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Volta Redonda, 6/6/2014. Boletim nº 1130

Agora sim, as negociações
começaram

CAMPANHA SALARIAL 2014 / CSN

Após quase dois meses de embromação, finalmente a CSN apresentou a primeira proposta
para ser levada à apreciação dos trabalhadores. O sindicato sempre deixou bem claro para
a direção da empresa que a data base tem que ser respeitada, e, para todas as empresas da
base do Sindicado dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, essa data é 1º de maio.

No entanto, a proposta apresentada ainda está aquém das expectativas dos trabalhadores,
e o sindicato entende que ainda pode avançar. Por isso, a orientação é que os trabalhadores
votem NÃO!

Veja abaixo a proposta oferecida pela empresa:

- Reajuste salarial - 5,82% (INPC) a partir de maio/2014
- Auxílio creche - R$ 428,00 - reajuste pelo INPC (5,82%)
- Empréstimo - R$ 2772,00 - reajuste pelo INPC (5,82%)
- Cartão-alimentação - R$ 312,00, com aumento da abrangência para
quem está afastado por acidente de trabalho, ou doença decorrente do
trabalho, e empregadas em período de licença-maternidade
* Todos os reajustes são pelo INPC e a partir de maio/2014

A votação será nesta segunda-feira, dia
9, das 6h às 18h30, na Praça Juarez

Antunes!
Trabalhador, participe!
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PPPsPPPsPPPsPPPsPPPs

A empresa precisa solucionar os problemas
de atrasos nos PPPs, pois as reclamações são
constantes, e mesmo os casos pontuais não
estão sendo agilizados. Inclusive, alguns
trabalhadores estão buscando apoio jurídico
fora do sindicato.

O PPP é direito do trabalhador e pode ser
soliticado a partir de um ano na empresa. O
documento serve para fazer jus ao direito da
aposentadoris especial.

A cláusula décima-terceira do AC 2013/
2014 preconiza a entrega no prazo de 30 dias
para funcionários ativos.

Problemas nos refeitóriosProblemas nos refeitóriosProblemas nos refeitóriosProblemas nos refeitóriosProblemas nos refeitórios

Está aumentando o número de
reclamações a respeito dos refeitórios e não há
providências imediatas para sanar os
problemas. As queixas mais frequentes são:
atraso na reposição da comida, mudança de
cardápio (por exemplo, começam servindo
batata e depois mudam para chuchu), ratos
na imediações do refeitório e falta de pessoal,
entre outros. A qualidade do serviço oferecido
pela GR está decaindo.

Erros no contrachequeErros no contrachequeErros no contrachequeErros no contrachequeErros no contracheque

As reclamações por causa dos erros de
pagamento no contracheque continuam.
Parece que alguns supervisores ainda não se
acostumaram com o novo sistema. O sindicato
sabe que são casos pontuais, mas não podem
continuar ocorrendo.

TTTTTurno da área de aços longosurno da área de aços longosurno da área de aços longosurno da área de aços longosurno da área de aços longos

Os funcionários estão trabalhando seis
dias, 8h por dia, apenas folgando aos
domingos.

A Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN), quarta maior fabricante de aço
do país em volume de produção, acaba
de estrear no setor de aços longos e
quer garantir uma fatia expressiva desse
mercado. A empresa já iniciou a venda
de vergalhões, produto usado na
construção civil, e busca uma estratégia
de atuação casada desse produto com
o de cimento.

O objetivo é dominar cerca de 9%
das vendas de vergalhões no país,
informa Luiz Fernando Martinez,
diretor-executivo da CSN, responsável
pela área comercial de aços planos,
longos e também de cimento.

A empresa investiu R$ 1,6 bilhão
na fábrica de aços longos instalada
em Volta Redonda (RJ), no mesmo
site da atual usina de aços planos.
Essa siderúrgica tem capacidade de
500 mil toneladas - 400 mil de
vergalhões e 100 mil de fio-máquina,
produto usado em aplicações
industriais diversas, como pregos,
arames, parafusos, clipes e cercas.

CSN quer garantir 9% do mercado de
aço vergalhão

A CSN estima comercializar neste
ano 150 mil toneladas do produto e
operar à plena capacidade em 2015.
Segundo o diretor, até o fim de junho
a empresa recebe do órgão
responsável, o Inmetro, a homolo-
gação de todas as especificações de
vergalhões.

O mercado alvo da CSN são as
regiões Sudeste e Sul, almejando
também fatias do Nordeste. É nesse
eixo que são consumidos 90% dos
aços longos no país. No mercado de
fio-máquina, que movimenta 3
milhões de toneladas ao ano, a CSN
vai buscar nichos de aplicações mais
nobres.

A empresa aposta nisso, pois são
dois produtos do mercado da
construção civil.

A divisão brasileira de aços longos
da CSN deverá agregar faturamento
anual de R$ 1,5 bilhão quando estiver
à plena capacidade de 500 mil
toneladas.

(Fonte: Valor Econômico)

A CSN almeja ter uma posição de
maior destaque no mercado brasileiro
de cimento. A empresa quer ir além
dos atuais 3% de participação no
comércio do produto. O próximo
passo, a partir deste ano, é acelerar
as obras da nova fábrica, que fica em
Arcos (MG). O investimento reservado
para 2014 é de R$ 400 milhões.

Essa unidade foi desenhada para
gerar, no mínimo, 3 milhões de tonela-
das anuais de cimento, afirma Luiz
Fernando Martinez, diretor-executivo da
CSN. O projeto está previsto para
entrar em operação até o fim de 2016.

A entrada da CSN nesse setor
ocorreu há cinco anos, com a
inauguração de uma unidade de
produção em Volta Redonda (RJ. A
empresa passou a aproveitar escória.

Nova fábrica de cimento da CSN ficará
pronta em 2016

A atual fábrica tem capacidade
anual de 2,4 milhões de toneladas e,
neste ano, informa Martinez, está
operando ao nível de 2,2 milhões de
toneladas. O mercado nacional, em
2013, movimentou 71 milhões de
toneladas.

A fábrica de Arcos será integrada.
Por dispor a CSN de mina própria de
calcário, ganhará um forno de clínquer,
matéria-prima do cimento O plano
da empresa é começar as operações
em Arcos em 2015, com uma
instalação de moagem. Vai utilizar
escória de Volta Redonda.

A unidade de negócio cimento da
CSN, após as expansões, deverá obter
faturamento superior a R$ 1 bilhão ao
ano.

(Fonte: Valor Econômico)


