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CAMPANHA SALARIAL 2014

CS38346 João Batista de Carvalho
CS38347 Joelso Dias Rodrigues
CS38350 Marcelo de Miranda Rodrigues
CS38358 Sergio Luis Gonçalves
CS38364 Marcelo Cesar dos Reis
CS38484 Marco Antônio Ribeiro da Silva
CS38485 Estevão Flávio Sena
CS38487 José Jorge Nascimento Abrahão
CS38555 Reinaldo Pereira Matheus
CS49035 Lucimar Mariano de Oliveira

CS49383 Moises Cardoso Vianna
CS49384 Jesus Luiz da Silva
CS49385 Milton José de Oliveira
CS49387 Antônio Monterrazo
CS49390 José Carlos Brandão
CS49391 Carlos Alberto Palmeira
CS49394 Rodrigo de Souza Oliveira
CS49396 Maic Teixeira Vieira
CS49399 Fábio Neves do Nascimento

Processo da Hora de Refeição
Mais 29 trabalhadores estão sendo chamados a comparecer ao sindicato, no dia 04 de julho, às 10h,

para receberem seus alvarás do processo da Hora de Refeição. Veja a listagem:

CS49044 Geraldo de Assisi Ribeiro
CS49045 Zenilte Ramos da Cunha Junior
CS49046 Wagner da Fonseca
CS49048 David Campos Carius
CS49049 Marcelo de Assis Guimaraes
CS49059 Maurício José Tavares
CS49231 José Carlos Dutra
CS49233 Felipe Nicolau Rodrigues Silva
CS49246 Anderson Luiz de Souza Costa
CS49382 Adilson do Carmo Marcato

Vamos aquecer os tamborins!
A direção do Sindicato dos

Metalúrgicos irá aquecer a Campanha
Salarial deste ano, com vários
protestos.

O primeiro é um apitaço. Serão
distribuídos sete mil apitos para os
trabalhadores da CSN.

Depois, o sindicato convocará
para um boicote ao refeitório,
devido a tantas irregularidades e
absurdos que tem sido apontados
pelos trabalhadores.

Por último, será feita uma
paralisação de duas horas.

A CSN não pode fazer o que bem
entende com seus funcionários. No final
de 2013 e início de 2014, uma meia
dúzia de acionistas e o presidente da
empresa se reuniram em São Paulo para
já decidir qual seria o valor do reajuste
salarial deste ano. Quando foi feito o
orçamento para 2014, a CSN tentou
manter o mesmo pencentual de custos
de mão-de-obra que mantém há anos.

É importante destacar que a CSN,
além de ter se tornado uma

multinacional, com empresas pelo
mundo afora, entrou no setor da
construção civil. E todos mundo sabe
que o programa Minha Casa Minha
Vida está bombando, e que vergalhão
e cimento - dois itens que a CSN
produz - tem uma demanda altíssima.

Na ára de logística, a empresa tem
participação na MRS, o que diminui e

muito seus custos de transporte de
produtos, insumos e matérias-primas.

A CSN possui também minas de
minério e de calcário e o Porto de
Sepetiba, onde importa e exporta seus
produtos. Ela também ganha com a
exportação de seu minério de ferro,
que é um dos melhores do mundo.

E o trabalhador, como fica?
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A Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) informou, na semana passada,
em fato relevante, que está participando
da disputa pelos ativos da russa Severstal
nos Estados Unidos. Em texto breve,
declarou que se trata de um processo
de concorrência privada para eventual
aquisição dos ativos siderúrgicos da
companhia russa.

Segundo a CSN, na nota, avaliações
e estudos relacionados à viabilidade
da aquisição estão em curso neste mo-
mento e poderão resultar na apresen-
tação de uma proposta de compra. "A
CSN esclarece por fim que manterá o
mercado informado nos termos da
legislação em vigor", acrescentou.
Procurada, a companhia informou, pela
assessoria de imprensa, que não
forneceria mais detalhes de sua decisão.

Os ativos americanos da Severstal,
segunda maior siderúrgica da Rússia,
tiveram no primeiro trimestre receita
líquida de US$ 1,08 bilhão. Em maio,
o "The Wall Street Journal" já havia
informado que a Severstal colocou
esses ativos à venda e que a CSN era
uma das possíveis compradoras,
segundo fontes próximas ao assunto.

