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Notícias

 

A crise financeira que 
afetou a economia 
mundial é o novo 
pomo da discórdia 
entre a CSN e o 
Sindicato dos 
Metalúrgicos do Sul 
Fluminense. Depois 
de anunciar férias 
coletivas para a área 
administrativa, em 
razão da redução da 
demanda, a CSN 
apresentou ao 
sindicato, na semana 
passada, quatro 
propostas 
classificadas como 
medidas 
emergenciais para 
enfrentar a 
turbulência do 
cenário: retorno ao 
turno de 
revezamento de oito 
horas (conforme o 
FOCO REGIONAL já 
tinha antecipado que 
era intenção da 
empresa), criação de 

um banco de horas extras, redução de benefícios dos seus empregados e 
licença remunerada com redução salarial. 

Os quatro itens foram mencionados inicialmente na terça (9), quando 
representantes das duas partes se encontram, mas o sindicato descartou 
três de imediato, aceitando apenas o banco de horas. A temperatura 
começou a subir no final da tarde da quarta, quando a CSN encaminhou um 
ofício ao sindicato dando um prazo até 12 horas do dia seguinte ao 
presidente Renato Soares para que atendesse à solicitação de uma nova 
reunião. Do contrário, a CSN consideraria a falta de resposta como uma 
negativa ao entendimento e ameaçava tomar "as medidas necessárias" 
para enfrentar a situação. 
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Ameaça de demissões gera tensão entre CSN e sindicato 
Sindicalistas não concordam com medidas propostas pela empresa para 
enfrentar crise econômica 

Foco Regional 

Renato na assembléia: Ele só aceitou banco de horas até agora
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Para o sindicato, o teor do ofício significou que a CSN estaria disposta a 
cumprir a ameaça, feitas nos dois encontros anteriores, de demitir até três 
mil funcionários diretos: 1,2 mil até o próximo dia 20, mais 1,8 mil em 
janeiro, além de cortar até 60% dos empregos nas empresas que lhe 
prestam serviços, as chamadas terceirizadas. "Quiseram colocar uma faca 
no peito do sindicato", reclamou Renato. A resposta foi um ofício à empresa 
propondo dez medidas alternativas que, no entendimento do sindicato, 
seriam suficientes para a companhia esperar um pouco mais para avaliar a 
extensão da crise. 

As medidas foram aprovadas pelos trabalhadores na quinta-feira, em 
assembléia na Passagem Superior. O sindicato queria se reunir novamente 
com a CSN só nesta segunda (15), mas acabou aceitando conversar de 
novo na tarde da sexta (12). Em vão. As duas partes não se entenderam na 
tensa reunião de três horas e meia realizada no Hotel Bela Vista. Tão tensa 
que, em dado momento, o diretor de Operações da companhia, Enéas 
Diniz, se levantou e ameaçou deixar o local. "A reunião foi quente", resumiu 
Renato, informando que apenas na questão do banco de horas houve 
avanço. Como uma parte não aceita discutir as proposta da outra, a 
discussão foi suspensa para recomeçar nesta segunda. 

Para Renato, quadro da CSN está enxuto 

Na última reunião da semana passada, segundo Renato, a CSN não fez 
menção a demissões. O sindicato, por sua vez, manteve a posição de que 
ainda não é o momento para medidas que mexam no bolso dos 
empregados. Entre as sugestões defendidas por Renato as mais relevantes 
são que a CSN facilite a demissão dos que querem deixar as empresas; 
agilize o processo de quem já tem tempo para pedir aposentadoria e 
implante programas de demissão voluntária e incentivada. O sindicato se 
baseia no fato de que, conforme garante Renato, nenhuma empresa do 
setor no país recorreu a demissões para enfrentar a crise. 

- A Açominas acabou de fechar acordo com seus empregados, pagando a 
reposição do INPC e dando abono de R$ 2 mil. Não teve demissões nem 
foram retirados direitos dos trabalhadores – argumenta Renato, explicando 
por que o sindicato aceitou redução de salários dos empregados do terceiro 
turno da Peugeot-Citröen, em Porto Real, que foram colocados em férias 
coletivas até abril de 2009: "Lá foi um caso à parte. Era o primeiro ano do 
acordo do novo turno, que a empresa não queria renovar. A prioridade foi 
preservar os empregos do pessoal mais novo na fábrica". 

O presidente do sindicato diz que reconhece a crise, mas ironiza o que 
considera pressa da CSN em mexer nos benefícios e direitos dos 
trabalhadores. "A crise chegou ao Brasil há um mês e eles já estão abrindo 
o bico? O governo acaba de lançar medidas para aquecer a economia e, 
portanto, acho que no final de janeiro é que será possível fazer uma melhor 
avaliação. Nada tem resultado imediato", argumenta. Indagado se a 
ameaça de demissões seria real ou uma forma de pressão, Renato admitiu 
se preocupar apenas que haja retaliações pela falta de entendimento. "Não 
há razão para demitir. O quadro da CSN está muito enxuto", observou. 

Procurada, a CSN não quis comentar o assunto, confirmando apenas que 
na reunião de sexta-feira não falou sobre demissões. Mas não deixou de 
chamar atenção as declarações de Benjamin Steinbruch na quinta-feira, em 
Brasília, ao deixar a reunião de empresários com o presidente Lula, em que 
foram debatidas medidas para o país incentivar o consumo. De acordo com 
a edição de O Estado de São Paulo de sexta-feira, Steinbruch "disse que 
tem em estoque 900 toneladas de aço. Segundo ele, a situação da CSN é 
boa: tem dinheiro em caixa e nenhuma parcela da dívida a vencer em 
2009", segundo registrou o jornal. 

Sindicato pede união à cidade e ajuda política 
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Uma reunião na tarde da quinta-feira (11) foi o ponto de partida de uma 
ação do sindicato para pedir o apoio da população em mais um embate 
com a CSN. Lá estiveram representantes de outros sindicatos, como Dejair 
Martins, da Construção Civil, de deputados e o prefeito Gothardo Netto, que 
menos de uma hora depois de sair telefonou para Renato informando que 
havia conversado com Sérgio Cabral sobre o risco de demissões na CSN. 
Cabral, disse Gothardo, encarregou o secretário de Desenvolvimento, Júlio 
Bueno, de conversar com a CSN. 

De manhã, Renato recebeu o bispo emérito Dom Waldyr Calheiros, um 
crítico feroz do presidente da companhia, Benjamin Steinbruch. O bispo 
classificou a ameaça de demissões como uma "socialização dos prejuízos". 
Já o bispo da diocese Barra do Piraí-Volta Redonda, anunciou ter pedido 
um encontro com Steinbruch pois teme os efeitos sociais de uma onda de 
demissões. Ao mesmo tempo em que distribuiu uma nota à sociedade 
afirmando que Volta Redonda poderia "voltar ao período pós-privatização, 
quando milhares de trabalhadores foram demitidos" e que "a luta é de todo 
o município", o sindicato lançou a campanha "Natal sem demissões". 

As propostas de cada parte 

 

- Retorno do turno de revezamento de 8 horas 

- Banco de horas extras 

- Redução de benefícios até o permitido pela lei 

- Licença remunerada com redução salarial 

  

 

- Facilitar demissões de quem quiser sair 

- Agilizar processo dos que já tiverem tempo de aposentadoria 

- Licença remunerada (sem redução de salários) 

- Férias coletivas 

Página 3 de 4Foco Regional

16/12/2008http://focoregional.lipsi.uni5.net/page/noticias.asp?id=364



- Férias concentradas (saem todos que estão com férias vencidas) 

- PDI (Programa de Demissão Incentivada) 

- PDV (Programa de Demissão Voluntária) 

- Banco de horas 

- Redução de dividendos dos acionistas da empresa 

- Demissões emergenciais só por justa causa na vigência do acordo 
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