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Estado ajudará
sindicato

FREAR AS DEMISSÕES NA CSN
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Pezão buscará apoio com a presidente Dilma e
pede à CSN que reabra negociação com sindicato
O presidente do Sindicato  Silvio
Campos esteve reunido na
manhã de ontem com o
governador Luiz Fernando Pezão,
para tentar frear as demissões na
CSN. O encontro aconteceu no
Palácio da Guanabara, no Rio.
Durante a reunião, o governador
telefonou para o diretor  da
empresa Paulo Rogério Caffarell
solicitando que reabra as
negociações com o Sindicato. E
mais: Pezão estará na tarde desta
terça-feira, dia 12, com a
presidente Dilma Rousseff e
colocará em pauta o assunto das
demissões e alternativas para que
o aço brasileiro seja mais
competitivo no mercado
internacional, além da
possibilidade da empresa
participar da PDV e Layoff.
- A ajuda do Pezão será
fundamental para a negociação
com a empresa. Estamos fazendo
a nossa parte para frear as
demissões na CSN de Volta
Redonda – disse Silvio Campos,

que enviou um ofício à empresa,
na manhã de ontem, solicitando
a reabertura das negociações.
Pezão reconhece a crise, porém
garantiu que não vai medir
esforços para evitar as demissões:
“O Estado, por exemplo, teve uma
redução de R$ 13 bilhões na
arrecadação. Porém não vou
medir esforços para tentar reduzir
ou cessar as demissões na CSN”,
disse. O governador, em contato
com Ciro Gomes, disse que as

demissões podem chegar a 1,3
mil na Usina Presidente Vargas.
Participaram da reunião com
Pezão: o diretor do sindicato
Carlinhos Santana; Miguel Torres,
presidente da Força Sindical
Nacional; Francisco Del Prá,
presidente da Federação dos
Metalúrgicos do Rio; Deley de
Oliveira, deputado federal;
Nelson Gonçalves, deputado
estadual; Rodrigo Drable,
vereador de Barra Mansa; e o
padre Juarez.


