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Sindicato vence, mais uma 
vez, CSN na Justiça

A justiça mais uma vez rea-
firma a decisão da juíza Moni-
que Kozlowski, da 2ª Vara do 
Trabalho de Volta Redonda, 
reafirmada pela desembar-
gadora Rosana Salim Villela. 
Está marcado no dia 3/3 a 
realização do exame médico 
para o retorno dos trabalha-
dores em suas funções.

A decisão foi publicada na 
segunda-feira, dia 27, confir-
mando mais uma vitória da 
atual assessoria jurídica do 
Sindicato dos Metalúrgicos 

do Sul Fluminense. (ver no 
verso)

Essas demissões ocorreram 
em abril, após insurgir no 
chão da fábrica um movi-
mento de mobilização dos 
trabalhadores em busca de 
melhores condições de tra-
balho, pelo fim do banco de 
horas, pela PLR justa em 
lugar de mísero abono, 
aumento real de salários, 
pela volta do Plano de Saúde 
Bradesco. Na época, a comis-
são de trabalhadores se dis-

pôs a representar os metalúr-
gicos da CSN no período da 
campanha salarial, reflexo da 
insatisfação com a direção do 
sindicato, que não estava 
representando os interesses 
e o sentimento de insatisfa-
ção do chão da fábrica.

“Essa vitória é o resultado da 
luta dos que estão do lado 
dos trabalhadores, do lado 
certo de quem é metalúrgico 
e que conhece de fato a reali-
dade do chão da fábrica. 
Esse é o espírito da nossa 
direção do sindicato e preci-
samos nos fortalecer, cada 
vez mais, para enfrentar os 
desafios que serão coloca-
dos pela frente, na campa-
nha salarial. É o acúmulo de 
muitas perdas, muitos pre-
juízos que temos que correr 
atrás. E o resultado está aí 
para que todos possam ver, 
sindicato é para lutar e não 
trair os trabalhadores. Aguar-
dem, a nossa luta ainda não 
acabou, estamos apenas 
começando, ainda temos 
que reintegrar o restante da 
companheirada que foi 
covardemente demitida. O 
peão voltou”, ressaltou o pre-
sidente Edimar.

Justiça reafirma pela 4ª vez a reintegração dos 
membros da comissão de trabalhadores da CSN
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VEJA ABAIXO TRECHOS DA DECISÃO:


