção está entre 30 e 40 mil toneladas/mês de
laminados e a Aciaria está produzindo um volume muito grande de
tarugos para a Cosigua.
Apesar deste quadro positivo, a empresa apresenta muitos
problemas, que estão deixando os trabalhadores muito apreensivos
e insatisfeitos.
O primeiro é com relação à segurança. Num domingo recente,
por exemplo, aconteceu um grave acidente com o forno panela, que
derramou 80 toneladas de aço líquido. Felizmente, ninguém se

machucou. A empresa cobra das empresas contratadas o PPRA, mas,
no entanto, ela própria não tem e, por isso, não apresenta o
documento para os dirigentes e cipeiros.
A empresa também está querendo implantar um sistema de
produtividade modelo que, na avaliação da maioria, poderá gerar
demissões. Os trabalhadores enfrentam problemas com a atual
grade salarial, pois a empresa anuncia alguns critérios, mas as
chefias têm outros. Por falar nisso, os trabalhadores estão
apreensivos com algumas advertências que as lideranças estão
dando para os companheiros, sem dar a eles a chance de se defender.

Pindamonhangaba/SP
Desvios de função
É grande o número de trabalhadores que exercem função
diferente da qual estão registrados. A supervisão alega que os
funcionários estão “treinando em máquina”, quando, na verdade,
estão trabalhando há mais de um ano em função cujo salário é bem
superior ao que lhes é pago. Como o treinamento longo anda meio
longo demais, no setor da Laminação já tem trabalhador entrando na
Justiça do Trabalho para receber a equiparação salarial.

In-Segurança 1: Situações de
risco e falta de manutenção
O altíssimo número de acidentes registrados nos últimos três
meses revela que não se tem dado a atenção que a segurança tanto
precisa. Tudo só funciona no papel e no computador da direção. Na
prática, tem muito relatório indo pra diretoria que não condiz com a
realidade da área de produção.
Em vez de distribuir advertências pra quem comete um erro
na execução do trabalho, a administração deveria se preocupar com
situações de risco que já perduram há anos, ou com as doenças
ocupacionais causadas por equipamentos danificados que obrigam
os trabalhadores a um esforço físico maior que o necessário para
realizar suas tarefas.

In-Segurança 2: Jornada de
trabalho excessiva
Apesar de ter contratado quase 100 pessoas nos últimos dois
meses, ainda temos muitos companheiros trabalhando treze dias
sem descanso. E não adianta reclamar ou dizer que tem compromisso
porque o supervisor vem com a lista na sexta-feira e “determina”
quem deve fazer hora-extra no domingo. Se não vier, “tem gente lá
fora querendo trabalhar no seu lugar”.
No setor de arames houve um acidente com um companheiro
que não deveria estar ali no domingo, fazendo hora extra. Ele avisou
que tinha compromisso, mas a intransigência foi tanta que o homem
acabou entrando fora de seu horário habitual e três horas depois

sofreu um grave acidente. Como ele não deveria estar ali no
domingo, a companhia de seguros pode não pagar o seguro pelo
acidente ao companheiro. Será que a chefia vai assumir essa bronca?
Que os outros companheiros fiquem atentos.

RH – 1 : É muito papel
ou só papelão?
Um companheiro saiu de férias no mês de fevereiro e só
conseguiu receber a antecipação do 13º salário 20 dias após ter
retornado no final de março. É só uma das “coisinhas” que andam
acontecendo no RH. Qualquer divergência no holerite só pode ser
resolvida no mês seguinte, porque o controle é em Porto Alegre e o
envio do malote, a análise dos documentos, o retorno e a assinatura
dos documentos demoram muito. Alguém aí já ouviu falar em e-mail,
vídeo-conferência, essas coisas de tecnologia atual que até
microempresa tem?

RH – 2 : Demissão de estável
Em janeiro, um cipeiro foi demitido na FEP. Apesar de
insistentemente avisado, o RH confirmou a demissão e fez o depósito
de toda a indenização na conta do trabalhador. Foi preciso a
intervenção do sindicato e até da federação para a administração por
a mão na consciência e reintegrar o companheiro, que se inscreveu
na eleição da Cipa e foi novamente eleito pelos trabalhadores.
Achamos curioso que esse tipo de erro administrativo não é
punido com advertências, assim como é punido um trabalhador que
erra seu serviço. Menos mal que o dano moral causado ao cipeiro
demitido foi para a Justiça, que deverá impor um valor bem razoável
para a empresa
p a g a r
a o
trabalhador como
indenização pela
s i t u a ç ã o
vexatória e
humilhante que
lhe provocou.

Gerdau Açonorte/PE

Médico ou palhaço? Você decide!
Os cipeiros da Gerdau Açonorte ficaram indignados com o
médico (chefe) do trabalho numa reunião da CIPA, afirmando que os
trabalhadores que se afastam por tendinite, túnel do carpo (punho),
hérnia de disco (coluna) etc, seriam vítimas de acidentes fora do
trabalho, adquiridos por meio de jogo de futebol ou “lavando prato”.
Obviamente, os cipeiros não concordaram com a baboseira
dita e o comportamento vergonho de quem jurou “ser fiel aos
preceitos da honestidade”. Muito menos admitiram esse tipo de
comportamento, postura e relato que só vem a prejudicar o
trabalhador vítima de acidente ou doença ocupacional.
Deixando bem claro: tendinite enquadra-se nas LER/DORT Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios Osteomusculares
Relacionado ao Trabalho, e nas LTC - Lesões por Trauma Comulativo.
Jamais pode ser caracterizada como acidente ou doença fora do

