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LEIA AS DECLARAÇÕES DO BENJAMIN
PARA A IMPRENSA, O GOVERNO E OS

EMPRESÁRIOS SOBRE A CRISE
CSN fechará ano com dois meses de estoque e

tomará decisões só em 2009
“De acordo com o executivo, a empresa continua trabalhando a plena

carga e só tomará outra decisão em janeiro, se for o caso de diminuir a
produção. “ Pode ser que janeiro não seja tão ruim como todo mundo
está esperando” disse Steinbruch. Segundo ele, a empresa está de olho
no “caixa e na produção”. O executivo afirmou que a companhia possui
caixa para  manter, ao menos, quatro meses de estoque. “Minha idéia é

bancar a produção”, disse.”
Fonte: DCI - IBS em 9/12/2008
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Na Fiesp,
Steinbruch destoa de

Skaf e mostra
otimismo para 2009

“Ele disse que só
decidirá a respeito de
demissões de traba-
lhadores após a volta das
férias coletivas.”

Fonte: Site Repórter
Diário

“Nesse cenário, decisões precipitadas, tomadas no embalo do
noticiário assustador sobre a recessão em outros países, podem custar

caro a empreendedores brasileiros. A dispensa de pessoal, por
exemplo, exige obediência a critérios técnicos, nunca a impulsos.

Dispensar talentos é a última coisa a fazer, dada a dificuldade que
haverá para recrutá-los e treiná-los novamente depois, quando a

economia retomar seu vigor.”
Fonte: Folha de São Paulo e, 18/11/2008

“Qualquer decisão
tomada hoje seria
precipitada porque o
quadro pode melho-rar
em janeiro e a atividade
retomar devagarinho.”

Fonte: O Estado de
Sâo Paulo  - 9/12/2008

Estes são alguns trechos de entrevistas do presidente da CSN para a imprensa nacional
sobre os impactos da crise econômica. Parece que está havendo uma incoerência entre o

que o Benjamin fala e o que o seu RH na UPV está propondo para os trabalhadores.

Assembléia hoje, às 18h, na
passagem superior

Não a retirada dos direitos! Não à demissão!



Veja o ofício enviado pela CSN:

E a resposta do
Sindicato dos
Metalúrgicos,

enviada à CSN
hoje, às
10h14:


