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O alto comando da siderurgia
brasileira, incluindo Jorge Gerdau
e outros industriais do Instituto Aço
Brasil (IABr), busca um encontro
com a presidente Dilma Rousseff
para uma apresentação detalhada
de dados que consideram amea-
ças à competitividade do setor no
país. Na pauta da reunião os
empresários vão incluir desde
temas da desindustrialização -
acelerada pelo aumento da
importação indireta de produtos

Setor siderúrgico vai a
Dilma pedir ajustes

feitos em aço, como autopeças,
carros e máquinas - até a guerra
fiscal entre os Estados.

Um ponto sensível da pauta são
os estímulos do Planalto à Vale
para montar siderúrgicas. O setor
acha que isso vai ampliar o
excesso de capacidade de produ-
ção de aço no mundo, de 530
milhões de toneladas. No Brasil,
a sobra de capacidade das usinas
já representaria 53% da demanda
doméstica.

Festa Julina dos
Aposentados do Sindicato

O Sindicato dos Metalúrgicos
convida para a Festa dos
Aposentados e  Pensio-
nistas. Será dia 29 de julho, a
partir das 15h, na subsede do
sindicato, na Avenida Antônio de
Almeida, 603, Retiro.

Você, metalúrgico, que tem
pai ou mãe aposentados ou
pensionistas, venha e traga a
sua família!

Música ao vivo com Nonô
dos Canarinhos, Pedro do
Acordeon e Alpha Mix.

Comidas típicas, bingo e
muita diversão. Prêmios em
dinheiro: R$ 100, R$ 200,
R$ 300, R$ 400 e R$ 1.000.
Cartelas limitadas!

No período de 26 de julho a 1º
de setembro, a empresa Nomos
estará em processo eleitoral para a
Cipa (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes). O sindicato
aproveita para enfatizar que os
trabalhadores devem eleger
companheiros realmente compro-

Eleição da Cipa na Nomos
metidos com a saúde e a segurança
de todos.

A eleição será no dia 1º de
setembro, das 5h45 às 17h, com
apuração às 17h05. A Comissão
eleita terá sua gestão de 06 de
outubro de 2011 a 05 de outubro
de 2012.

Os produtos brasileiros estão cada
vez com mais dificuldades e perdendo
a competitividade em relação aos
produtos estrangeiros. O dólar, depois
de mais de dez anos, chegou a R$
1,50. Ou seja, enquanto as moedas
estrangeiras estão se desvalorizando,
e com a mani-pulação da moeda
chinesa Yuan pelo partido comunista
– que é o partido que comanda a
economia chinesa, o Brasil está
entrando em um processo de desin-

dustrialização, que nada mais é do
que a entrada de de produtos que
são fabricados em outro países, com
a valorização do Real.

Isso, na prática, significa que o
Brasil vai ter dificuldade para exportar
seus produtos e vai facilitar a entrada
de produtos importados, o que,
consequentemente, vai tirar em-
pregos dos brasileiros e gerar para
estrangeiros, principalmente nos
países asiáticos.

Se juntando a isso, existe ainda a
briga política nos Estados Unidos, que
é a locomotiva da economia mundial,
entre democratas e republicanos. Está
vencendo o prazo de pagamento da
dívida interna americana, e se o valor
dessa dívida não for aumentado e o
prazo não for prorrogado, significará
um calote da maior economia do
mundo. Já dá para imaginar o que
acontecerá nos desdobramentos
disso, nos próximos meses e anos.

As consequências do dólar cada vez mais
desvalorizado em relação ao real



Conheça nossos novos convênios

Você que é sócio, conheça mais convênios no site:
www.sindmetalsf.org.br

A indústria siderúrgica voltou a
enfrentar um momento delicado em
meio ao quadro de estoques
elevados, retração de preços no
exterior e arrefecimento de demanda
no mercado doméstico.

A tentativa de um aumento de
preços a clientes da distribuição entre
março e maio fracassou, e desde o
mês passado produtores de aços
planos estão retirando parte dos
reajustes anunciados.

Segundo distribuidores, as
siderúrgicas estão dando descontos
que, na prática, cortaram pela
metade os aumentos de 7% a 10%
que haviam sido aplicados sobre os
preços das bobinas de aço.

A depender do volume da

compra, é possível tirar totalmente o
reajuste anterior e fechar encomendas
pelos mesmos preços que eram
praticados no fim do ano passado.

As siderúrgicas brasileiras,
contudo, não voltaram a sinalizar
novos cortes porque, com os últimos
ajustes, o produto nacional segue
competitivo em relação ao
importado. O foco do setor está em
evitar uma nova invasão do aço
estrangeiro no país, como aconteceu
no ano passado.

Também há uma percepção de
que novas reduções de preços
seriam incapazes de estimular um
mercado com baixo apetite ao
consumo de aço, seja daqui ou
importado.

Produtos siderúrgicos estão
com estoques em alta e preços

em queda

O Sindicato enviou, esta
semana, um ofício para a
empresa Normandy e também
para os órgãos do Governo
Estadual competentes, solicitando
a viabilização de um melhor
atendimento aos trabalhadores
que moram em Valença e que
precisam que os horários dos
ônibus sejam mais flexíveis. Assim
que tivermos uma resposta,
daremos retorno sobre o assunto.

Viação Normandy

A Companhia Brasileira de
Distribuição (Pão de Açúcar) terá que
pagar multa caso continue atrasando
a homologação da rescisão de
empregados dispensados. A decisão
é da 8ª Turma do Tribunal Superior
do Trabalho (TST). A multa é de R$
1 mil por empregado. A empresa
adota o procedimento de homologar
o contrato de trabalho de seus
empregados somente 20 dias após
a notificação da dispensa. O
Ministério Público do Trabalho de
Mato Grosso do Sul considerou que
o atraso era ilegal e prejudicial ao
trabalhador.

Atraso na
homologação

Atenção, gerente geral
responsável pelo refeitório 2!!
Estão servindo feijão cru aos
trabalhadores. Se o problema
persistir, divulgaremos o nome do
gerente geral responsável e
levaremos o problema diretamen-
te ao setor de Recursos Humanos
da empresa! Estamos de olho!

Feijão cru no refeitório 2

Os beneficiários da Previdência
Social que começaram a receber
aposentadorias e pensões entre 5 de
abril de 1991 e 1º de janeiro de
2004 já podem saber se terão
corrigidos os valores mensais que
recebem do Regime Geral da
Previdência Social (RGPS). A
informação está disponível pelo
telefone 135 e pelo site do Ministério
da Previdência.

São 131.161 os beneficiários que
terão direito à revisão dos valores,

cuja soma chega a quase R$ 1,7
bilhão, a serem pagos com correção
para quem teve o cálculo da
mensalidade feito abaixo do teto da
Previdência Social vigente na época
da concessão. Nem todos os
beneficiários que tiveram aposenta-
dorias ou pensões concedidos na
época em questão têm direito à
revisão pelo teto.

O valor médio dos atrasados,
que serão pagos retroativamente, é
R$ 11.586,00.

Previdência começa a informar quem
tem direito à revisão de benefícios

ÓTICA DINIZ SUL FLUMI-
NENSE - descontos de 10% a 20%
nas armações, lentes e óculos solar.
Manutenção gratuita  e peças em

promoção não têm desconto. Rua
Neme Felipe, n° 42, Aterrado, Volta
Redonda-RJ. Tel: (24)3346-2555 /
(24) 3336-3748


