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ISSO É INCRÍVEL!
Depois de duas horas de

reunião, com mais demonstrativos
sobre sua situação econômica, a
CSN também mostrou para o
sindicato os últimos seis acordos
coletivos em que houve avanço
no reajuste salarial e no cartão
alimentação. Só que ela se
esqueceu de retroceder mais

alguns anos, antes dessa gestão
assumir o Sindicato, quando o
salário do trabalhador tinha uma
perda de 33%.

Na última reunião, havia sido
oferecido 80% do INPC e o
mesmo reajuste para o cartão
alimentação, o que o Sindicato
recusou em mesa. Agora, a CSN

oferceu 90% do INPC (4,4%),
sendo que o INPC pleno é
4,88%. Recusamos em mesa
novamente.

Enquanto a CSN fica
choramingando por aí e
oferecendo migalhas, as outras
empresas têm feito propostas com
reajustes acima do INPC.



Sindicato cobra mais segurança
da Usiminas (Ex-Cosipa)

Nesta quinta-feira, dia
24, às 14h30, haverá
uma mesa redonda na
Gerência Regional do
Trabalho para conciliação
de conflitos, devido a
várias irregularidades
cometidas pela empresa
Hilub.

Hilub x Sindicato
Mesa redonda / GRT

Executivos da Vale, Gerdau,
Usiminas e CSN, que participaram
do painel Rio Investors Day,
mostraram-se ot imis tas e
projetaram aumento de demanda
para o ano. A CSN informou que,
apesar da volatilidade dos últimos

Demanda siderúrgica

A alta do dólar significa que
os produtos brasileiros vão ficar
mais competitivos no mercado
externo, ou seja, o Brasil irá
exportar mais. Consequen-
temente, empresas siderúrgicas,
como a CSN, e também de
outros setores, vão aumentar sua
receita. Com essa valorização
cambial do dólar e as recentes
medidas adotadas pelo governo,
como redução de impostos e
juros, aumento de crédito, entre
outros, as empresas do setor
siderúrgico vêem com boas
expectativas o segundo semestre
de 2012. As recomendações
econômicas também foram feitas
pelo Instituto Aço Brasil.

Esse cenário beneficia
também a geração de
empregos. Um dos pedidos do
Governo Federal, ao anunciar o
pacote de incentivos, foi que as
empresas não demitissem.

O que significa
o dólar a mais

de R$ 2?

Cinco dias após a explosão
seguida de incêndio no alto-forno
2 da Usiminas, em Cubatão (SP), o
clima entre os trabalhadores é de
apreensão com a possibilidade de
novas ocorrências. Segundo o
Sindicato dos Metalúrgicos da
Baixada Santista, este é o terceiro
acidente no alto-forno 2 ocorrido
nos últimos 60 dias.

Segundo relatos, o alto-forno 2
vinha trabalhando com excesso de
carga em relação à vazão
programada. O volume estaria
aproximadamente 10% acima da
capacidade no dia do acidente.

Alguns trabalhadores que
presenciaram o incêndio disseram
que as explosões no alto-forno 2
são "recorrentes", mas dessa vez a
proporção foi maior. Um deles, há
mais de 20 anos na siderurgia e
egresso da estatal Cosipa, afirmou
nunca ter visto algo parecido na
companhia.

O incêndio começou na noite de
sexta-feira e perdurou até a
madrugada de sábado, o que exigiu
a presença de viaturas de
bombeiros dos municípios de
Cubatão, Santos e São Vicente para
controlar as chamas. Não houve
vítimas, mas o acidente provocou a
destruição da chaminé do alto-
forno 2.

O acidente ocorre num
momento em que o sindicato
negocia a campanha salarial, o que
deve turbinar as discussões e
endossar os pedidos de melhores
condições de trabalho.

"Queremos explicações sobre a
ocorrência dos acidentes e soluções
imediatas", afirmou o presidente do
sindicato, na assembleia em que foi
aprovada deflagração de greve em 72
horas caso a empresa não apresente
uma pauta de negociação. O
movimento grevista não tem relação
com o acidente e já estava
programado antes do ocorrido no alto-
forno 2. Entre as reivindicações, os
metalúrgicos querem reajuste salarial
de 16,21%. Eles querem ainda
benefícios como vale alimentação no
valor mensal de R$ 600 e auxílio-
creche de R$ 1.120 para quem tem
filhos com idade de 0 a 6 anos.

Em nota divulgada na segunda-
feira, a empresa afirmou que o alto-
forno 2 já operava com 100% da
capacidade e que o incêndio deixou
o equipamento parado por apenas
três horas. Segundo a nota da
companhia, todos os procedimentos
de emergência foram adotados
imediatamente, o que impediu que
alguém ficasse ferido. As causas do
incidente estão sendo apuradas.
(Fonte: Valor Econômico)

meses,  a  expecta tiva  é de
expansão da demanda, entre 5%
e 6%. A Gerdau afirmou que o
consumo de aço tem boas
perspect ivas  no Brasi l,  mas
admitiu que “turbulências podem
acontecer de uma hora pra outra”.


