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Crise? Que Crise?
No último dia de janeiro, a CSN

expandiu seus negócios no exterior,
com a compra de mais uma
siderúrgica de aços longos do grupo
espanhol Alfonso Gallardo, na
Alemanha. O valor da operação, que
inclui a distribuidora de aço Gallardo
Sections, foi de € 482,5 milhões
(aproximadamente 1,1 bi de Reais).

CSN compra mais
uma siderúrgica

O negócio marca a entrada da
CSN – tradicional fabricante
brasileira de aço plano – no
mercado dos aços longos, produto
usado na construção civil e em
aplicações industriais. A operação é
também mais um passo da interna-
cionalização da Companhia
Siderúrgica Nacional, que já tem

A direção da CSN vive reclamando de competitividade; que o mercado está em crise, que é a única siderúrgica
do Brasil que faz o turno de 6h... Em contraponto, o Sindicato lembra que ela é a única do País que possui minas
de minério e calcário, matéria prima para o aço. Os trabalhadores ficam cada vez mais com salários defasados,
enquanto a empresa compra ativos no exterior, deixando os seus grandes acionistas – todos “forasteiros” – com

os bolsos mais gordos e o trabalhador, como diz a gíria dos mineiros, cada vez mais na pindaíba!

Desde dezembro, o governo
reduziu o Imposto sobre Produtos
Industrializados para a linha branca
de eletrodomésticos. A queda das
vendas estava provocando demissões
nas indústrias de tais produtos, mas a
medida adotada pelo governo foi tão
vitoriosa que algumas dessas
empresas chegaram a negociar a
redução das férias coletivas de final
de ano para aumentar a produção.
Mesmo com isso a linha branca
(inclusive de geladeiras) está em falta
em algumas lojas.

Em dezembro, as vendas de
refrigeradores, fogões e lavadoras de

roupas saltaram 56% em relação a
novembro e 30% em comparação ao
Natal anterior. Em janeiro a demanda
continuou e a empresa líder do setor,
a Whirlpool (dona das marcas
Brastemp e Consul), anunciou um
aumento de 20% em suas vendas no
primeiro mês do ano.

A empresa já aumentou em 1,1 mil
o número de trabalhadores em suas
fábricas de Rio Claro (SP) e Joinville
(SC). As contratações correspondem a
quase 10% do quadro de
trabalhadores da empresa na linha
branca. Pelo visto a cadeia produtiva
do aço está indo muito bem!

IPI reduzido provoca
falta na linha branca

Outra prova de que essa crise não existe é o aquecimento nas vendas
dos derivados do aço

Atenção
trabalhadores

da Gil
Na próxima terça-feira,

dia 14 de fevereiro, haverá
mais uma reunião para
tratar do realinhamento dos
manobreiros desta área.
Não deixe de comparecer!

Será na sede do
Sindicato, na Rua Gustavo
Lira, nº9, no Centro de
Volta Redonda. No 4º
andar, às 18h.

unidades nos EUA e em Portugal.
No momento a CSN constrói

uma unidade com capacidade para
500 mil toneladas por ano, voltada
para vergalhões e barras, também
em Volta Redonda. Produtividade é
PLR justa, salários justos e um
plano de carreira jus to e
transparente!
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O Brasil – que é um dos países
que mais cresce no mundo atual-
mente, mas que continua com
muitos problemas – está abrindo
suas fronteiras para os imigrantes
haitianos trabalharem em nosso
território.

Sabemos que o Haiti sofreu muito
com o massacre de seu povo, com
seus ditadores Papa Doc e Baby Doc
Jr, com o terremoto que destruiu o
país em 2010 e tantos outros
problemas graves. Mas não adianta
o Brasil bancar o “salvador da
pátria” de outras nações se, apesar
da nossa economia ir bem,

A invasão dos Haitianos
no mercado de trabalho

continuamos com um exército de
desempregados. Enquanto o Brasil
está trazendo mão de obra de fora,
os Estados Unidos estão retirando
suas tropas de outros países para
economizar. Já que o Brasil quer se
passar por um país amigo, por que
não paga um salário digno aos seus
aposentados, em vez de tomar
atitudes como essa, que só preju-
dicam a massa nacional de mão de
obra não qualificada?

O Sindicato recebeu informações
que tem empresa que pretende trazer
haitianos para trabalhar na usina, aqui
em Volta Redonda. Estamos de olho!

Na edição 812 deste boletim, de 25/01/2012, respondemos à seguinte pergunta: Trabalhei em uma
empresa que hoje não existe mais. O tempo trabalhado nessa empresa é exatamente o tempo que preciso
para me aposentar. O que faço para comprovar esse período de trabalho?

Em nossa resposta, informamos que a Delegacia da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA)
fornece uma certidão “Breve Relato”, na qual consta o número da falência de cada firma. Esta informação
está incorreta. O documento que fornece essas informações é a “Certidão Específica” e só pode ser obtida
on line, através do site www.jucerja.rj.gov.br e não é gratuita, tem o custo de R$145. De posse desse documento,
o interessado deverá procurar, no Fórum Jr., o síndico da massa falida e solicitar a cópia autenticada do livro
ou ficha de registro de empregados, na qual conste o nome do segurado.Co
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O Sindicato recebeu a informa-
ção que a Odebrecht não pode
pagar um salário maior para os seus
trabalhadores para não contaminar
os trabalhadores da própria CSN!
Não adianta a direção da CSN
seguir essa política de redução de
salários da mão de obra qualifi-
cada, forçando o arrocho salarial
de seus parceiros, para justificar o
ambiente de arrocho que ela criou
com seus funcionários. Mais uma
vez vamos falar: mão de obra bara-
ta é serviço de péssima qualidade e
que terá um custo maior mais adiante!

Odebrecht reduz
salários de seus

profissionais
qualificados

Comprovação de tempo para se aposentar


