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Ministro quer que
haja negociação

EVITAR DEMISSÕES NA CSN
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Miguel Rossetto entrará em contato com a CSN
para intermediar negociação com Sindicato

Todos unidos contra as demissões

O ministro do Trabalho e
Emprego, Miguel Rossetto,
entrará em contato com a CSN
para intermediar a negociação
entre o Sindicato dos
Metalúrgicos  e a empresa para
evitar as demissões em massa na
Usina Presidente Vargas. A
garantia do ministro foi feita nesta
segunda-feira, dia 28, durante
uma reunião em Brasília com o
presidente do Sindicato, Silvio
Campos. Participaram do
encontro também o diretor do
Sindicato, Carlinhos Santana; o

das perdas salariais dos
trabalhadores são compensadas
com recursos do governo federal,
através do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).
 - O encontro foi muito produtivo.
O ministro demonstrou boa
vontade para ajudar os
metalúrgicos do Sul Fluminense.
Ele reconhece a crise no setor
metalúrgico, mas não quer que
haja demissão em massa na
Usina Presidente Vargas – afirmou
o presidente do sindicato

senador Lindberg Farias; e o
presidente da Força Sindical,
Miguel Torres, além dos
deputados federais Deley de
Oliveira e Alexandre Serfiotis.
Silvio Campos disse que o
ministro acenou com a
possibilidade de a CSN aderir ao
PPE (Programa de Proteção ao
Emprego) da União. O programa
permite que as empresas reduzam
custos com a folha de pagamento
diminuindo a carga horária e
reduzindo salários. No PPE, parte

O presidente Silvio Campos e o
diretor Carlinhos Santana
confirmaram presença no
encontro que será promovido
pela Cúria Diocesana Volta
Redonda-Barra do Piraí nesta
quarta-feira, dia 30, às 17
horas, na sede da Cúria
Diocesana, na Vila Santa
Cecília, em Volta Redonda.

A reunião, que está sendo
organizada pelo bispo dom
Francisco Biasin, é para efetiva
mobilização da sociedade:
“Creio que nós temos que
endurecer e causar comoção
social em toda a cidade.
Sabemos que não será fácil
porque não estamos mais em
1989, mas ainda existe amor

por essa cidade que sente a
CSN como algo que está
incorporado na história dela.
História de sangue, sacrifício,
trabalho e lágrima”, destacou
Biasin. Na semana passada, em
reunião, dom Francisco se
colocou à disposição do
sindicato e dos trabalhadores da
Usina Presidente Vargas


