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Campanha Salarial CSN 2012
O Sindicato e os trabalhadores, através de pesquisa realizada, elaboraram uma pauta
que será levada à Assembleia hoje (29/03), a partir das 17h, na subsede do Retiro.
Convocamos todos os trabalhadores da CSN e das contratadas que prestam serviços dentro
da empresa para participarem da aprovação da Pauta Salarial do Acordo Coletivo 2012.
A participação de vocês é muito importante para formularmos uma pauta que realmente
atenda aos interesses de todos os trabalhadores! Compareça!
A subsede do Retiro fica na Avenida Antônio de Almeida, nº 603.

Informações sobre o acidente
do companheiro Tadeu

CSN tem lucro de R$
3,67 bi em 2011, alta
de 45,7%

Em novembro de 2011, o trabalhador Tadeu Andrade foi
atropelado por uma empilhadeira dentro da CSN e veio a falecer.
O presidente do Sindicato dos metalúrgicos, Renato Soares, teve
acesso a informações dos fiscais da delegacia regional do trabalho,
que revelam que Tadeu estava a duas semanas consecutivas sem ter
descanso. Podemos concluir que, certamente, um os fatores que
mais contribuiu para o acidente foi esse: trabalhador cansado corre
risco maior de sofrer acidentes de trabalho!

A Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) teve lucro líquido de
R$ 3,67 bilhões em 2011, alta de
45,7% sobre o apurado em 2010.

Empresa paga multa por obrigar
trabalhadores a engolirem turno de 8h
Grupo Votorantim é condenado
a pagar multa por dano moral
coletivo por obrigar trabalhadores a
forçarem o sindicato a aprovar o
turno de 8 horas. A Justiça do
Trabalho condenou a Votorantim
Metais e Zinco a pagar R$500 mil
por ter coagido os empregados a
pressionarem o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Três Marias
(MG) com o objetivo de renovar
acordo coletivo para a manutenção
da jornada de oito horas em turnos
ininterruptos de revezamento.
De 1998 a 2004, os trabalhadores
cumpriam jornada de oito horas em
turnos de revezamento. Nas
negociações coletivas de 2004, a
categoria manifestou a intenção de
restabelecer a jornada de seis horas.

A empresa, ao tomar conhecimento
da vontade dos empregados, passou
a coagi-los com ameaças de
estabelecer turnos fixos de oito horas
e retirar direitos e vantagens econômicas
caso não pressionassem o sindicato à
renovação do acordo anterior.
Devido à pressão, grupos de
trabalhadores ajuizaram ações para
obrigar o sindicato a realizar
assembleia e fizeram abaixoassinados para pressioná-lo a
negociar com a empresa a aprovação
do turno de revezamento de oito
horas. Depois da realização de
diversas audiências sem que se
chegasse a uma conciliação e da
instauração de procedimento
administrativo, o Ministério Público do
Trabalho ajuizou a ação civil pública
contra a empresa. Atenção CSN! Já
temos precedente jurídico!

Quase 60% da geração de caixa
da empresa medida pelo Ebitda (sigla
em inglês para lucro antes de juros,
impostos, amortização e depreciação)
veio da área de mineração, segundo
informações disponíveis no site da
Bovespa na noite de segunda-feira.
A receita da empresa no ano
passado foi de R$ 16,52 bilhões,
acima dos R$ 14,45 bilhões em 2010.
O volume de vendas de aço em 2011
chegou a 4,9 milhões de toneladas,
enquanto o de minério de ferro
alcançou 23,8 milhões de toneladas.
A CSN reportou um Ebitda ajustado
de R$ 6,47 bilhões em 2011,
ligeiramente acima dos R$ 6,36
bilhões no exercício anterior. O ajuste
na geração de caixa apresentada,
segundo a companhia, exclui a linha
de outras receitas e despesas
operacionais, "por se tratarem
principalmente de itens não
recorrentes da operação".
A CSN encerrou dezembro com R$
15,4 bilhões em caixa e disponibilidades, 50% acima dos R$ 10,2
bilhões no encerramento de 2010.
Não havia informações disponíveis
sobre o desempenho da companhia
no quarto trimestre apenas.

