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Crise sem precedentes 
ECONOMIA: CSN quer a volta do turno de 8 horas e ameaça demitir até 3 mil metalúrgicos se o Sindicato endurecer 

 
Renato Soares: “Estou engasgado”  

Se o anúncio de férias coletivas já deixou assustados um contingente de 1.500 funcionários da CSN, incluindo os da GalvaSud, 
a ameaça de demissão em massa, por parte da empresa, caiu como uma bomba em Volta Redonda. E seus efeitos podem ser 
irreversíveis se a direção do Sindicato dos Metalúrgicos e da empresa não chegarem a um acordo. A CSN quer, entre outras, 
que os sindicalistas aceitem a volta do turno de revezamento de 8 horas. Caso contrário, poderá demitir 1.200 metalúrgicos até 
o dia 31 de dezembro e outros 1.800 em janeiro.  
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Renato Soares, diz que não aceita a imposição da CSN. E imediatamente pediu 
ajuda aos movimentos populares, partidos políticos, sindicalistas, ao prefeito Gotardo, ao prefeito eleito Neto e até ao bispo D. 
Waldyr Calheiros, que mandou buscar em casa para participar de uma entrevista coletiva na sede do órgão. “Eu to engasgado”, 
justificou Renato Soares.  
A bomba começou a ser fabricada no início da noite de quarta, 10, na sala da gerência de Recursos Humanos da CSN. Foi de 
lá que saiu um ofício, endereçado ao Sindicato dos Metalúrgicos, com quatro medidas propostas pela CSN aos seus 
funcionários. Com a justificativa de que a atual crise econômica mundial pode afetar a saúde financeira da empresa, a CSN 
quer a volta do turno de 8 horas. Quer também criar um banco de horas extras e pensa reduzir a base salarial para licença 
remunerada e o percentual de benefícios – como o pagamento de férias e horas extras – ao nível definido pela legislação (ver 
quadro). Tem mais. Exigiu uma resposta imediata do Sindicato.  
Entendendo a pressão como uma ameaça, a direção do Sindicato dos Metalúrgicos reagiu. Pra começar, reclamou ao bispo 
das propostas da CSN. Depois, pediu que o prefeito Gotardo ligasse para o empresário Benjamin Steinbruch na tentativa de 
garantir os empregos dos trabalhadores. De quebra, que o chefe do executivo volta-redondense conseguisse retirar da mesa 
de negociação, o polêmico item da volta do turno de oito horas. Mas o que Gotardo fez foi bater um fio para o governador 
Sérgio Cabral em busca de ajuda. Conseguiu deste a promessa que o secretário de Desenvolvimento Econômico, Júlio Bueno, 
o receberá na quarta, 17.  
À noite, Renato Soares apresentou aos metalúrgicos – durante assembléia na passagem superior da Usina Presidente Vargas 
– uma contraproposta com 10 itens elaborados durante os encontros que realizou ao longo do dia. O detalhe é que o 
documento com os itens foi apresentado aos jornalistas na parte da tarde e já dava como líquida e certa a sua aprovação pelos 
funcionários da CSN. “Coisa de praxe”, justificou Campanário, advogado do órgão.  
Dentre os itens ‘já aprovados’ consta um Plano de Demissão Incentivada (PDI), outro de Demissão Voluntária (PDV), mais 
banco de horas, férias coletivas, minimização dos dividendos, agilidade nas aposentadorias dos empregados com tempo de 
serviço, concessão de licença remunerada (com economia de refeitório, luz, água, transporte, telefone, hora extra e adicionais) 
e ainda, que no período de vigência das medidas emergenciais, só haja demissões por justa causa.  
A pauta realmente foi aprovada por unanimidade pelos trabalhadores da CSN, incluindo ainda a exclusão de qualquer 
possibilidade de negociação com a direção da empresa sobre a volta do turno de 8 horas. “Nós não vamos entregar os direitos 
de nenhum trabalhador. O turno de 6 horas é um direito conquistado”, dizia Renato, acreditando que a CSN estaria usando a 



