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Campanha Salarial 2012/2013

Assembleia remarcada para sexta-
feira, às 6h, na Passagem Superior

Por motivos estratégicos o
Sindicato precisou remarcar a

assembleia para o dia 6 de julho,
sexta-feira. Convocamos todos os
trabalhadores da CSN e de suas

terceiras que, nesta data, entrem pela
Passagem Superior, para definirmos

juntos os rumos que tomaremos diante da
inflexibilidade da CSN. Precisamos

acabar com esse impasse do Acordo
Coletivo 2012/2013!

CSN não melhora proposta na reunião em São Paulo
Ontem a direção da empresa chamou o Sindicato para negociar na casa dela, em São

Paulo. Para “dar continuidade de forma harmônica ao processo negocial”, o Sindicato aceitou
o convite, esperando que, em casa, a CSN fosse mais educada e fizesse uma oferta digna ao
trabalhador. Isso não aconteceu. Não houve nenhum avanço na proposta apresentada pela
empresa e o impasse continua, mesmo o Sindicato tentando ser flexível em alguns pontos, a
empresa se manteve irredutível. . Por isso precisamos mostrar nossa união e força na assembleia
de sexta-feira! Vamos mostrar para a CSN que não adianta fazer firula, só vamos aprovar um
acordo que seja justo e de acordo com o merecimento e as expectativas do trabalhador!

Força Sindical declara apoio total ao nosso Sindicato
Após a reunião com a direção da CSN, os diretores do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense

foram à sede da Força Sindical, em São Paulo também, para se reunirem com o presidente em
exercício da central sindical, Miguel Torres, e o assessor do Paulinho da Força e ex-ministro do
trabalho Rogério Magri. O presidente do Sindicato Renato Soares mostrou sua preocupação com a
inflexibilidade da CSN nas negociações. A Força Sindical manifestou seu total apoio a qualquer
decisão que os trabalhadores da Usina Presidente Vargas tomem e pediram tempo para se organizarem
para estarem na assembleia conosco, por isso a decisão trocar a data para sexta-feira.



Depois de rejeitar por mais de 94% as propostas
apresentadas pela CSN, há duas semanas, a empresa
deu um jeito de intimidar os trabalhadores de Arcos (MG).
De acordo como estatuto do sindicato mineiro, um abaixo
assinado de 1/3 dos trabalhadores pode convocar uma
assembleia. Desta forma, uma assembleia aconteceu
ontem, às 19h, na sede do sindicato de Arcos. Os
trabalhadores decidiram que o Sindicato deveria levar
novamente para votação as mesmas duas propostas
anteriormente recusadas. Hoje, desde 6h, os
metalúrgicos mineiros estão votando esse absurdo.

CSN pressiona trabalhadores de Arcos

Como o próprio perfil corporativo da CSN diz,
“CSN é uma empresa altamente integrada, com
negócios em siderurgia, mineração, cimento, logística
e energia”. Ou seja, a CSN se muniu muito bem outros
ativos para que qualquer crise não a atingisse.

No início do ano, a CSN comprou ativos de aço
do grupo espanhol Alfonso Gallardo, situados na
Alemanha, por 482,5 milhões de euros. O negócio
envolveu todas as ações do grupo Gallardo na
Stahlwerk Thüringen (SWT), com capacidade de
produção de 1,1 milhão de toneladas por ano, e na
Gallardo Sections, distribuidora dos produtos da SWT.
Segundo a empresa, a compra fez parte da estratégia
de internacionalização da CSN e marca sua entrada
no mercado de ações longos.

Em maio, a CSN gastou R$ 800 milhões na compra
de mais ações da rival Usiminas, acumulando 20,14%
das ações preferenciais e 11,66% das ordinárias da
empresa, mas sem conseguir o sonhado assento no
Conselho de Administração.

A mina própria de Casa de Pedra com reservas
provadas e prováveis de mais de 1,6 bilhão de
toneladas, fica localizada no município de Congonhas,
em Minas Gerais e abastece a CSN com minério de
ferro de alta qualidade, necessário à produção
siderúrgica.

Desde 2007, a CSN, com sua controlada em
conjunto NAMISA, passou a comercializar minério de
ferro no mercado transoceânico. A CSN administra
ainda dois terminais portuários em Itaguaí (RJ). Com
a expansão da mina de Casa de Pedra, a CSN vem
firmando sua posição no mercado de minério de ferro
sendo, em conjunto com a NAMISA, o segundo maior
produtor nacional. A mina de calcário localizada em
Arcos-MG é responsável pelo suprimento de calcário

De olho nos investimentos da CSN
calcítico e calcário dolomítico, fundentes consumidos
pela CSN para sua produção de aço. A mina fornece
desde 2011, calcário não siderúrgico para produção
de clínquer, uma das principais matérias-primas
utilizadas na fabricação de cimento. “Dessa forma, a
CSN demonstra cada vez mais integração entre suas
atividades, verticalizando a produção e ganhando em
competitividade e rentabilidade”, informa em seu site.

A Companhia Metalúrgica Prada (Prada) foi
integrada ao Grupo CSN em 2006. Com o maior
parque industrial da América Latina voltado à
produção de embalagens de aço e serviços de
litografia, a Prada possui duas plantas localizadas em
São Paulo e uma planta em Uberlândia-MG. A Metalic,
controlada pela CSN, é a única produtora de latas de
aço de duas peças para bebidas da América Latina,
produzindo também tampas de alumínio para latas
de bebidas.

A CSN tem ainda participação em duas
companhias ferroviárias: a MRS Logística e a
Transnordestina Logística S.A. (TLSA). A participação
da CSN no capital social da TLSA ao final de 2011
atingiu 70,91%. A TLSA, com o apoio do governo
federal,  está construindo a ferrovia Nova
Transnordestina, com extensão de 1.728 km e que
interligará o terminal ferroviário em Eliseu Martins (PI)
aos portos de Pecém (CE) e Suape (PE).

Além disso tudo que citamos, não podemos
esquecer que a CSN tem ainda usinas nos Estados
Unidos (CSN LLC, Terre Haute, Indiana) e em Portugal
(Lusosider, Aldeia de Paio Pires, Setúbal), adquiridas
de outros grupos nacionais.

Como podemos ver, o Sr. Benjamin Steinbruch
não para de investir no crescimento da empresa,
só se esquece de investir no trabalhador!

Posição do Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense diante da situação dos
companheiros de Arcos:

Alguma coisa aconteceu, a empresa certamente
ameaçou os trabalhadores! Foram mais de 94% de
recusa em aceitar as propostas. O nosso Sindicato foi
até São Paulo negociar e a empresa permaneceu
inflexível. É de responsabilidade da CSN e da falta de
sensibilidade de seus diligentes e de seu presidente
qualquer coisa que acontecer.


