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Sindicato aguarda CSN marcar negociação

Sindicato
suspende abertura

de processos
contra o FGTS

Desde esta 2ª-feira (7/4),
o sindicato suspendeu a
abertura dos processos
contra o FGTS, por tempo
indeterminado. Isso para
que os processos já abertos
sigam os trâmites legais.

O trabalhador será
informado quando a abertura
das ações for retomada.

Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense Volta Redonda, 08/04/2014. Boletim nº 1098
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O sindicato realizou, na semana passada, a entrega
da Pauta de Reivindicações dos trabalhadores da CSN
para o Acordo Coletivo 2014/2015. Agora, precisamso
esperar que a empresa marque a primeira reunião para
que a negociação comece de fato. Manteremos o
trabalhador informado de cada passo do acordo através
dos boletins e de nosso site: http://sindmetalsf.org.br/

Governo aumenta taxa de juros
mas inflação continua sem controle

O Governo federal, seguindo a política
econômica de redução da taxa de juros
(Selic), chegou a baixar a taxa para 7,25,
em outubro de 2012. O índice mais baixo
desde 2006. Entendeu-se aí que a inflação
estava controlada, um mero engano. Para
tentar conter a inflação elevada, o Comitê
de Política Monetária (Copom), tem
aumentado gradativamente a Selic, desde
abril de 2013. Apesar de o Banco Central
(BC) elevar a taxa básica de juros (Selic)
pela nona vez consecutiva, a inflação não
dá trégua para o bolso do brasileiro.

Na visão do Sindicato dos
metalúrgicos do Sul Fluminense, o erro
começou neste momento. A taxa Selic
deveria ter começado a aumentar ainda
em dezembro de 2012. “Hoje temos o
governo aumentando a Selic para 11%,
com previsão de acréscimo de mais
0,25% ainda este mês, na próxima
reunião do Copom”, comentou o
presidente do sindicato, Renato Soares.
“Na prática, isso significa dificuldade de
créditos tanto para empresas quanto para

pessoas físicas, o que resulta em menos
investimentos e menos consumo, que
logo irá chegar a menor produção nas
empresas e, consequentemente,
desemprego”, alerta Renato.

Essa contínua alta da inflação, na
avaliação dos especialistas, está
relacionada com os choques nos preços
dos alimentos ocorrido desde o início do
ano por conta do clima. Outro
ingrediente é o custo dos serviços, que
cresce em torno de 8% a 9% ao ano, e
deverá aumentar mais durante a Copa
do Mundo. As projeções são que a
inflação volte a estourar o teto da meta
de 6,5% ao ano entre junho e julho.

Os alimentos eles devem sair de uma
alta de 0,56%, em fevereiro, para
1,51%, em março. Eles têm um peso de
aproximadamente 25% no IPCA, o que
é bastante expressivo. Logo, a inflação
ficará acima de 6% no acumulado em
12 meses, podendo estourar o teto da
meta até junho, durante a Copa, por
gastos como passagens aéreas e refeição

fora de casa.
O economista-chefe da Divisão

Econômica da Confederação Nacional do
Comércio, Carlos Thadeu, lembrou que
essa elevação de preços acima do normal
pode não ser temporária e sim
permanente por conta da inércia dos
preços em abril, o que exigirá uma
continuidade do aperto monetário do BC
em maio já que ele sinalizou que vai
continuar monitorando a inflação. “Se o
dólar voltar a subir muito, a gasolina
deverá ser reajustada e isso impactará
diretamente na inflação”, completou.

Na avaliação do economista-chefe do
Banco ABC Brasil, Luís Otávio de Souza
Leal, “O problema é que a inflação está
com os preços administrados represados.
No ano passado, eles representaram
1,5% do IPCA e hoje estão em 3% e
essa sequência deverá manter a inflação
elevada durante algum tempo”,
explicou ele lembrando que, o impacto
do aumento dos juros no IPCA demora
de 6 a 12 meses.
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A Frente Parlamentar da
Assembleia Legislativa do Rio (Alerj)
em Defesa da Bacia do Rio Paraíba
do Sul irá realizar uma série de
audiências públicas nas regiões
cortadas pelo leito do rio para discutir
os planos do Governo de São Paulo
de efetuar uma segunda transposição
no curso das águas. O circuito de
encontros começará no dia 10/4, às
18h, na Universidade Federal
Fluminense (UFF) de Volta Redonda.

