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Demissões por justa causa na CSN
O Sindicato tomou conhecimento que três funcionários

da CSN foram demitidos por justa causa por conta de
dispensas médicas falsas ou por adulteração no número
de dias da dispensa. É obrigação do Departamento Jurídico
do Sindicato cuidar de casos de trabalhadores que foram
demitidos por justa causa, mas quando não há razão para
isso. O trabalhador não pode dar esse mole! A empresa
se respalda juridicamente antes de demitir desta forma, aí
fica impossível para o Sindicato reverter o caso na justiça.

O maior prejudicado com atitudes assim é o trabalhador,
que acaba ficando com a “ficha suja”, dificultando na
obtenção de um novo emprego. Todo mundo sabe que
empresas pedem referências de trabalhadores nos
empregos anteriores.

Sabemos que muitos estão insatisfeitos com a CSN e
usam o artifício da dispensa para conseguirem uma
demissão sem justa causa e receberem os 40% do FGTS,
mas dessa forma o trabalhador acaba perdendo o
emprego e o benefício, podendo também responder a
processo judicial.

Funcionários estão reclamando que o médico do posto dentro da UPV, no
Conforto, Dr. Edmundo, não tem dado dispensa médica para quem vai ao
local para receber atendimento médico, mesmo quando o estado é crítico.

Os funcionários são liberados para voltar ao trabalho mesmo sentindo dores
de coluna, apresentando quadro de vômitos, entre outros. O posto está

fazendo o papel da empresa. Essa situação pode resultar em graves
acidentes!

Dispensa médica

Vestiário: condições precárias
O vestiário do final da bateria 5,considerado como “Carandiru” devido às

suas condições precárias, está ainda pior. Precisa de uma intervenção
urgente da vigilância sanitária, pois há baratas, lacraias, mofo, vasos

quebrados ou soltos, entre outros vários problemas. Ninguém se preocupa,
a CSN não toma providências. Boas condições de higiene no local de

trabalho também é um item de segurança!

CSN não chama para negociação...
Mas Sindicato envia ofício convidando para nova reunião

CSN insiste nas duas últimas propostas, para que sejam levadas a votação Sindicato quer continuar negociações



Venda de veículo mostra reação e
avança 20,7%

Dados divulgados ontem pelas
revendas de carros confirmam a reação
do setor ao pacote de estímulo à
indústria automobilística, que combinou
cortes no Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) com medidas para
destravar o crédito ao consumidor.

Os emplacamentos de veículos -
entre automóveis, comerciais leves,
caminhões e ônibus - cresceram 20,7%
na primeira metade de junho (onze dias
úteis), quando comparado a igual
período do ano passado. Em relação
à primeira quinzena de maio, a alta foi

INSS pode modificar pensão por morte
O governo tem um projeto pronto

para reformar as regras das pensões por
morte pagas pela Previdência Social. O
objetivo do governo é fechar um gargalo
que consome 2,7% do Produto Interno
Bruto (PIB) por ano, cerca de R$ 60
bilhões. A principal mudança pretendida
é estabelecer um período mínimo, ou
carência, de 12 meses de contribuição
para que a pessoa tenha o direito de

de 18,5%, segundo a Fenabrave, a
entidade que representa as concessionárias.

No total, foram vendidos 182,39 mil
veículos até a última segunda-feira. Só
entre automóveis e utilitários leves, as
vendas somaram 175,65 mil unidades,
com alta de 23,9% na comparação
anual e de 19,2% em relação a maio.

O balanço da Fenabrave mostra
ainda que o mercado de caminhões
também ensaia recuperação neste mês,
com crescimento de 5% em relação ao
desempenho da primeira metade de
dias úteis de maio.

O grupo alemão ThyssenKrupp vai
anunciar nos próximos dias a contrata-
ção de um ou até dois bancos de
investimento com atuação internacional
para executar o processo global de
venda de seus dois ativos siderúrgicos
no Brasil e EUA- a Cia. Siderúrgica do
Atlântico (CSA), no Rio de Janeiro, e a
laminadora Mobile, no Alabama.

Vários bancos com atuação global
foram convidados, há duas semanas, a
apresentar propostas. Os investidores
qualificados terão acesso aos livros com
dados financeiros de CSA e Mobile, além
de visitas às instalações e reuniões com
coordenadores da venda.

A brasileira Cia. Siderúrgica Nacional
informou que analisará os ativos. No

mercado há expectativa de que Gerdau,
Nippon Steel, JFE, Hyundai Steel e
grupos chineses, como Baosteel, façam
o mesmo.

A CSA, que tem a Vale como sócia,
com 27% do capital, e a Mobile
compõem a divisão ThyssenKrupp
Steel Americas, criada em 2005, e que
enfrenta uma fase de resultados
negativos desde o início das
operações, em 2010. Uma série de
problemas - de atrasos nas obras a
aumento do custo de investimento -
marcou os dois projetos. Apenas a
CSA, com capacidade de 5 milhões
de toneladas de aço semi-acabado
(placas) ao ano, custou mais de US$
7 bilhões.

ThyssenKrupp acelera venda da CSA

deixar uma pensão por morte ao
dependente. Atualmente, esse prazo não
existe .

Outra mudança em estudo envolve
a limitação da pensão por morte, que
não mais seria vitalícia. As mudanças,
no entanto, só funcionariam para
concessões de benefícios que
ocorrerem após a entrada em vigor da
reforma.

Siderurgia quer
medidas para voltar

a ser competitiva
Albano Chagas Vieira, novo

presidente do Instituto Aço Brasil,
vai focar em integração das

operações e redução tributária e
de custos de energia

Retomar a competitividade da indústria
siderúrgica no país será a principal bandeira do novo
presidente do conselho diretor do Instituto Aço Brasil,
Albano Chagas Vieira, que toma posse na quarta-
feira, após o fim da gestão de André Gerdau
Johannpeter. O executivo, com larga experiência
internacional no setor, atualmente é diretor-
superintendente da Votorantim Siderurgia.

Vieira - que em sua extensa carreira passou por
Gerdau, Mendes Jr., Acesita, CSN, Smorgan Steel
(Austrália) e Arcelor (Europa) - afirma que o setor
vai atuar em três frentes. A primeira delas diz respeito
a investimento em matéria-prima, como minério
de ferro, e insumos para baixar custos de produção.
O segundo alvo envolve o governo, ao qual reforçará
a urgência de redução da carga tributária e fiscal e
de desoneração de energia, entre outras medidas.
O terceiro ponto é o câmbio, que se agravou com a
valorização do real. A situação se agravou com o
excesso de oferta no mercado mundial. Importadores
do Brasil na Ásia tornaram-se exportadores muito
agressivos no Ocidente.

Empresários vão debater
rumos do setor siderúrgico
com governo e economistas

Com crescimento lento da demanda de aço
brasileira, depressão nas margens de ganho das
siderúrgicas, crise econômica e financeira nos países
da Eurozona e desaceleração da China, empresários
do país reúnem-se esta semana, em São Paulo, para
discutir vários temas que afligem a indústria siderúrgica.

Em diversos painéis, empresários e executivos do
setor vão debater com especialistas internacionais,
economistas e representantes do governo questões
que afetam a competitividade da siderurgia do país.
Os principais pontos abrangem custos de energia e de
matérias-primas, a elevada carga tributária brasileira,
o câmbio, importações e os efeitos da
desindustrialização.