crise como um subterfúgio para enxugar o efetivo. “A CSN está blefando. Não é possível que com um mês de crise, uma 
empresa do porte da CSN esteja no vermelho. Ela está apertando, ameaçando”, esbravejava.  
Para Renato Soares, a CSN está pressionando o Sindicato como se quisesse realmente prejudicar o trabalhador. “De dois anos
pra cá, o lucro da CSN acumulou muito. Um mês de crise não vai fazer a empresa bater pino. Nós acreditamos que leva de um 
a dois meses para que as ações do governo federal em relação à crise façam efeito”, avaliava o líder sindical. “A gente entende 
que a empresa ainda tem muita gordura para queimar”, afirmou, aproveitando para propor à direção da CSN que espere até o 
final de janeiro para ver como o mercado vai reagir frente à crise mundial. “Eles não quiseram esperar. O Sindicato está sendo 
pressionado”, reclamou.  
Se na concepção de Renato Soares a saúde financeira da CSN vai muito bem, obrigado, não se pode dizer o mesmo das 
empreiteiras instaladas no interior da Usina. De acordo com o sindicalista, a CSN estaria ameaçando não renovar o contrato 
com as terceirizadas, com vigência até 31 de dezembro. Se isto acontecer cerca de 2.800 operários que já estão em férias 
coletivas serão demitidos. A Cikel, por exemplo, não sabe se a CSN vai renovar o seu contrato e, como as outras, terá que 
aguardar para definir o destino de seus 300 funcionários. “A CSN vai diminuir o contrato com as terceirizadas, o que 
infelizmente vai resultar em demissões. Como a CSN não aceitou a nossa sugestão de esperar até o final de janeiro, nós 
vamos ter que reagir contra essas demissões”, ressaltou Renato Soares antes de aceitar uma reunião às pressas com 
representantes da CSN, na tarde de ontem, sexta, 12 (ver Box).  
Montadoras – Na quarta, 10, as centrais sindicais metalúrgicas participaram de uma reunião em São Paulo sobre os setores da 
indústria afetados pela crise econômica. “Foi um encontro do setor automotivo”, disse o assessor do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Volta Redonda, Bartolomeu Citelli. Segundo ele, em outubro a produção das montadoras apresentou um resultado melhor 
do que no mesmo período do ano passado. Sem apresentar os indicadores econômicos que prova esta melhora, Bartolomeu 
disse que a saúde das montadoras está boa e pode começar a dar sinais de fraqueza somente a partir de março do ano que 
vem. “Dá para segurar até março”, acredita.  
De acordo com o assessor, assim que os trabalhadores das montadoras da região voltarem das férias coletivas, o que vai 
acontecer entre os dias 5 e 15 de janeiro, as centrais sindicais vão sugerir uma paralisação como forma de protestar contra as 
demissões. “Foi decidida uma paralisação na reunião das centrais sindicais. Será uma paralisação pequena de no máximo 2 
horas. É uma forma de protesto contra as montadoras que estão ameaçando demitir trabalhadores”, informou.  

“A situação está pesada” 
Informado pela direção do Sindicato dos Metalúrgicos das medidas propostas pela direção da CSN, o bispo D. Waldyr 
Calheiros endureceu. “Os empresários (que estão usando a crise para demitir) são profetas do desespero. São aproveitadores”,
sentenciou. “A situação está pesada. É de se estranhar que neste contexto apareça para a cidade de Volta Redonda uma 
ameaça autoritária por parte da empresa que gerou o município”, estranha.  
Para o bispo, famoso por enfrentar governos e encampar as lutas operárias, a CSN quer aproveitar a crise econômica e 
sacrificar os trabalhadores que não tem nada a ver com a recessão. D. Waldyr também não gostou de saber que a direção da 
empresa quer a volta do turno de revezamento de 8 horas. “É incrível que isso aconteça para que os direitos adquiridos pelos 
operários sejam sacrificados em beneficio do acumulado da empresa”, reclamou acrescentando que é de praxe o sistema 
‘socializar prejuízos e concentrar os lucros’, fazendo com que ‘os mais fracos paguem a mordomia dos mais ricos’.  

