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CAMPANHA SALARIAL 2011

Veículos, pré-sal e obras são bases
de avanço do consumo

As siderúrgicas terão em 2011
um ano bom, segundo avaliam
executivos da CSN, Usiminas e
Gerdau. No mercado interno, os
investimentos em infraestrutura
motivados pela Copa de 2014 e a
Olimpíada de 2016, as obras do
PAC e a exploração do pré-sal em
conjunção aos seguidos recordes
de produção da indústria
automobilística prometem dar
impulso ao consumo de aço,
apesar das projeções de
desaceleração da economia. No
front externo, as projeções de
vendas para a China sustentam o
otimismo.

De acordo com as projeções da
CSN, só neste ano, os chineses vão
investir na construção de dez
milhões de apartamentos e de cinco

mil quilômetros de ferrovias de alta
velocidade.

As três empresas dizem estar
preparadas para responder ao
aumento da demanda. Mais
integrada siderúrgica nacional, a
CSN planeja crescer nos próximos
anos com base em uma estratégia
orientada por investimentos nos
setores de aço, mineração, energia,
logística e cimento, o que ampliará
sua atuação e diversificará seu
portfólio de projetos. Um destaque
nesse conceito tem sido a área de
mineração, na qual a empresa é
autossuficiente e pretende ampliar
sua produção e venda de minério,
tanto nas operações da Namisa,
na qual detém 60%, quanto nas
da mina de Casa de Pedra.

Fonte: Valor Econômico

Pagamento da PPR no dia 20:
Será que foi uma represália?
Mais uma vez, o senhor

Benjamin Steinbruch está
expandindo seus negócios às custas
de Volta Redonda e deu um grande
“presente” para os trabalhadores no
aniversário de 70 anos da empresa:
o pagamento da PPR no dia 20 de
abril.

Tudo indica que é uma
retaliação pelo resultado da
eleição para o Conselho Fiscal e
Deliberativo da CBS, que, mesmo
com mais de 1800 procurações

apoiando a chapa 2, eles não
obtiveram a vitória. Isso significaria
uma possível anistia da dívida de
R$ 540 milhões que a CSN tem
com a CBS.

E essa atitude mesquinha da
empresa certamente terá influência
na nossa campanha salarial, pois
temos certeza de que, mesmo não
sendo o sindicato que negocia a
PPR, mas sim uma comissão, os
trabalhadores estarão unidos à
direção do sindicato para con-

quistar um acordo digno do ani-
versário de 70 anos da empresa.
Conforme palavras do homem forte
de Benjamin Steinbruch, senhor
Enéas Garcia, a CSN passa por
um “momento fantástico”.

Esse foi o grande presente da
comemoração dos 70 anos da CSN:
só dois salários, e ainda por cima
pagamento no dia 20 de abril.

Obrigado, Benjamin! Os traba-
lhadores agradecem mais esse
presente!

Com o apoio da Prefeitura Municipal
de Volta Redonda, a Odebrecht está ofe-
recendo cursos de capacitação gratuitos
em pedreiro, armador e carpinteiro.

Os interessados devem procurar o
CRAS (Centro de Referência a Assistência
Social) entre os dias 11 e 20 de abril.

Os candidatos devem ter mais de 18
anos, ser alfabetizados, residir em Volta
Redonda ou região e ser aprovado no
teste de aptidão psicológica. As aulas são
de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Entre os benefícios, estão Vale
transporte; Seguro de vida; Cesta básica
(necessário freqüência de no mínimo
80% das aulas e atingir média acima de
8,5); Alimentação e Ajuda de Custo.

Cursos gratuitos



China avança em novos setores e
destrói empregos

A feroz concorrência chinesa no
mercado brasileiro causa grandes
estragos a empresas que produzem
bens manufaturados com caracterís-
ticas de "commodities". Para sobre-
viver, muitas companhias passam a
importar o que antes produziam ou
compravam de outras empresas no
país, reduzindo o número de
empregados.

Dos 72 associados da câmara
setorial de válvulas industriais da
Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (Abimaq),
80% já importam 100% do que
vendem. Em 2005, essa fatia era
de 40% a 50%. Com 13 mil traba-
lhadores em 2008, o setor emprega
hoje cerca de 7 mil pessoas.

Também estão sofrendo muito as
empresas que faziam a usinagem
de peças para outros setores da
indústria, como a automobilística e

Há mais de 15 dias, dois
trabalhadores da GMN se
acidentaram na empresa.
Ambos queimaram a mão
direita e foram atendidos no
Hospital São João Batista. O
caso não foi divulgado, e os
eletricistas já voltaram ao
trabalho. Nós vamos procurar
a Gerência Regional do
Trabalho (GRT) para fiscalizar
se foi emitido CAT e se houve
apuração e análise de risco.

Tempo para aposentadoria
A 3ª Seção do Superior Tribunal

de Justiça (STJ) definiu que o tempo
de serviço exercido em atividades
especiais (prejudiciais à saúde) pode
ser contado com aumento, entre os
anos de 1998 e 2003, para fins de
aposentadoria comum. A medida
permite que o trabalhador que
exerceu a atividade insalubre nesse
período antecipe a sua aposentado-
ria por tempo de contribuição – que
exige 30 anos de pagamento ao
INSS para homens, e 30 para

Produtos Fantástico
O Sindicato fez uma pesquisa

de mercado e constatou que os
produtos de melhor preço e
qualidade são o arroz e feijão
Fantástico.

a de eletrodomésticos. As empresas
desses segmentos passaram a
importar boa parte dos componentes,
diminuindo muito as encomendas no
mercado interno.

Há casos de ferramentas de
primeira linha fabricadas em países
desenvolvidos, como EUA, Japão e
Europa e 25% a 40% mais baratos
que as produzidas no Brasil. A
estimativa é de que 30% dos
produtos vendidos hoje do setor são
importados, dos quais dois terços
devem vir da China. Há três anos,
o percentual de bens vindos de fora
não chegava a 10%. A nova
configuração do mercado causou
impacto negativo sobre o emprego.
O segmento, que em 2008
empregava 282 mil trabalhadores
no país todo, terminou 2010 com
265 mil.

Fonte: Valor Econômico

Acidentes na GMN

mulheres. O STJ confirmou, ainda,
quais deverão ser os multiplicadores
usados na conversão.

Antes, era entendimento no STJ
que a conversão do tempo de
serviço especial em comum só era
possível em relação às atividades
exercidas até 28 de maio de 1998.

Agora, quem entrar com uma
ação pedindo a conversão nesse
período terá a decisão final mais
rápida.
Fonte: Valor econômico e Agora SP

Será no dia 30 de abril, às 17h, na Ilha São João. Shows com Chitãozinho e Xororó e
MC Naldo, e com os artistas regionais Jorge Guilherme e Dito e Feito. Sorteio de dois
carros 0km, prêmios em dinheiro e eletrodomésticos.

Os cupons começarão a ser distribuídos na segunda-feira, dia 18 de abril, nas sedes
de Volta Redonda e Barra Mansa, apenas para sócios do sindicato! Quem ainda não é
sócio pode aproveitar e se sindicalizar!

Radiação
ionizante

No dia 19 de abril, terça-feira,
às 18h, haverá uma reunião com
os trabalhadores sobre o processo
de periculosidade da radiação
ionizante. A reunião será na sede
do Sindicato, na rua Gustavo Lira,
9, Centro.

Festa do Trabalhador