trabalho. Já torções, cortes e outros machucados em qualquer parte do
corpo podem ser caracterizados como acidente fora do trabalho,
depois de ficar provado que os problemas não foram gerados dentro da
empresa ou no trajeto casa/trabalho e vice-versa.
O que deixa mais surpreso é que os trabalhadores procuram
esse médico com as lesões e não têm nenhuma investigação e nem
resposta sobre como adquiriram essas doenças no trabalho. Esse
médico deveria ser justo e honesto, informando a existência de
Normas Regulamentadoras e programas de controle médico de saúde
ocupacional, que tem caráter de prevenção, restreamento e
diagnóstico precoce dos agravos à saúde, relacionados ao trabalho,
inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de
casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos
trabalhadores, que não estão sendo praticados nessa usina.

Gerdau Açominas/MG
Trabalhadores conquistam
novos horários de trabalho
Durante a crise econômica, a Gerdau Açominas pediu a colaboração dos
trabalhadores para adaptar–se à nova realidade que o mercado apresentava,
motivo pelo qual os colaboradores do turno aceitaram o desafio de acordar às
4h para enfrentar a jornada de trabalho que iniciava às 6 horas. Após o término
da crise, os trabalhadores reivindicaram o retorno do horário normal,
principalmente para quem pretendia dar continuidade aos estudos. O sindicato
formou uma comissão de dirigentes sindicais para negociar um novo acordo.
No dia 1º de março, iniciaram os novos horários de trabalho na Gerdau
Açominas. A união e esforços entre sindicato e trabalhadores foi fundamental
para a luta e para a conquista. Para fechar um bom acordo coletivo, os
trabalhadores se mobilizaram e compareceram em massa nas assembleias,
fazendo valer, mais uma vez, todos os seus direitos.

Usiba/BA
Acordo de turnos em
compasso de espera
Na Usiba, os trabalhadores estão negociando um
acordo específico de turnos. A direção da Usina propõe
assemelhar a jornada local às jornadas praticadas nas
demais unidades do Grupo Gerdau. Porém, resiste em
conceder um abono ou percentual em torno da negociação,
como manter um acordo sem compensação econômica.
Um gerente executivo foi recentemente desligado,
ficando em seu lugar um outro disposto a mudar tudo. “Até o
momento, só expectativas! O clima é de aguardo”, revela o
dirigente sindical Edson Santana.

Trabalhadores demitidos
estão sendo recontratados
Em Ouro Branco e Região, a recuperação econômica já está surtindo
efeitos positivos na indústria do aço, nas empresas de serviços e no comércio
local. Além de estancar as demissões, a Gerdau Açominas está dando
preferência de recontratação aos funcionários demitidos na época da crise.
Tudo isto graças a um acordo firmado entre o Sindicato dos Metalúrgicos de
Ouro Branco e Base. Portanto, temos certeza que a negociação deste ano será
ainda melhor, pois continuaremos a lutar juntos por todas as nossas conquistas
e continuar com a manutenção das 40 horas semanais.

Reunião sobre AMIs, em novembro/2006, em Porto Alegre

São José dos Campos/SP
Gerdau intensifica ataque aos trabalhadores
A Gerdau de São José dos Campos vem atacando seus
funcionários de tal forma que chega a ser um desrespeito total com a
classe trabalhadora, especialmente contra aqueles que constroem ou
construíram a história de mais de 100 anos de sucesso da empresa.
Veja abaixo os principais motivos:
- As câmeras dentro da área produtiva;
- A pressão pelas horas extras de domingo a domingo (que elevam os
acidentes e doenças);
- O revezamento nos horários de refeição (que aumentam a fadiga)
- A falta de banheiro feminino no setor produtivo, que tem cinco
galpões;
- A falta de um plano de carreira, que impede o trabalhador de saber
quando vai ser promovido e gera desigualdade salarial entre os
trabalhadores;
- O convênio da farmácia não atende os trabalhadores, que são
obrigados a comprar no cartão de crédito;
- A falta de um ambulatório para o pessoal do terceiro turno;
- O convênio médico, que não é integral (como acontece em
praticamente todas as empresas do porte da Gerdau) e que eleva o
número de descontos no pagamento;

- A perseguição contra os dirigentes sindicais e cipeiros ativistas, que
são os representantes legais dos trabalhadores;
- O impedimento aos cipeiros combativos de participar das
investigações dos acidentes;
- A não emissão da maioria das CATs;
- Quanto ao Programa Metas, os trabalhadores estão cansados de ver
o indicador zerar toda vez que estão próximo de receber o benefício;
- Quando o trabalhador que se acidenta e consegue o benefício do
INSS B91 - que dá direito a um ano de estabilidade - vê seu direito
anulado porque a Gerdau está recorrendo no Ministério Público e
convertendo o benefício para B31, que não dá ao trabalhador o direito
a estabilidade e o deixa, mesmo lesionado e em tratamento,
vulnerável à demissão
- Por fim, para provar que a empresa não tem escrúpulos, ela coloca
funcionários inválidos por doença de trabalho no quadro de
deficientes físicos e, com essa manobra, não contrata deficientes de
fora da empresa.
Como se vê, a Gerdau de SJC não serve de exemplo para as
outras unidades do grupo. Uma empresa do porte da Gerdau não
poderia ter tantos problemas como esta daqui.