“Grito Alerta” – Sindicatos
realizam ato contra
desindustrialização
As Centrais Sindicais, junto com as entidades
empresariais, estão realizando atos públicos chamando a
atenção para a perda de competitividade da indústria
brasileira, que tem provocado a chamada
desindustrialização.
Liderado por entidades como a Força Sindical, o Grito
de Alerta pretende mostrar à população que a perda de
espaço do segmento industrial, que ao longo dos últimos
anos reduziu sua participação na geração de riqueza do
país, vai reduzir as oportunidades de emprego de
qualidade no Brasil.
O movimento defende que o setor industrial,
principalmente o metalúrgico, tem papel fundamental
para a transformação social e melhoria das condições da
população brasileira. “Estamos incomodados com o
problema da desindustrialização, que está diminuindo a
produção, fechando empresas e gerando desemprego
em vários setores da economia”, alerta o Deputado Paulo
Pereira, o Paulinho, presidente da Força Sindical.
“Nós queremos que o governo brasileiro comece a dar
mais atenção à indústria nacional. O consumidor se
beneficia de produtos importados, principalmente do
mercado asiático, pelos preços reduzidos. No entanto,
não observa que os países de origem não possuem uma
legislação trabalhista séria, promovendo um trabalho
praticamente semiescravo”, justifica o diretor do Sindicato
dos Metalúrgicos de Gravataí, Valcir Ascari.
O clamor dos trabalhadores busca alertar para os
perigos da importação exagerada, principalmente se o
estado não disponibiliza condições para que os
fabricantes brasileiros exerçam uma concorrência leal
com a indústria estrangeira. A expectativa, segundo os
metalúrgicos, é pessimista, principalmente se nenhuma
medida for tomada para modificar o quadro atual.
“Estamos agindo antes que haja desemprego em
demasia no Brasil. Uma importação desenfreada é
complicada, pois se não desaquece o mercado
atualmente, logo irá desaquecer nossa indústria. Quando
isso acontecer, a falta de oportunidades de trabalho será
eminente”, conclui Valcir.

Dobradinha azeda
A dobradinha servida na segunda-feira, dia 26, no refeitório 6
para os trabalhadores da Sankyu estava azeda. Muitos
trabalhadores passaram mal e tiveram diarréias.
É inacreditável e inadmissível tamanho desrespeito!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIAS
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgica, Mecânicas, de Material Elétrico, de Material
Eletrônico e de Informática de Barra Mansa, Volta Redonda,
Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os empregados
das Empresas Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, de
Material Eletrônico e de Informática, na base territorial de Barra
Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e
Pinheiral, representados por este Sindicato profissional, excluídos
os trabalhadores de categorias diferenciadas, para comparecerem
nas ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS que se realizarão
nos seguintes dias, horas e locais: 1. Para os empregados nas
empresas de RESENDE, ITATIAIA E PORTO REAL, -. DIA 28
MARÇO DE 2012, às 17:30 horas em primeira convocação, e
às 18:00 horas em segunda e última convocação, com a
presença de qualquer numero de presentes, na Sub Sede do
Sindicato na Rua Dr. Tavares n.130, Centro, Resende. 2. Para os
empregados nas empresas de BARRA MANSA E QUATIS – DIA
29 DE MARÇO de 2012, às 17:30 horas em primeira
convocação, e às 18:00 horas em segunda e última convocação,
com a presença de qualquer numero de presentes,na sub sede
do Sindicato em Barra Mansa, na Rua Ary Fontenelle, 362,
Estamparia, Barra Mansa, 3. Para os empregados nas empresas
de VOLTA REDONDA E PINHERAL, - inclusive para os
EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERUGICA NACIONAL –
CSN, bem como das Empresas prestadoras de serviços na CSN
( Emac Engenharia de Manutenção Ltda, Magnesita Refratários
S/A, MP MAT e MP COMERCIO, NOMOS Analises Minerais
LTDA, Sankyu S/A, Task Power Produtos e Serviços de Manutenção
Ltda, Tecnosulfur Sistema de Tratamento de Metais Líquidos), Vais
do Brasil, no DIA 29 DE MARÇO 2012, às 17:30 horas em
primeira convocação e às 18:30 horas em segunda e última
convocação, com a presença de qualquer numero de presentes
na sub sede do sindicato em Volta Redonda, na Avenida Antonio
de Almeida, n. 603, Retiro, e representados por seus respectivos
sindicatos, para DISCUTIREM E DELIBERAREM SOBRE A
SEGUINTE ORDEM DO DIA: 1 - PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES
com vistas à Revisão Salarial Normativa de 2012, a saber: a)
dos Acordos Coletivos de Trabalho e seus respectivos aditivos se
os houver; com as Empresas e, b) da Convenção Coletiva de
Trabalho, todos com data base em 1o de maio. 2 - Desconto
assistencial a ser aplicado a todos os empregados das empresas
constantes deste edital, não sindicalizados, assegurado a oposição
prevista em lei e, 3 - Outorga de poderes à Diretoria do Sindicato
para celebrar Acordo Coletivo de Trabalho, em separado com
as empresas e Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindicato
da Categoria Econômica ou instaurar Dissídio Coletivo dos
Integrantes da categoria Profissional perante o Tribunal Regional
do Trabalho da 1a Região.
Volta Redonda, 01 de março de 2012.

RENATO SOARES RAMOS
PRESIDENTE

