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CSN saiu da toca
CAMPANHA SALARIAL 2018

Finalmente, a empresa marca reunião
para a próxima terça-feira (26/6),

para discutir pauta dos metalúrgicos

Centrais entregam
'agenda dos

trabalhadores' a
líderes do congresso
Representantes de centrais sindicais
entregaram, ontem (20), no
Congresso Nacional, a "agenda
prioritária da classe trabalhadora",
documento aprovado no último dia
6, com propostas para o próximo
mandato parlamentar. Dirigentes
foram recebidos pelo presidente do
Senado e do Congresso, Eunício
de Oliveira, que segundo eles
lamentou a não tramitação da
Medida Provisória (MP) 808, que
"corrigiria" alguns pontos da
Reforma Trabalhista .

Entre os itens da agenda, as cen-
trais propõem justamente a revo-
gação da lei, além da Emenda
Constitucional 95, de congela-
mento de gastos públicos por 20
anos. Os sindicalistas propõem
ainda valorização da negociação
coletiva, manutenção da política de
valorização do salário mínimo,
redução da jornada de trabalho,
combate aos trabalhos escravo e
infantil e defesa de setores estra-
tégicos, representados por Petro-
bras e Eletrobras.

Este documento tem como base
um debate das centrais sindicais.
Fala da questão do emprego, do
desenvolvimento, do campo. A
agenda busca corrigir falhas da
reforma trabalhista, que retirou
direitos dos trabalhadores e até
tenta quebrar a estrutura sindical.

Há dois meses, o Sindicato
dos Metalúrgicos vem pres-
sionando a CSN para dar início
as negociações sobre a reno-
vação do Acordo Coletivo de
Trabalho 2018/2019.
A pauta foi entregue no dia 17
de abril, desde lá, ocorreu
somente uma reunião que foi
a de apresentação e esclare-
cimento da pauta de reivindica-
ções dos metalúrgicos.
Não adianta a empresa ficar
enrolando o sindicato e os tra-
balhadores porque tudo que for
negociado terá que ser pago
retroativo a 1º de maio, data
base da categoria.
Diante de um ano de crise e
dificuldades, o sindicato espera

que a direção da empresa se
sensibilize e reconheça a dedi-
cação e empenho de seus
profissionais.

Este ano, será o primeiro ano
de negociação com a nova le-
gislação, após reforma traba-
lhista. Portanto, mais do que
nunca, a união dos trabalha-
dores e a confiança no sindicato
será fundamental para uma
campanha salarial vitoriosa.

A direção do sindicato vai se
reunir com os representantes
da empresa com disposição
de enfrentar os desafios e na
expectativa de garantir con-
quistas de reajuste justo nos
salários e benefícios dos
metalúrgicos.
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Sindicato convoca os traba-
lhadores abaixo relacionados
para comparecer à sede do
sindicato para receber seus
alvarás do “meia hora de
refeição”. A entrega será na
2ª feira, dia 25/6, às 10h,
na Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro - VR.

Nova
listagem

para entrega
de alvarás

40066 - CELSO DOS SANTOS LIMA

40079 - JONIR CHAVES R. FILHO

40082 - VALTER FERREIRA

40099 - WELLINGTON DE A. SANTOS

40100 - RUI CARVALHO  COSTA

40105 - JOSÉ FRANCISO DE ALMEIDA

40106 - HAMILTON ALVES

40110 - JORGE LUIZ DA S. MARQUES

40114 - MARCIO JOSÉ SOARES

40116 - MARCO ANTONIO P. SOARES

40752 - MATUSSALEM FELIX

40756 - FERNANDO ALVES BARBOSA

40762 - GILBERTO AGUIAR SILVA

40764 - ANTONIO CARLOS SALVADOR

40825 - WALTER FERREIRA

40828 - LEANDRO ALVES CAMINHA

40848 - JOÃO AFONSO B. PEREIRA

40853 - MARCIO GAUDENCIO MONTES

40854 - MAURÍCIO CANDIDO DE SÁ

40855 - RICARDO XAVIER M. SOUZA

CSN prioriza venda de
ativos na Alemanha e

em Portugal
CSN está dando preferência à venda
de ativos em Portugal – onde é dona
da siderúrgica Lusosider – e na
Alemanha,  onde possui uma produ-
tora de aços longos, a Stahlwerk
Thüringen (SWT).  A priorização dos
ativos,de acordo com o Jornal Valor
Econômico, já foi sinalizada pelo
presidente da empresa, Benjamin
Steinbruch, ao conselho e a bancos,
mas não há transações em curso.

A CSN tem um plano de desin-
vestimento que pode chegar a R$
3 bilhões, mas  segundo as fontes
ainda não contratou bancos para
fazer as operações.

A empresa voltou a ser pressionada
por credores. A a CSN havia se
comprometido com os credores,
especialmente com o Banco do
Brasil, a vender um volume maior
de ativos ainda no primeiro semestre
– mas só fez a venda de um ativo
nos Estados Unidos. A companhia
tem dito que vai realizar novas

vendas no segundo semestre. E a
expectativa dos bancos era que as
ações preferenciais que a CSN
detém na Usiminas fossem vendi-
das até junho. Desde então, a ação
desvalorizou e é negociada a R$ 8,40.

Essas ações são garantia da dívida
que a CSN tem com o BB, parte da
renegociação para que a siderúrgica
ganhasse mais prazo para essas
dívidas e para fazer uma desala-
vancagem. As ações preferenciais
da Usiminas podem ser vendidas
em bloco na bolsa. A desvalorização,
os bancos entendem que será difícil
convencer a CSN a se desfazer do
bloco de ações, daí a pressão para
venda de outras participações.

O endividamento da CSN estava em
5,82 vezes a geração de caixa no
1º trimestre. Em teleconferência,
Steinbruch falou sobre um plano de
venda de ativos e a meta de reduzir
a alavancagem para 3,5 vezes até
meados de 2019.


