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Insalubridade
na Magnesita

Os trabalhadores da Magnesita
que estão no processo de
insalubridade já podem acompanhar
o andamento do mesmo pelo site do
Tribunal Regional do Trabalho do Rio
de Janeiro, no endereço: http://http://http://http://http://
consulta.trtrio.gov.br/portal/consulta.trtrio.gov.br/portal/consulta.trtrio.gov.br/portal/consulta.trtrio.gov.br/portal/consulta.trtrio.gov.br/portal/
processoFiltrar.doprocessoFiltrar.doprocessoFiltrar.doprocessoFiltrar.doprocessoFiltrar.do. O número do
processo para consulta é 0001578-
07.2011.5.01.0342.

Saiu na imprensa: oferta da
CSN pela CSA é a mais alta

De acordo com uma reportagem
publicada no site da revista Exame, a
oferta de US$ 3,8 bilhões (cerca de R$
7,6 bilhões) que a CSN fez pela CSA
e pela Calvert Steel, é pelo menos US$
1,3 bilhão (R$ 2,6 bilhões) maior do
que a soma das duas outras ofertas
recebidas pelos alemães pelas duas
empresas. A CSA está localizada em
Santa Cruz, na Zona oeste do Rio, e a
Calvert Steel fica em Calvert, Alabama
(EUA); as duas compõem a Steel
Americas, uma unidade de negócios
da alemã ThyssenKrupp. A proposta
da Companhia é a única que inclui as
duas usinas.

Mas isso não garante que a
empresa de Benjamin Steinbruch saia

vencedora da disputa. A oposição de
adversários como o governador do
Estado do Rio Sérgio Cabral (PMDB),
o 'pé atrás' do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense, arestas
com o governo federal, a relação
tumultuada com a Vale - sócia da
ThyssenKrupp na CSA - e um histórico
ruim com a própria ThyssenKrupp são
alguns dos obstáculos que precisam
ser superados.

Os números
Em termos de números, a oferta

da CSN é a melhor, embora esteja
abaixo dos cerca de US$ 5 bilhões
(R$ 10 bilhões) que os alemães
pretendem arrecadar com a venda
dos dois ativos.

A argentina Ternium, que faz parte
do bloco de controle da Usiminas, quer
apenas a CSA e ofereceu US$ 500
milhões (R$ 1 bilhão) por ela. Já a
belgo-indiana Arcelor Mittal só está
interessada na Calvert Steel e ofereceu
US$ 2 bilhões (R$ 4 bilhões) por ela. Se
a ThyssenKrupp vender os ativos
separados, ela consegue US$ 2,5
bilhões (R$ 5 bilhões), contra US$ 3,8
bilhões (R$ 7,6 bilhões) se aceitar a
proposta da CSN. (Fonte: Diário do Vale)
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Segundo a OIT (Organização
Internacional do Trabalho), no mundo
são 270 milhões de vítimas de acidentes
e trabalho. Cento e sessenta milhões
sofrem com doenças profissionais. Por
dia, morrem 5 mil em acidentes de
trabalho, são três vidas a cada minuto.
No Brasil são quase 4 mil mortes por
ano em decorrência de acidentes de
trabalho. Esses números representaram
uma verdadeira guerra contra os
trabalhadores, fruto da ganância dos
patrões e do descaso dos governos
capitalistas.

Seja os trabalhadores nas obras da
construção civil, nas fábricas, nas
ferrovias, estradas, e, inclusive, os
funcionários da saúde, a realidade é a
mesma. O trabalho, que é um meio

28 de abril: Dia Mundial em Memória às
Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho

de vida, transforma-se e torna-seo
motivo de doenças e morte dos
trabalhadores.

Como surgiu a dataComo surgiu a dataComo surgiu a dataComo surgiu a dataComo surgiu a data
O Dia Mundial em Memória

das Vítimas de Acidentes e Doenças
do Trabalho surgiu no Canadá por
iniciativa do movimento sindical,
espalhando-se por diversos países.
O dia foi escolhido em razão de
um acidente que matou 78
trabalhadores em uma mina no
estado da Virgínia, nos Estados
Unidos, no ano de 1969.

No Brasil, a data foi instituída
como o Dia Nacional em Memória
das Vítimas de Acidentes e Doenças
do Trabalho em maio de 2005,
pela Lei nº 11.121.
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7º prêmio - Gol 1.0 completo 0km7º prêmio - Gol 1.0 completo 0km7º prêmio - Gol 1.0 completo 0km7º prêmio - Gol 1.0 completo 0km7º prêmio - Gol 1.0 completo 0km
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