Conforme a reportagem, as
operações americanas incluem duas

CSN entra na disputa para
comprar ativos da Severstal

usinas de aços planos, em Michigan e
no Mississippi, que poderiam valer US$
1,5 bilhão ou mais.

A participação da CSN nessa
concorrência não faz muito sentido do
ponto de vista operacional para a
empresa, na avaliação do estrategista
da SLW Corretora, Pedro Galdi. "A CSN
já tem ativos nos Estados Unidos e
sempre procura ativos de preço mais
baixo".

A CSN tem no país uma usina em
Terre Haute, Indiana, que faz laminados
a frio e galvanizados. A capacidade
total é de cerca de 800 mil toneladas.
No ano passado, tentou comprar o
controle da laminadora Calvert, no
Alabama, além da Siderúrgica do
Atlântico (CSA), ambas da
ThyssenKrupp. Porém, a oferta teria sido
baixa.

Para Galdi, a análise dos ativos da
Severstal pela CSN talvez "faça sentido
do ponto de vista de negócio". "Poderia
comprar e depois vender por um preço
mais alto, como já fizeram no passado.

(Fonte: Valor Econômico)
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Minério sobe 2,2% no mês
O minério de ferro caiu, ontem,

1,2% no mercado à vista da
China, negociado a US$ 93,80 a
tonelada. Apesar da queda nas
duas últimas sessões, a commodity
terminou o mês em leve alta de
2,2%. Dados mais positivos da
China permitiram uma
recuperação desde a mínima de
US$ 89 por tonelada, em 16 de
junho. No segundo trimestre,
porém, registra desvalorização de

19,7%. Os valores são produto
com concentração de 62% de
ferro. De abril a junho, o preço
médio ficou em US$ 102,70 a
tonelada. O valor é 18% inferior
ao registrado em igual período de
2013 (US$ 125,40), o que deve
pressionar as receitas trimestrais
das principais mineradoras, como
a Vale, e também de siderúrgicas
que exportam a commodity, como
a CSN.

Há alguns dias, teve feijão recheado no
refeitório 5. Quando vários trabalhadores já
tinham almoçado ou ainda estavam almoçando,
um funcionário foi contemplado com uma
dentadura em seu prato. O comentário foi geral,
os trabalhadores ficaram muito enojados.

A empresa, no entanto, não soltou nenhuma
nota sobre o ocorrido, e nem mesmo se apuraria
o caso.

A situação está feia. Ratos, dentaduras, feijão
ralo, bolinhos de arroz, etc. Que mais desrespeito
o trabalhador deve esperar? Isto demonstra uma
total falta de responsabilidade dos gestores e
gerentes (padrinhos). Com certeza, as fotos
tiradas poderão causar ações legais. Cadê o
controle de qualidade da empresa? E o controle
de zoonoses? Será preciso agendar uma inspeção
periódica da Vigilância Sanitária?

Feijão com dentaduraFeijão com dentaduraFeijão com dentaduraFeijão com dentaduraFeijão com dentadura

CS35483 Helio Mariano de Lima
CS37111 Wilson Gonçalves de oliveira
CS39072 Roberto Aparecido Soares
CS39183 Paulo Cesario Alvin
CS39379 Miguel Benedito Pereira da Silva
CS39692 Jose Geraldo Possa
CS39694 Julio Cesar de Almeida Valle
CS39788 Braulio Martins Maia Pinto
CS41038 Agnaldo Pereira de Santana
CS41199 Ulisses da Silva Rocha
CS41205 João Carlos Kaiser
CS41213 Carlos Roberto Cunha de Oliveira
CS41215 Juraci dos Reis
CS41324 Flavio Muniz Ferreira Santos
CS41354 Jader da Silva Fuli
CS41678 Gilberto Nascimento de Souza
CS41683 William Mattos

Processo da
Laminação

Os trabalhadores abaixo rela-
cionados ainda não compareceram
ao Sindicato para pegar seus alvarás
referentes ao processo da Laminação.


