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Campanha Salarial 2012
O Sindicato está aguardando nova reunião com a CSN

para retomar as negociações do Acordo Coletivo. A data base
já foi prorrogada para 20 de junho. Não é só aqui em Volta Redonda

que a proposta da CSN tem sido
rejeitada pela maioria esmagadora
dos votos. Aqui, 94,4% disseram
não; na Casa de Pedra, em
Congonhas, 95%. Em Arcos, o
resultado foi ainda mais impres-
sionante: a rejeição foi de 98,7%.
Ou seja, o problema não é aqui, é
com o Grupo CSN todo.

A recusa é geral

O presidente da CSN, Sr.
Benjamin Steinbruch, agora ganhou
o apelido de “agente secreto”, pois
nas vezes em que vem a Volta
Redonda, ninguém sabe, ninguém
vê, nem os trabalhadores, nem as
autoridades do município. E para
facilitar a sua locomoção por aqui,
ele tem um Porsche zero quilômetro
guardado a sete chaves na Bat
Caverna, no subsolo do antigo
Escritório Central.

O que ele precisa ter com Volta
Redonda, e também com o país, no
entanto, é mais respeito, pois muitas

Agente secreto
vidas foram perdidas na guerra que
serviu para que os Estados Unidos
financiassem a construção da Usina.
Isso foi devido a um acordo entre
Brasil e Estados Unidos na época da
Segunda Guerra mundial. Os
americanos precisavam abastecer
navios e aviões, e usavam a base de
Natal para isso. Em troca, financiaram
a CSN, cuja construção foi um marco
da industrialização do país.

Se o Senhor Benjamin já teve
problemas com supostos maus
empresários e políticos, trabalhadores
e população nada têm com isso.

A delegação da Força Sindical, liderada
por Luiz Carlos Motta, delegado titular das
Centrais Sindicais e representante dos
trabalhadores brasileiros na 101ª
Conferência do Trabalho, acompanhou
atentamente o discurso do ministro do
Trabalho, Brizola Neto, nesta terça (12/6),
na sede da OIT (Organização Internacional
do Trabalho) em Genebra (Suíça).

Brizola Neto destacou em seu
pronunciamento a adoção do Trabalho
Decente como “centro das políticas
econômicas e das estratégias de
desenvolvimento”, e a futura realização da
Conferência Nacional de Emprego e
Trabalho Decente no Brasil.

A aprovação brasileira à recomendação
para a adoção do chamado Piso de
Proteção Social, pela universalização da
seguridade social em todo o mundo,
também foi destaque em seu discurso. Ele
disse também que o governo brasileiro vem
priorizando o emprego para a juventude
através da qualificação profissional.
“Mesmo com a crise mundial, de 2008 para
cá, nove milhões de postos de trabalho
foram criados no Brasil”, enfatizou.

Ministro Brizola Neto
discursa na 101ª Conferência

do Trabalho na OIT



A Usiminas, segunda maior siderúrgica
brasileira e principal fabricante de aços
planos na América Latina, tem se mostrado
um investimento perdedor para a bilionária
família italiana Rocca. O grupo Techint já
perdeu 76% de seu investimento de R$ 5,03
bilhões (US$ 2,49 bilhões) desde
novembro, quando concordou em
comprar, ao preço de R$ 36 por ação com
direito a voto, uma fatia de 27,7% do
capital a Usiminas.

Desde aquele momento, a cotação do
papel ON da siderúrgica mineira recuou
para R$ 8,70, no fechamento da bolsa
paulista, a BM&FBovespa, em 8 de junho,
à medida que investidores optaram por sair
do investimento e apontaram que a
siderúrgica terá dificuldades para aumentar
seus lucros.

A Usiminas, com sede em Belo Horizonte
(MG), tem mostrado desempenho em bolsa
inferior ao verificado por suas pares Gerdau

e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)
desde que a família Rocca pagou um prêmio
de 58% sobre a média móvel da ação ao
longo de 20 dias, a fim de participar de seu
bloco de controle junto com a japonesa
Nippon Steel.

A Techint, por meio de suas unidades
Ternium e Tenaris (que inclui a brasileira
Confab, de tubos soldados), comprou a fatia
na Usiminas com o objetivo de garantir
maior acesso ao mercado brasileiro de aços
planos, usados em automóveis e
eletrodomésticos, e de olho nos ativos de
minério de ferro da Usiminas localizados
em Minas Gerais.

