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Rumo a uma campanha
salarial vitoriosa

Metalúrgicos da CSN e empresas contratadas: todos à assembléia
nesta 5ª feira (5/7), às 6 horas, na Passagem Superior, onde será

definido o rumo que o sindicato vai tomar em defesa de um
acordo justo e digno dos metalúrgicos. A união é que vai garantir

um bom resultado.

O Sindicato convoca todos os
metalúrgicos da CSN e contratadas
para entrar pela passagem superior
para participar, às 6h, da Assembléia
que vai decidir o rumo que os
trabalhadores querem sobre o
impasse do Acordo Coletivo 2012.

Os trabalhadores deverão
delegar poderes a direção do
sindicato para publicação de edital
de greve, conforme determina a Lei,
caso  a direção da empresa não
apresente nova proposta digna de
seus trabalhadores.

Todos sabem que a política do
governo tem favorecido a indústria
siderúrgica, reduzindo o IPI para a
fabricação de carros e outros
produtos de “linha branca”,
aquecendo o mercado do aço. E isso
sem falar na redução dos juros pelos
bancos, o que, mais uma vez,
favorece as empresas nacionais.

O governo federal também tem
mantido o dólar em alta, a um
valor acima de R$ 2,00, para
facilitar a compra dos produtos
brasileiros e dificultar a importação
de produtos estrangeiros
concorrentes.  Mas, mesmo diante
deste quadro, a CSN continua
chorando migalhas.

Campanha Salarial 2012/2013

Parece é que a CSN está tentando jogar nas
costas do trabalhador o seu erro na compra das
ações da Usiminas.  Desde 2011, a CSN vêm
comprado ações na tentativa de ganhar acento na
mesa diretora da Usiminas (Conselho Deliberativo).
A participação no Conselho permite poderes nas
decisões da empresa.

Neste emaranhado, existia um acordo entre
o grupo formado pela Nippon Steel  e, as
brasileiras,  Camargo Correa e a Votorantim, de
que, caso houvesse intenção de vender ações, o
negócio seria feitos somente entre seus acionistas.

Mesmo diante disso, a CSN comprou várias ações.
Só que o grupo majoritário da Usiminas criou manobras
para que Benjamin não tivesse êxito em seu objetivo.

E para piorar ainda mais, existe o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), órgão que
não permite monopólio. Vale lembrar que a Usiminas
é líder de mercado em aços planos.

O Sindicato lamenta a incompetência da direção
da CSN, que com sua gula acabou dando tiro no pé. E
garante que não será nas costas dos metalúrgicos de
Volta Redonda, como fez em Minas, que vai aumentar
seus lucros ainda mais.

ENTENDENDO MELHOR...



Diretora do RH
da CSN ameaça

Sindicato
Na reunião realizada na última

sexta-feira (29/6), no novo
escritório central, a diretora de
Recursos Humanos da CSN
ameaçou o presidente do Sindicato.

Por diversas vezes, a
representante oficial designada
pela empresa para negociar com o
sindicato, ameaçou Renato Soares,
presidente, sobre a realização de
uma greve. O argumento usado
pela diretora foi o de que “o

mercado do aço está em baixa e
que o estoque está cheio”. E que se
os trabalhadores cruzarem os
braços o minério que viria para a
Usina Presidente Vargas poderia ser
exportado, dando ainda mais lucro
para a empresa.

É bom lembrar que a diretora do
RH da empresa é muito boa em
contabilidade, mas, na pasta dela,
quando trata relações trabalhistas,
deixa muito a desejar.

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

A receita da CSN no ano
passado foi de 16,52 bilhões de
reais, acima dos 14,45 bilhões
de reais em 2010.

A Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) teve lucro
líquido de 3,67 bilhões de reais
em 2011, alta de 45,7% sobre
o apurado em 2010, segundo
informações disponíveis no site
da Bovespa.

A receita da empresa no ano
passado foi de 16,52 bilhões de
reais, acima dos 14,45 bilhões
de reais em 2010.

Notícias Internet Mercado

Redução de IPI de móveis e
linha branca será prorrogada
A redução de Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI) para produtos da
linha branca (fogões, geladeiras,
máquinas de lavar e freezer) e móveis
foi prorrogada pelo governo mais uma
vez. O benefício tributário, que
terminaria neste sábado, dia 30. valerá
por mais dois meses. Já para móveis
terão prazo estendido por mais três.

O anúncio foi feito na sexta-feira
(29/6) pelo ministro da Fazenda, Guido
Mantega, que se reuniu durante a tarde
com representantes da indústria de
eletrodomésticos (linha branca), móveis
e varejo em São Paulo.

A justificativa para a segunda
prorrogação da redução de IPI em
2012 é que o benefício conseguiu
impulsionar o consumo, a maior
preocupação do governo. Segundo
Mantega, as vendas de produtos de
linha branca registraram aumento de

22% de janeiro a maio comparado
ao ano passado. “Temos o
consumidor, que vai viabilizar o
crescimento da indústria, da produção
e das vendas”, disse Mantega. Entre
janeiro e maio, as vendas dos
supermercados cresceram 6,8% em
termos reais, segundo o governo. 

Outra setor beneficiado será o de
fabricantes de massas, que estarão
isento do pagamento de PIS/Cofins até
o fim do ano. Laminados, luminárias
e papel de parede também manterão
a redução de IPI. O governo pretende
incluir um novo produto na isenção
dos móveis, os painéis, cuja redução
deve ser entrar em vigor na próxima
semana. 

A renúncia fiscal do governo com a
medida chega a 684 milhões de reais -
sendo 285 milhões somente das massas,
cuja isenção vai até o final do ano.

(parte da matéria foi retirada de
publicação no site EXAME.com, dia
29 de julnho de 2012 e no site
www.tnpetroleo.com.br)

Segundo  matéria publicada na
semana passada, o setor siderúrgico
brasileiro vislumbra um cenário mais
promissor no segundo semestre,
resultante de medidas de incentivo ao
consumo, como redução do IPI na
venda de automóveis, e benefícios
para a construção civil - maior prazo
para financiamentos na compra da
casa própria. E a alta do dólar.
Assim, diante deste otimismo, os
metalúrgicos também devem ficar
otimistas.
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