
  

 
Acidente ambiental 
• Audiência pública 
discute recuperação do 
Rio Paraíba 
 
• Concessionárias têm 
aumento nas vendas após 
redução do IPI 
 
Crise Econômica 
• Maioria duvida da 
resistência do país 
 
• Meirelles diz que 
economia crescerá menos 
em 2009 
 
• Nos EUA, indústria 
também apresenta recuo 
em novembro 
 
• Produção industrial na 
China tem menor alta da 
década 
 
• Risco de demissões na 
CSN é afastado até janeiro 
 
• Sindicato investiga morte 
de trabalhador na Peugeot 
 
• Volkswagen vende 
fábrica de Resende a 
grupo alemão 
 
• Ônibus intermunicipais 
sobem amanhã 

Visite o Diário em 
tempo real para ler 
as últimas notícias 

Risco de demissões na CSN  
é afastado até janeiro 
 

Sindicato e CSN ainda não têm consenso sobre  
redução de custos, mas medidas voltam à discussão em 
janeiro 

 
Paulo Dimas 

 
Sem cortes: Reunião entre CSN e Sindicato termina  
sem acordo, mas sem menção a cortes 

 
Volta Redonda 
 
Embora não tenha havido consenso entre o Sindicato dos Metalúrgicos e os 
representantes da CSN na reunião realizada ontem no Hotel Bela Vista, a 
preocupação com a possibilidade de demissões em massa na empresa 
pode ser descartada pelo menos até o retorno das férias coletivas, em 
janeiro. Não foi marcado outro encontro, e o sindicato só pretende se reunir 
novamente com os representantes da Companhia depois que a empresa 
voltar das férias coletivas. A possibilidade de cortes de pessoal não foi 
mencionada durante o encontro. 
Por enquanto, ficou estabelecida a concordância em relação ao banco de 
horas – empresa e sindicato aprovam a medida, que o presidente do 
sindicato, Renato Soares, quer que vigore apenas até o dia 25 de abril. 
De acordo com a assessoria de Imprensa da CSN, a empresa só deve 
voltar a se reunir com o sindicato em janeiro, com o objetivo de discutir os 
outros itens da pauta de medidas de redução de custo apresentada pela 
Companhia ao Sindicato: retorno do turno de oito horas, licença remunerada 
com redução de salários, e pagamento de benefícios – como gratificação de 
férias – apenas nos limites estabelecidos em lei, suspendendo as 
ampliações obtidas em acordo coletivo.  
“A empresa acredita que o adiamento dessas discussões está fazendo com 
que se perca um tempo precioso na tomada de decisões que minimizariam 
os efeitos da crise na corporação”, afirmou a assessoria de Imprensa. 
O diretor Jurídico do Sindicato, Silvio Campos, afirmou que, até o momento, 
não há registro de um número de demissões maior do que o normal, nem 
por parte da CSN nem de outras empresas: “Por enquanto, o movimento é 
normal”, afirmou. 
 
Renato se reúne com bispo D. João Messi 
 
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Renato Soares, se reuniu 
ontem com o bispo da Diocese de Volta Redonda da Igreja Católica. D. 
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Alto  

João Maria Messi. Na pauta do encontro, as preocupações com a 
possibilidade de a CSN fazer demissões em massa em Volta Redonda. O 
bispo informou a Renato que pediu uma audiência com o presidente da 
CSN, Benjamin Steinbruch, mas ainda não teve retorno. D. João afirmou 
que, caso o encontro se confirme, pretende “sensibilizar” Steinbruch para o 
problema social que um grande número de demissões causaria em Volta 
Redonda. 
Renato afirmou que a crise econômica mundial, que seria a causadora das 
medidas de redução de custos pretendidas pela CSN, deve ter uma duração 
mais curta do que o imaginado. Ele avalia que a maior intensidade na 
redução de demanda – para todas as empresas - vai acontecer no primeiro 
trimestre do ano que vem. 
O sindicalista disse ainda ter informações de que alguns dos setores que 
iriam entrar em férias coletivas a partir da próxima semana vão continuar em 
atividade. “Vejo isso como um sinal de que o nível de atividade na 
Companhia está sendo retomado”, afirmou Renato. 
Além da audiência que pediu a Steinbruch, o bispo afirmou que a Igreja já 
está conscientizando os fiéis, através de menções ao assunto durante as 
missas.
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