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A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos respira aliviada
depois de tomar conhecimento que
o grupo alemão ThyssenKrupp
anunciou que vão manter a usina
de Santa Cruz.

Segundo o presidente do
sindicato, Renato Soares, “não
torcemos contra a compra, mas
não podíamos deixar de criar ações
que protegessem os metalúrgicos
da empresa já que corremos o risco
da CSN encerrar ou reduzir
atividades de setores como o pátio
de matérias-primas, a coqueria,
os alto-fornos e a aciaria da Usina

ThyssenKrupp volta
atrás e decide não
vender mais a CSA

Presidente Vargas”.
As ações de denúncia tomadas

pela gestão de Renato ao governo
federal - envolvendo o BNDES e os
Ministérios de Minas e Energia e o
de Desenvolvimento Social - foram
sempre no sentido de evitar que
ocorresse, mais uma vez, um
desastre social como o ocorrido há
tempos atrás pelo modelo de
privatização adotado pela CSN.

Atualmente, o mercado brasileiro
de aços planos tem como principais
fornecedores a CSN e a Usiminas. A
siderúrgica mineira e a CSN
competem em alguns tipos de aço,

Sindmetal-SF
promove o 4º

Natal
Metalúrgico
Os trabalhadores e aposen-

tados já podem buscar suas cartelas
para o Festival de Prêmios,
promovido pelo Sindicato dos
Metalúrgicos, em sua 4ª edição.

Serão entregues oito pou-
panças - com prêmios de R$ 5
mil, R$ 7 mil, R$ 10 mil, R$ 13
mil, R$ 15 mil e R$ 20 mil -,
além de três carros zero Km.

Nas palavras do presidente,
Renato Soares, “Este é um dos
momentos mais esperados pelos
metalúrgicos. É quando o
sindicato cria a possibilidade de
surpreender trabalhadores, que
passaram o ano inteiro fazendo
economia e passando aperto,
com premiações inesperadas”.

A programação cultural, este
ano, será o Grupo Raça Negra,
com grandes sucessos que não
vai deixar ninguém parado.

A CSN acaba de promover o
realinhamento de vários profis-
sionais e deve ter esquecido dos
maquinistas da GIL.

Os trabalhadores da CSN que
não receberam realinhamento de
salário vem denunciando a
conduta da empresa que,
enquanto promove os salários de
alguns, desvaloriza os de outros.
Esta medida cria um clima instável
e desfavorável de trabalho já que
o funcionário está se sentindo
desvalorizado e desmotivado pela
empresa. Os maquinistas, por
exemplo, estão revoltados.

CSN promove
realinhamento e

esquece dos
maquinistas

da GIL

mas a CSN domina amplamente o
mercado de folhas de flandres e a
Usiminas tem sob seu controle o
mercado de chapas grossas, como
as usadas na indústria naval.

É importante ressaltar que a
decisão do grupo alemão
ThyssenKrupp, de investir na solução
de problemas técnicos necessários
na CSA, deverá forçar a CSN a
avaliar estratégias  de médio e longo
prazo para enfrentar este novo
concorrente no mercado interno. Ou
seja, esta medida já representa
concorrência antes mesmo de
começar a funcionar.

Atendendo ao pedido dos
metalúrgicos, o sindicato reivindicou,
em mesa de negociação, que a CSN
ampliasse a relação de convênios
com famácias para facilitar a
compra de medicamentos aos seus
funcionários. Mas, até agora não
obteve resposta do compromisso
assumido pela CSN com o sindicato.

O contrato que a CSN mantem
com uma rede de farmácia da
região não dá opção ao trabalhador
de comprar mais barato. Todos
sabem que quando há concorrência
há descontos. Assim, o pedido do
sindicato foi que a CSN abrisse para
outras empresas no sentido de
oferecer ao trabalhador opções de
preços mais baixos, através de
concorrência.

“Cadê a resposta
da CSN sobre os

convênios de
farmácia ?”


