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O

S11D é hoje a "menina dos olhos" da Vale. Instalações e
equipamentos de última geração, operação fortemente
automatizada, mas que exige a presença humana, pois as
máquinas não pensam. É com o S11D que a Vale se apresenta para o mundo,
com uma produção gigantesca, com um minério de ferro de extraordinárior
teor e que tem garantido preços que alavancam os lucros da empresa.
Mas um investidor que visitasse o S11D e se apresentasse para almoçar
junto com os trabalhadores verem um outro lado sofrido e inaceitável.
Trabalhadores da Vale e de empreiteiras se acotovelando em filas
quilométricas, debaixo de um sol escaldante, esperando mais de meia hora
para chegar até o prato de comida. É monstruoso submeter trabalhadores com
jornadas de 12 horas a sacrificar o pouco tempo do almoço, não sobrando
tempo nem de fazer a digestão para pegar de novo no batente.
O Sindicato está denunciando à direção da empresa esta situação trágica e
cobrando uma medida urgente para impedir que trabalhadores voltem mal
alimentados e fadigados ao trabalho penoso e que exige rigor de normas de
segurança.

O

utro grande problema de
segurança acontece no interior
da mina, no trabalho dos
operadores de escavadeira a cabo. Neste
posto de trabalho que alimenta
continuamente o britador é exigida a
presença de dois operadores, sendo
necessário que se faça um revezamento
entre os dois de três em três horas. A
medida que deveria ser adotada com rigor
visa impedir a fadiga e manter a total
concentração do trabalhador.
Durante o dia, quando estão presentes
chefia, técnico, a norma é respeitada com

dois operadores. Mas a noite, quando os
riscos se agravam e que exigem mais
atenção, a empresa mantém apenas um
operador neste posto de trabalho.
Devemos perguntar: quem deverá ser
responsabilizado em caso de acidentes?
Será que foi mudada a regra e descoberto
que diante do sol o trabalho não precisa de
tanta atenção?
Esperamos que a empresa, que exige
tanto das "Regras de Ouro", seja a
primeira a respeitar as normas de
segurança.

