
Diretor do Sindicato dos Metalúrgicos
foi intimado pela Justiça do Trabalho,
a participar da audiência sobre a
reintegração dos trabalhadores
demitidos pela CSN, quando parti-
cipavam de um movimento no pátio
da empresa, durante a campanha
salarial/22.

A intimação foi feita pela Juíza da 2ª
Vara do Trabalho de Volta Redonda,
Drª Monique da Silva Caldeira
Kozlowski de Paula, após a empresa
CSN arrolar como testemunha, o
Diretor do Departamento Jurídico do
sindicato.

O movimento iniciado por alguns
trabalhadores foi posteriormente
incentivado, por um grupo de oposição
à direção sindical, que visando às
eleições, inflamaram e incitaram os
trabalhadores, tal fato culminou com
a demissão de vários pais de família.

A audiência que visa decidir sobre a
reintegração dos trabalhadores demi-
tidos, aconteceu no último dia 4/10,
quando a Juíza tomou o depoimento
das partes interessadas, incluindo
testemunha.

É importante ressaltar que o Diretor foi
intimado e, portanto, obrigado a
participar do ato jurídico, pois em
havendo recusa injustificada, estaria
sujeito à condução coercitiva, além do
pagamento de multa.

O sindicato reforça todas as suas
manifestações anteriores, no sentido

METALÚRGIOS DA CSN

Diretor é intimado a testemunhar
em audiência de reintegração

de trabalhadores demitidos na CSN

de que, desde o início, colocou à dis-
posição dos trabalhadores demitidos,
o Departamento Jurídico da entidade
para prestar-lhes assistência.

Porém, os mesmos preferiram con-
tratar um Advogado ligado à oposição,
para propor a ação, e hoje, esse mesmo
Advogado quer dividir com o sindicato,
à responsabilidade pela demissão dos
trabalhadores, quando deveria saber,
no exercício da sua profissão, que um

mandado de intimação não é um
convite e sim uma ordem judicial, que
deve ser obedecida, se não houver
justo motivo para a ausência e ainda,
que mentir ou deixar de falar a verdade
quando estiver em juízo, é crime!!!

A verdade sempre vai prevalecer e o
sindicato manifesta todo o seu pesar,
diante da situação que estes
trabalhadores e seus familiares estão
passando.



O SIndicato comunica que
no dia 6/10, juntamente
com o escritório que
patrocina as ações, esteve
presente na 2ª Vara do
trabalho e, de comum acor-
do, estabeleceram que, os
trabalhadores que pos-
suem direito ao recebimen-
to do crédito, deverão infor-
mar os dados bancarios
para que o respectivo alvará
judicial seja expedido.

No entanto, cabe deixar
claro que apenas deverão

Atenção
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comparecer ao sindicato
para informar os dados
bancários os trabalhadores
devidamente convocados
pelo Boletim desta Enti-
dade, os quais serão ex-
pedidos na ordem neces-
sária e gradual dos anda-
mentos processuais.

Aos demais empregados,
informamos que deverão
continuar acompanhando
os andamentos junto ao
escritório.

Informações de grupos de
conversas, por vezes, não
traduzem a realidade e
provocam grandes desen-
contros e informações não
verídicas. Fiquem atentos!

Esclarece por fim, que este
informativo diz respeito
apenas aos processos que
estão em fase de calculo,
aos demais continuam a
mesma orientação, aguar-
dar os andamentos, inclu-
sive em recurso.


