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Hoje é o dia do boicote!
É preciso mostrar para a CSN e para o senhor Benjamin
Steinbruch que os trabalhadores estão unidos! Se tem dinheiro
para comprar a CSA, tem dinheiro para complementar a PLR!
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Doença
profissional

A 7ª Turma do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) elevou de R$ 5 mil para
R$ 100 mil o valor de indenização a
ser paga ao filho de um de um mineiro
de 53 anos que morreu com silicose
(doença respiratória causada pela
inalação de pó de síl ica). Ex-
empregado da Anglogold Ashanti
Brasil Mineração, para quem
trabalhou em minas subterrâneas de
ouro a partir de janeiro de 1965, ele
se aposentou por invalidez em
setembro de 1979 e faleceu 13 anos
depois, em outubro de 1992. “A
quantia de R$ 5 mil, certamente está
muito aquém de qualquer reparação
digna à família do trabalhador
falecido", destacou o ministro Pedro
Paulo Manus, O processo teve origem
na Vara do Trabalho de Nova Lima
(MG), que estipulou o valor da
indenização em R$ 5 mil. O autor
recorreu da sentença, alegando que
pela extensão e gravidade do dano,
que resultou na morte de seu pai, o
valor da reparação era
desproporcional, e pediu majoração.
No entanto, o Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) de Minas Gerais não
proveu o recurso, considerando a
indenização condizente com a
situação. Na avaliação do ministro,
porém, quando se trata de morte do
empregado, o julgador deve ser muito
criterioso, em decorrência da extensão
do dano. Ele lembrou que, apesar de
se impor um valor para compensação,
"tal aspecto, em momento algum, é
capaz de excluir a dor dos familiares".

A Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) deve apresentar
resultado fraco no primeiro
trimestre devido a redução do
volume de minério de ferro da
mina de Casa de Pedra. O fato
não vai surpreender o mercado,
pois já foi anunciado pela
empresa.

"As vendas do aço deverão ser
positivas, mas não o suficiente
para compensar os volumes mais
baixos de minério", destacam em
relatório os analistas do Banco
Espírito Santo (BES), Catarina
Pedrosa e Felipe Machado. Para
eles, os ganhos operacionais
serão prejudicados com o fraco
desempenho do minério.

A produção encolheu devido
a problemas técnicos no
equipamento que movimenta o
minério de ferro (estocagem e
carregamento) na mina e não
deve superar em muito a casa
dos 5 milhões de toneladas.

O problema com o
equipamento da mina impediu a
empresa de usufruir os ganhos da
alta da matéria-prima no período,
que ficou em US$ 148, na média,
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a tonelada, avalia Glezer, da
Bradesco Corretora. A CSN
comprou minério de terceiros para
cumprir compromissos com
clientes. Isso deve continuar, pois
o problema técnico na mina ainda
não foi solucionado.

As estimativas de receita
líquida no primeiro trimestre
variam de R$ 4,8 bi lhões
(Bradesco Corretora), R$ 4
bilhões (BES) a R$ 4,4 bilhões
(Itaú BBA).

Para Glezer, da Bradesco
Corretora, o preço do papel está
baixo, apesar de embutir riscos
em operações que poderão não
agradar os investidores, tais
como aquisição dos ativos de
aço da ThyssenKrupp nas
Américas, interrupção da
operação da mina Casa de
Pedra e possível negociação de
compra de 40% da participação
da Namisa em poder dos
japoneses e coreanos - o que
pode ocorrer em 2014 -, caso a
siderúrgica não atenda as
condições de expansão da
produção da mina acertadas
com os sócios.
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