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Campanha Salarial CSN
Estoques altos e mercado desaquecido. É essa a conversa, balela, ladainha de sempre da CSN. Toda

época de Campanha Salarial, a empresa vem sempre com esse papo mole. Mas têm sido amplamente
divulgados na imprensa os louros que a companhia vem colhendo. A CSN acabou de ter lucro recorde
de R$ 3,67 bilhões, o que representa uma alta de 45,7% em relação ao ano anterior. O volume disponível
em caixa para inestimentos é o segundo maior do país, com R$ 15,42 bilhões, atrás somente de Petrobrás.
No entanto, é a empresa que paga a PIOR PLR aos seus trabalhadores.

Devido a alta dos juros no ano passado, muitas empresas
brasileiras decidiram pisar no freio nos investimentos e serem
mais cautelosas no uso de seus recursos. Como resultado, o
volume disponível em caixa de 56 companhias que compõem
o Ibovespa saltou 11,13% em relação a 2010, para R$ 150,71
bilhões. Agora, com a queda de taxa de juros, a estratégia de
manter dinheiro parado não tem mais sentido e as empresas
já começaram a investir. A CSN, por exemplo, adquiriu
recentemente uma siderúrgica de aços longos na Alemanha.

"As empresas aproveitaram que os investidores estavam
em busca de boas aplicações e levantaram recursos no
exterior a taxas atrativas, seja para alongamento de dívida,
seja para investimentos ou capital de giro", diz Pedro Galdi,
analista-chefe da SLW Corretora, citando como exemplo
Petrobras, Braskem e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Duas das empresas mencionadas estão na lista das
companhias com maior disponibilidade de caixa no
fechamento do ano, segundo levantamento feito pela revista
“Brasil Econômico”: a Petrobras encerrou o exercício de
2011 com R$ 35,75 bilhões e a CSN com R$ 15,42 bilhões.

Ou seja, a CSN fez direitinho o dever de casa para
gerar lucros: segurou dinheiro durante a crise de 2011,
retomou os investimentos com os juros atrativos no início
de 2012 e agora quer vender a ideia de que está sofrendo
perdas com o suposto desaquecimento da economia. A
realidade é que os funcionários estão fazendo horas extras
e tudo que está sendo produzido está sendo vendido, além
disso, está pressionando para retornar ao turno de 8 horas,
ou seja, a produção está a todo vapor porque as vendas
estão acompanhando. Não há crise e nem motivo para
demissões!

Empresas somam R$ 150
bilhões em caixa

As negociações para o Acordo Coletivo terão
início ainda esta semana

A CSN marcou, para a sexta-feira, dia 13/04/2012,
às 14h, no antigo Escritório Central, a primeira reunião
com o Sindicato para discutir os itens da pauta de
reivinicações para o Acordo Coletivo 2012.

CSN marca primeira
reunião com Sindicato

A CSN é a segunda maior empresa no Brasil com mais
dinheiro em caixa, atrás apenas da gigante Petrobras



Vários trabalhadores denunciaram ao Sindicato os abusos que estão
ocorrendo na CBSI. Dentre eles, estão horas extras em excesso e sem
descanso, já que alguns trabalhadores pegam às 16h e ficam até 5h ou
6h do dia seguinte, tendo que retornar às 16h novamente. Eles afirmam
que quem não aceita, fica marcado pelos líderes e pode sofrer retaliações.

Queremos ressaltar que, pela lei, deve haver um descanso mínimo de 11 horas
entre duas jornadas de trabalho. E outra: mesmo a empresa não sendo ligada ao
nosso Sindicato, iremos tomar providências. Aliás, até hoje não entendemos o que
embalagem tem a ver com o sindicato do qual a empresa faz parte.

Excesso de horas extras na CBSI

Todos os funcionários já estão com medo do boato das demissões
que a CSN vem justificando com desaquecimento da economia. Porém,
essa não é a realidade. Todos os dias saem trens e carretas carregados
com material de lá, sempre com destino certo para o mercado interno
ou até mesmo exportações. A CSN até montou um estoque dentro da
Purina, que já está voltando para dentro da empresa para ser beneficiado
e vendido. Os funcionários estão sempre dobrando e agora, com o pacote
de incentivo criado pela Presidenta Dilma, a tendência do mercado é
aquecer ainda mais. Ou seja, a justificativa para demissões dada pela
CSN é mais falsa que nota de três reais! Para se ter uma ideia, a CSN
escoa, ou seja, vende, aproximadamente 15 mil toneladas de aço por
dia. Isso é desculpa que a empresa está inventando para cortar os direitos
conquistados pelos trabalhadores na proximidade da data-base.

O Sindicato conversou com EPD que estava tratando de forma errada os
atos inseguros na GCB/Coqueria. Aparentemente o problema foi resolvido, na
última reunião ele não citou nomes nem tem pedido matrículas dos funcionários.
Esperamos que não seja fogo de palha provocado pelo nosso Boca Maldita,
que ele e todos os outros EPDs voltem a tratar os atos inseguros da maneira
“ver-agir”, ou seja, apontá-los durante as reuniões, mas sem dar os nomes
de quem os cometeu. Cada um sabe o que faz e dessa forma já entende que
fez coisa errada e pode se corrigir, sem constrangimento.

Atos Inseguros na GCB

Falsa justificativa para demissões

Os trabalhadores do setor VR-1203, de administração da Sankyu, tem reclamado
muito de seus superiores. Estão sendo advertidos sem motivo e está claro que os
superiores estão tentando forçar uma “justa causa”. Estão sendo obrigados a fazerem
pelos menos 3 horas extras por dia, sendo que a lei só permite 2. Além disso, o
horário deles é de 8h às 17h48, sendo a saída da área às 17h15 e o tempo
restante para vestiário e para saírem da usina, mas os superiores alegam que eles
estão saindo mais cedo. Como se não bastasse, a empresa se recusa a entregar a
segunda via do contrato aos funcionários! Vamos tomar providências!

Sankyu pegando pesado

Anunciado pacote
bilionário de incentivo

às empresas
No início deste mês, a Presidenta Dilma facilitou

ainda mais a vida dos empresários no Brasil. Um novo
pacote anunciado por ela e pelo ministro Guido
Mantega (Fazenda) soma mais incentivos aos R$ 35
bilhões de desonerações já oferecidas pelo governo
federal para o setor empresarial.

Temos que lembrar que esses incentivos existem para
aumentar a oferta de empregos e o salário do
trabalhador, e não para encher ainda mais os gordos
bolsos do empresariado! "Hoje, o Brasil é um dos países
do mundo que mais gera emprego. Temos que
continuar reduzindo o custo tributário, econômico e
financeiro para dar competitividade à economia
brasileira", revela Mantega.

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Fernando Pimentel, anunciou ainda
que o objetivo do governo Dilma é desonerar a folha
de pagamento de todo o setor industrial até 2014.

A entrada do evento é um quilo de alimento não perecível. As cartelas poderão
ser retiradas, a partir do dia 16/04/2012, na praça Juarez Antunes. É necessário
levar documento de identidade e o contra-cheque do mês de março. Somente
para sindicalizados.


