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CSN pode acabar comprando
só a laminadora do Alabama

da ThyssenKrupp
A novidade das

negociações entre o grupo
alemão ThyssenKrupp e a
CSN é que a siderúrgica
deve comprar apenas a
laminadora de aço do
Alabama, EUA. De
acordo com especulações
do setor, esse é, o provável
desfecho dessa novela já
dura um ano. A Cia.
Siderúrgica do Atlântico
(CSA) continuaria em
poder da Thyssen, dona
de 73% do capital, e da
sua sócia brasileira, a
Vale, com 27%.

Conforme cálculos de
fonte especializada, vender
a CSA nas suas condições
financeiras atuais, pelo
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ATENÇÃO SINDICALIZADOS,
VEM AÍ O 4º NATAL DO

METALÚRGICO!

1º Prêmio: Poupança de R$ 3mil
2º Prêmio: Poupança de R$ 4mil
3º Prêmio: Poupança de R$ 5mil
4º Prêmio: Poupança de R$ 7mil
5º Prêmio: Poupança de R$ 10mil
6º Prêmio: Poupança de R$ 13mil
7º Prêmio: Poupança de R$ 15mil
8º Prêmio: Poupança de R$ 20mil

9º Prêmio: 1 Carro 0Km
10º Prêmio: 1 Carro 0Km
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valor estipulado para ela,
de US$ 1,6 bilhão, significa
perder cerca de US$ 500
milhões. Do seu valor teria
que se descontar a dívida
de US$ 9 milhões com
BNDES e mais cerca de
US$ 1,2 bilhão com a
própria controladora
alemã.

A oferta da CSN pela
unidade do Alabama é de
US$ 1,5 bilhão, mas há
ainda a disputa com o
consórcio ArcelorMittal -
Nippon Steel, que chegou
a oferecer US$ 2 bilhões,
mas caso aceite a oferta
do consórcio, a empresa
alemã poderia enfrentar a
possibilidade de ter que

fechar a CSA, por isso a
CSN é a favorita nas
negociações. Executivos
da CSN se encontram no
momento em Calvert, sede
da usina no Alabama,
fazendo a última auditoria
técnica do ativo, disse
uma fonte. A unidade é
apta a fazer 4,5 milhões
de toneladas por ano de
aço para montadoras de
carros e linha branca.

Com esse desfecho, a
Thyssen já trabalha com um
"plano B" para a CSA. A
siderúrgica passaria a
operar com apenas metade
da capacidade de
produção (total de 5 milhões
de toneladas de placas por

ano), paralisando um de
seus dois altos-fornos.
Atualmente, a produção da
empresa está em ritmo
anual de 3 milhões de
toneladas. Como alter-
nativa, a CSA manteria a
plena produção de coque
metalúrgico, tornando-se
um vendedor do excedente
desse produto nos mer-
cados local e externo. E seria
também grande geradora
de energia na térmica de
490 MW. Com essa
equação, a CSA estancaria
as perdas financeiras que já
acumulam mais de US$ 7
bilhões desde seu início de
operação, em meados de
2010.

ATENÇÃO TRABALHADORES
DO PROCESSO DA PLR 2

Os trabalhadores
substituídos do processo
da PLR 2 da CSN, sob o
nº 01607.2006.342.01.00.1, da
2ª Vara, com os nomes
e matrículas abaixo
relacionados precisam

entrar urgentemente em
contato com o escritório de
advocacia do Dr. Murilo,
através dos telefones
3346-0086 ou 3346-
5859, para tratar de
assuntos de seu interesse:
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Distribuição de Lucros da
CSN só beneficia acionistas

A CSN tem exatas
1.457.970.108 ações
no mercado. A Vicunha
Siderurgia, da família
Steinbruch, tem 702.056.615
dessas ações. A distri-
buição de dividendos
mais recente (no início
de agosto), distribuiu
R$ 0,14403587 por
ação. Só de dividendos,
a Vicunha recebeu exa-
tos R$ 101.121.335,33.
Além dos dividendos,
houve ainda a distri-
buição de juros sobre o
capital próprio. A CSN
distribuiu, no mesmo
dia, R$ 0,05247021 por
ação, o que dá mais
R$ 36.837.058,02 à
Vicunha Siderurgia.

Somando os valores,
a Vicunha recebeu
R$ 137.958.393,35 dos

lucros da CSN em
agosto de 2013. Esses
quase 140 milhões
equivalem a 15 prêmios
comuns da Mega-Sena.
Considerando que o
salário médio da CSN
gira em torno de
R$ 1.500,00 e a
empresa possui apro-
ximadamente 10.400
funcionários. O montan-
te recebido apenas pela
Vicunha Siderurgia – que
possui pouco mais de
48% das ações da CSN
– poderia ser convertido
em uma PLR de mais de
8,8 salários. Os
acionistas receberam,
proporcionalmente,
quase 14 vezes mais
que o trabalhador na
participação de lucros da
empresa.

Vale transporte da Sankyu
O sindicato vem

recebendo inúmeras
reclamações de traba-
lhadores da Sankyu que
não estão recebendo a
recarga no cartão de
passagem. Ao questio-
nar o a empresa, o RH
informou que o pro-
blema é referente à
falta de atualização do
endereço no cadastro
desses funcionários. A

Fique de Olho!
Trabalhador, sua  carteira de

trabalho deve ser freqüentemente
atualizada, devendo ser solicitada pelo
empregador sempre que ocorra algum fato,
como reajuste salarial, recolhimento da
contribuição sindical, férias ou qualquer
alteração contratual.

orientação é que procu-
rem o RH munidos de
comprovante de residê-
ncia. A empresa alegou
que essa atualização
precisa ser feita anu-
almente, mas esqueceu
de informar o principal
interessado:o traba-
lhador. O que poderia se
esperar de uma empresa
que mudou de endereço
e nem informou?