A Usiminas reportou prejuízo líquido de
R$ 70,8 milhões no primeiro trimestre, seu
pior resultado em três anos e a segunda
perda em cinco trimestres, na esteira da
queda nas vendas e do real mais fraco, que
afetou a linha financeira do balanço. Fonte:
Valor Econômico

Em entrevista ao jornal Valor Econômico,
o presidente do grupo Gerdau, Sr. André
Gerdau Johanpeter, falou sobre grande risco
que é o contágio da crise europeia para a
economia mundial hoje. "Até agora ela está
bem contida lá, na zona do euro".

Gerdau discorda que haja uma crise
global da economia, como, diz, tem sido
tratado o assunto pela mídia. "A Europa,
sim, vive uma crise, com PIB negativo, mas
o resto do mundo passa por um processo
de desaceleração econômica”. O Brasil,
afirmou, com as medidas tomadas pelo
governo de estímulo ao consumo, com
redução de imposto na produção de
automóveis e aumento de prazo para
financiamento a imóveis, deverá mostrar
melhorias no desempenho econômico no
segundo semestre. "Acreditamos que o PIB
médio de 2,7% só reflete essa primeira parte
do ano, que foi fraca". O grande salto do
país, no entanto, observou o empresário,
só virá com as grandes reformas estruturais
- questões tributária e trabalhista,
infraestrutura e juros, que vão dar mais
competitividade à indústria no país - aliadas
a investimentos pesados. "Isso seria o
próximo salto do Brasil, com inflação
dominada e juro tendendo a caminhar para
baixo".

Como presidente do conselho
diretor do Instituto Aço Brasil, o
empresário André Gerdau
Johannpeter assumiu a gestão, pela
primeira vez, em maio de 2010, em
meio a uma avalanche de aço
importado. O problema, lembra ele,
não foi apenas a entrada direta de
aço, mas sim as milhões de
toneladas de aço indireto, por meio
da importação de máquinas e
equipamentos, automóveis, auto-
peças, bens de linha branca e outros
tipos de produtos, principalmente da
China. O impacto disso, afirma, foi
a desindustrialização brasileira, com
efeitos diretos no consumo
doméstico de aço, pois atingiu toda
a cadeia produtiva – automotiva, de
bens eletrodomésticos e de
máquinas e equipamentos,
principalmente. “Isso exigiu um
trabalho forte de atuação, de
coalização com outras entidades
industriais e com sindicatos
trabalhistas.

A conjunção de esforços, apontou
Gerdau, se estendeu no trabalho de
combate à chamada “guerra dos
portos”. Vários governos estaduais
concederam incentivos tributários,
com redução do ICMS para produtos
importados. O resultado foi o
aumento das importações de aço e
de bens acabados por portos com
baixa tradição de importações, como
o de São Francisco do Sul (SC). “O
problema grave disso era que
favorecia a criação de empregos fora
do Brasil”, diz, ressaltando que foi
corrigida uma “distorção histórica”.

A redução da carga tributária é
outra questão combatida pelo setor,
que também enfrenta a estagnação
do consumo de aço, outro ponto de
preocupação há anos.

Techint perde 76% do investimento feito em Usiminas

Gerdau está prestes a completar o
mandato de dois anos como presidente do
conselho diretor do Instituto Aço Brasil,
entidade que reúne no país 11 companhias
siderúrgicas. Dia 27, em evento do setor,
ele passa o bastão do cargo para outro
representante, Albano Chagas Vieira, da
Votorantim Siderurgia. Albano também já
foi diretor de produção da CSN. É bom
lembrar que ele também não concordava
com a filosofia do presidente da Compa-
nhia, Sr Benjamin Steinbruch, e caiu fora.

Mantega também acredita em
aumento do PIB

O ministro da Fazenda, Guido Mantega,
acredita que as medidas de estímulo à
economia vão surtir efeito a partir do
segundo semestre. Apesar do fraco
desempenho do Produto Interno Bruto no
primeiro trimestre do ano, com crescimento
de apenas 0,2%, Mantega disse, em São
paulo, que a economia brasileira vai fechar
o segundo semestre de 2012 com taxa de
crescimento entre 4% e 4,5%. "No segundo
semestre poderemos atingir esse nível de
crescimento que não conseguimos atingir
no primeiro semestre”, disse o ministro.

Com essas intervenções do Governo, a
tendência é a economia bombar, apesar
da crise européia.

Presidente da Gerdau afirma que economia deve crescer

Guerra dos portos e
desindustrialização
dominaram setor