No dia 31/3, já foram discutidos
dois estudos que apontam para a
incapacidade do rio de suportar
uma segunda transposição. Ficou
claro que o Rio de Janeiro vai sofrer.
Os estudos técnicos mostram que
existem alternativas diferentes para
São Paulo ter água.

O estudo encomendado pelo
Comitê de Integração da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
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(Ceivap) apontou que já há um déficit
hídrico de oito metros cúbicos por segun-
do em trechos do rio, e que uma segunda
transposição agravaria o problema.

O presidente de honra da
Comissão Ambiental Sul e bispo
emérito de Volta Redonda, dom João
Maria Messi, se posicionou contrário
a uma segunda transposição.

Segundo o presidente do sindicato,
Renato Soares, “É preciso lutar contra
a transposição  do Rio Paraíba, já
que essa medida pode trazer vários
problemas para a população
fluminense e graves consequências
para o o setor metalúrgico, que
depende dessa água para produzir,
podendo trazer diminuição de
produção e o desemprego”. E “é
fundamental que as Câmaras
Municipais e prefeitos das cidades
envolvidas na questão se mobilizem
para impedir essa situação”, conclui.

A CSN assumiu com
o sindicato que abriria
convênios com outras
redes de farmácia, para
que o trabalhador tenha
acesso a outros preços.
A empresa pediu apenas
que o sindicato esperas-
se até setembro de 2013
para que esses novos
convênios fossem fechados.

Chegamos em 2014
e já foi aberta a nova
camapbnha salarial para
um novo Acordo Coletivo
e nada da CSN cumprir
esse compromisso.

Este ano, o sindicato
não assinará o acordo
sem uma cláusula que
garanta essa ampliação
no convênio farmácia.

CSN não cumpre o combinado
sobre o convênio farmácia
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O Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1
(IPC-C1), que mostra a inflação para famílias com
renda até 2,5 salários mínimos, ficou em 0,71%
em janeiro deste ano, taxa superior ao 0,56%
registrado em dezembro de 2013. No entanto, a
taxa ficou abaixo da medida pelo Índice de Preços
ao Consumidor – Brasil (IPC-BR), que registra a
inflação para todas as classes de renda e que
ficou em 0,99% em janeiro.

O dado foi divulgado no início do mês pela
Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado
de janeiro, o IPC-C1 acumula alta de 4,7% nos
últimos 12 meses, abaixo do observado pelo IPC-
BR (5,61%). A alta da taxa foi provocada por
aumentos na inflação de cinco grupos de despesas
como despesas diversas (que passou de 0,48%
em dezembro para 3,8% em janeiro), educação,
leitura e recreação (de 0,45% para 2,99%),
habitação (de 0,54% para 0,56%) e
comunicação (de -0,02% para 0,13%).
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A indústria siderúrgica brasileira busca caminho
para estancar a perda seguida de competitividade
nos últimos anos, tanto na exportação de produtos
siderúrgicos semi-elaborados e acabados, quanto
para concorrer com produtos importados, que
chegam da Ásia e Leste europeu.

 Segundo Benjamin Baptista Filho, presidente
do conselho diretor do Instituto Aço Brasil, as
medidas que o governo tomou há dois aos (alta da
alíquota de importação), foram tiradas logo depois.

A entrada direta de aço mais que dobrou e
alcançou quase 6 milhões de toneladas em relação a
2008. "Nos chamados aços planos, a participação
do produto importado atingiu 25% naquele ano",
disse Baptista. “Atualmente, gira em torno de
12%, mas o nível considerado confortável é até
8%. As importações indiretas subiram cerca de
35%, para 4,2 milhões de toneladas no mesmo
período e vêm mantendo um ritmo de
crescimento anual acima de 10%”, informou.  A
perda de mercado do setor no país, somados os
dois movimentos de importação, equivale ao
tamanho da Usiminas, com capacidade de fazer
9,5 milhões de toneladas de aço bruto por ano.

Segundo Baptista, a siderurgia brasileira tem
hoje altos-fornos parados e outros operando com
baixa carga. No ano passado, por volta de setembro,
o setor conseguia ocupar apenas dois terços
(65,8%)da capacidade instalada das usinas.
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