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TURNO DA CSN: compromisso
assumido tem que ser cumprido!

"Eu prefiro manter um
eventual criminoso em liber-
dade do que um inocente
preso".  Palavras do desem-
bargador Figueiredo Gonçal-
ves, do Tribunal de Justiça
de São Paulo, momentos
antes da soltura.

Indevidamente preso, o
metalúrgico Elias de Oliveira
Modesto, empregado da
Sankyu, de 53 anos, foi pos-
to em liberdade nesta quarta-
feira (4), pelo advogado do
sindicato, João Campanário.

Ele estava sob cárcere há 20
dias, na Polinter, em Queima-
dos, no Rio de Janeiro, junto
com outros 68 detentos.

Elias foi vítima de uma
fraude arquitetada pelo pró-
prio irmão, Paulo de Olivei-
ra Modesto, de 54 anos, que
continua foragido. Ao ser
preso por roubo em Tauba-
té, no Vale do Paraíba Pau-
lista, Paulo apresentou uma
carteira de identidade falsa
com o nome de Elias.

A prisão do trabalhador

ocorreu no dia 15 de junho,
na delegacia de polícia de
Volta Redonda, onde Elias
compareceu para registrar
que havia encontrado os do-
cumentos que havia perdido
e foi surpreendido com um
mandado de prisão expedi-
do contra ele pela Justiça do
estado de São Paulo.

O advogado do Sindicato
dos Metalúrgicos, que trouxe
o trabalhador de volta para casa,
em Barra do Piraí, contou como
Paulo falsificou o documento.
"Ao ser preso, Paulo apresen-
tou uma carteira com o nome
de Elias, embora todos os ou-
tros itens, inclusive a foto e as
impressões digitais, fossem os
dele mesmo. Isso explica por
que, quando Paulo fugiu, o
mandado de prisão foi expedi-
do em nome de Elias", disse o
advogado.

Apesar de sua liberdade
ainda ser provisória, por seis
meses, prazo que o desem-
bargador deu para que o

metalúrgico prove que foi
realmente vítima da má-fé do
irmão, Elias tem a convicção
de que provará a sua ino-
cência e, após isso, preten-
de processar o estado de São
Paulo pelo constrangimento
que passou.

Segundo  o presidente
do sindicato, Renato Sao-
res, o  desembargador po-
deria ter optado por só liber-
tar Elias depois que o enga-
no fosse desfeito, o que le-
varia uns seis meses. E in-
formou ainda que "a carteira
de trabalho de Elias, empre-
gado da Sankyu, foi o prin-
cipal instrumento levado em
conta pelo desembargador
para concessão da soltura".

Elias agradeceu a assistên-
cia que recebeu do sindicato e,
principalmente, do Renato, que
determinou ao departamento
jurídico, tão logo soube da pri-
são, total assistência ao traba-
lhador porque o conhece e sabe
da sua inocência.

SINDICATO REPARA INJUSTIÇA COMETIDA
 CONTRA METALÚRGICO DA SANKYU

Renato Soares e o metalúrgico Elias
comemoram o fim de uma injustiça.
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Pela terceira vez, a direção do sindicato manda um alerta à CSN: o compromisso assumido pela empresa de discutir
uma mudança na escala de turno, na época das negociações do acordo coletivo, deve ser cumprido. O acordo coletivo
já foi assinado. Agora não tem mais desculpa, queremos discutir a escala de turno.

Veja o trecho do Chama, número 1098, publicado no dia 19 de junho, que se refere a escala de turno:
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Centrais miram demissão
sem justa causa

As centrais sindicais
estão se movimentando
para pressionar o Con-
gresso a aprovar a Con-
venção 158 da Organiza-
ção Internacional do Traba-
lho (OIT), que impede as
empresas de demitirem
seus trabalhadores sem
justa causa. A aprovação

Agenda
da Convenção 158 tende a
atenuar a rotatividade no
mercado de trabalho, pois
a taxa registrada no mês
de junho foi a maior para
o mês desde 2005, atingin-
do 4,1 pontos, segundo o
Ministério do Trabalho.

"A Convenção 158 ini-
be exatamente isso, quer

dizer, que empresas tro-
quem de funcionár ios
como forma de diminuir
seus custos com mão de
obra", diz Sérgio Mendon-
ça, assistente da coorde-
nação do Departamento
Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese).

BENZENO
A direção do sindica-

to participará do 1º En-
contro dos Grupos de Re-
presentação dos Traba-
lhadores do Benzeno do
Estado do Rio de Janei-
ro, que será realizado no
dia 11 de agosto, em
Duque de Caxias.

No evento, haverá de-
bate e palestras sobre
questões relacionadas à
exposição ao Benzeno,
além de troca de experi-
ências entre os sindicatos.

ANISTIA E
DIREITOS
HUMANOS

Outro evento que con-
tará com a participação
de representantes do sin-
dicato é o 4º Seminário
Latino-Americano de
Anistia e Direitos Huma-
nos. Com realização nos
dias 16, 17 e 18 de
agosto, em Brasília, o
seminário tem como ob-
jetivo promover a discus-
são de temas diversos
relativos à Anistia e aos
Direitos Humanos.

Sindicato denunciará a
Sankyu na GRTE

Recebemos reclamações
dos trabalhadores da
Sankyu em relação ao des-
conto de 18 a 25 horas no
pagamento deste mês. Se-
gundo a empresa, o des-
conto é relativo as horas

que os companheiros foram
dispensados para assisti-
rem os jogos do Brasil.

Só que a empresa ape-
nas notificou o sindicato,
sem que houvesse qual-
quer negociação, tomando

uma atitude arbitrária e que
prejudica os companhei-
ros. Por isso, a direção do
sindicato irá denunciar a
empresa à GRTE, para que
sejam tomadas providênci-
as contra essa atitude.

Senado aprova
obrigatoriedade de

licença-maternidade de
seis meses

O Senado aprovou nes-
ta terça-feira, 3, o projeto
que torna obrigatória a li-
cença-maternidade com
duração de 6 meses., tanto
para as mães do setor pú-

blico quanto do setor pri-
vado.

Hoje, a licença materni-
dade de 6 meses é opcio-
nal na iniciativa privada -
as empresas podem esten-

der a licença de quatro para
seis meses em troca de in-
centivos fiscais. A propos-
ta de emenda à Constitui-
ção segue agora para a Câ-
mara dos Deputados.

Insalubridade na GDL
Mais reclamações dessa

área. Os trabalhadores re-
cém-contratados já recebem
a insalubridade e os com-

panheiros que já estão na
área não recebem.

A direção do sindicato
entrará em contato com a

CSN para que as providên-
cias sejam tomadas, pois
não pode haver dois pesos
e duas medidas.

1ª FEIMMERJ NA
ILHA SÃO JOÃO

O sindicato participará
da 1ª Feira da Indústria
Metalmecânica do Estado
do Rio de Janeiro, que
acontecerá nos dias 19 e
20 de agosto, na Ilha São
João. Haverá um estan-
de com a divulgação dos
trabalhos do sindicato,
convênios e outras rea-
lizações. Participe!

A feira ficará aberta de
14h às 21h.




