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Acordo de Turno da Galvasud
O presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos do Sul Fluminense,
Renato Soares, comunica que as
negociações para a renovação do
turno de 12h na Galvasud estão,
neste momento, em um impasse.
“Sabemos bem como está o cenário
da economia mundial e nacional, e
como estão os setores automotivo,
metalúrgico e siderúrgico, mas nada
justifica a falta de bom senso da
direção da CSN na hora de negociar
este acordo”, declarou Renato,
afirmando que tem assinatura dos
quatro principais jornais diários do
país; O Globo, Folha de São Paulo,
Estadão e Valor Econômico.

Na primeira chamada para
negociação, no início de agosto, a
direção da empresa apresentou a
proposta vergonhosa de R$ 1 mil.
No entendimento do presidente, a
proposta inicial já deveria ser
superior a R$ 2.300,00 – valor pago
como abono no último acordo, há 2
anos. Pois bem, a CSN decidiu
“brincar de negociar” e ofereceu na
segunda reunião R$ 2 mil de abono,
e ainda veio com uma justificativa

ao estilo “stand up comedy”, de que
aumentou a proposta em 100%. O
sindicato recusou ambas as
propostas em mesa.

Desde o início, a direção do
sindicato deixou clara sua posição
aos negociadores da empresa: “Não
seremos radicais, mas também não
somos marionetes, nem vamos cair
nesse tipo de jogo em que a
empresa finge que negocia.
Pedimos bom senso à CSN, para
que comecem a negociar
seriamente. Estamos dispostos a nos
reunir com eles em qualquer dia,
hora e local”, reforça Renato Soares,
ciente do interesse do trabalhador
em manter o turno de 12h.

A empresa tem mantido seus
trabalhadores informados sobre os
valores que já ofertou para o abono
através de seu boletim interno, o
“Chama”, tentando fazer o
trabalhador pensar que ela está
querendo negociar, mas que o
sindicato se mantém inflexível. Porém,
o trabalhador não é bobo e sabe que
a recusa do sindicato é reflexo da
inflexibilidade da própria empresa. O

trabalhador já se mostrou favorável à
posição do sindicato e concorda com
os valores que Renato sustenta que
devem ser pagos pela CSN.

A proposta do sindicato é que a
empresa ofereça um abono de R$
4 mil, além de 8% de adicional de
turno. Na última negociação
fechada para o Acordo de Turno na
Usina Presidente Vargas, em Volta
Redonda – ainda na gestão anterior,
em 2006 – a empresa pagou R$ 4
mil de abono, sendo dividido em
duas parcelas de R$ 2 mil, além
de um adicional, que foi negociado
com o sindicato anterior de 8%,
mas apenas 5% foram de fato
pagos. Isso mostra como a CSN
está sendo mesquinha nas
negociações da Galvasud.

Enquanto isso, a família
Steinbruch e os demais acionistas
da CSN enriquecem, de acordo com
esse aviso aos acionistas publicado
pela empresa no Valor Econômico,
na data em que começava – já
tardiamente – as negociações com
o sindicato para a renovação do
Acordo de Turno da Galvasud.
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A CSN tem exatas

1.457.970.108 ações no
mercado. A Vicunha Siderurgia,
da família Steinbruch, tem
702.056.615 dessas ações. A
distribuição de dividendos mais
recente (no início de agosto),
distribuiu     R$ 0,14403587 por
ação. Só de dividendos, a
Vicunha recebeu exatos R$
101.121.335,33. Além dos
dividendos, houve ainda a
distribuição 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 aproximadamente
10.400 funcionários. O montante
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.
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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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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 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.