Propostas Apresentadas pela CSN 
• Retorno ao turno de revezamento de 8 horas 
• Banco de horas extras 
• Redução de benefícios ao nível definido na legislação  
Atualmente a CSN paga 70% de férias contra os 33,3% que a lei permite. Quanto às horas extras, a siderúrgica paga 50% 
pelas duas primeiras horas, 75% pela terceira hora e 100% depois da terceira hora sendo que, pela lei, teria que pagar 50% de 
hora extra, independente do número de horas trabalhadas.  
• Licença remunerada com redução da base salarial.  

Contra proposta do Sindicato dos Metalúrgicos, aprovada pelos trabalhadores da CSN 
• Que a CSN facilite a demissão daqueles que desejam se desligar da empresa. 
• Que a CSN agilize o processo de aposentadoria dos empregados com tempo para se aposentarem. 
• Que a CSN conceda licença remunerada (com economia de refeitório, luz, água, transporte, telefone, hora extra e adicionais).
• Férias coletivas. 
• Férias concentradas. 
• Banco de horas 
• Plano de Demissão incentiva (PDI) 
• Plano de Demissão voluntária (PDV) 
• Que a CSN minimize os dividendos 
• Que no período de vigência das medidas emergenciais só haja demissões por justa causa ou para aqueles que desejaram se 



desligar da empresa.  

Muito barulho pra nada 
Depois de uma quinta agitada, com direito a manifestações do bispo emérito de Volta Redonda, D. Waldyr Calheiros, e do 
prefeito Gotardo, na sexta, 12, foi a vez de o Sindicato dos Metalúrgicos sentar com a direção da CSN para chegar, enfim, a um 
consenso. Não chegaram a nenhum, mesmo depois de quatro horas de reunião, a portas fechadas, no Hotel Bela Vista. A 
única medida acertada foi a de que na segunda, 15, haverá uma nova reunião entre o presidente do Sindicato, Renato Soares, 
e a direção da empresa. 
De acordo com Renato, durante a reunião o clima esquentou. “O Sindicato tem a posição dele e a CSN a dela. Nós não 
abrimos mão das nossas propostas”, sentenciou o sindicalista, evitando dar mais detalhes e acrescentando que somente a 
questão do banco de horas foi aceita por ambas as partes. Quanto aos demais assuntos, especialmente a possível volta do 
turno de revezamento de oito horas, Renato afirmou que não houve entendimento.  

Grampos CSN 

• Investimentos 
Antes de pôr o Sindicato dos Metalúrgicos na parede, com a ameaça de demissões na CSN, o empresário Benjamin Steinbruch 
ganhou farto espaço na grande imprensa sobre os comentários que deixou escapar depois de um encontro com o presidente 
Lula. E garantiu que a Usina Presidente Vargas continuaria trabalhando normalmente, ao contrário de outras siderúrgicas, 
como Gerdau e Usiminas, que estavam quase paralisando suas atividades para equilibrar oferta e procura. "É prudente avaliar 
melhor esta questão a partir de janeiro do ano que vem", comentou Steinbruch, garantindo que a CSN continuaria tocando seus 
investimentos já iniciados. Os demais, como o AF-4, o empresário deixou a entender que dependeriam do comportamento do 
mercado.  

• Vendas 
A direção da CSN não pretende dar férias a quem trabalha na área de vendas. A ordem é ficar e vender, pois o estoque de 
placas está muito elevado.  

• Pátio 
O estoque de placas de aço da Usina Presidente Vargas é o maior já visto em toda a sua história, garante uma fonte do aQui. 

• AF-2 
Outra fonte do aQui diz que a CSN já mandou ‘abafar’ o AF-2. Tanto que os operários que trabalham no equipamento teriam 
sido avisados que a partir de segunda, 15, poderiam ficar em casa curtindo as férias que estavam programadas para o dia 22. 
Na Usina, de olho no alto-forno, ficariam apenas um mecânico e um eletricista. 
 
• Leilão 
Na terça, 9, o presidente da CSN promoveu em São Paulo o 2º Leilão Dorper Christmas, que comercializou animais das raças 
Dorper e White Dorper.  

• Planos 
A Tecnosolo, uma das grandes empresas brasileiras, especializada em construções, deve ficar responsável pela montagem da 
fábrica de aços longos da CSN 

 


