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Associados da CBS devem
participar de assembleia
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O Sindicato dos Metalúrgicos e a
APCBS estão convocando trabalhado-
res, aposentados e pensionistas,
vinculados à CBS (Caixa Beneficente dos
Empregados da Companhia Siderúr-
gica Nacional), para participar, hoje (dia
4/6), às 15h, na sede do sindicato, no
Retiro, da assembleia que vai discutir
sobre os rumos que a atual diretoria
da previdência está tomando,
colocando em risco, em curto espaço

de tempo, seus benefícios.
Na pauta da reunião constam as

eleições dos conselhos deliberativo e
fiscal, que não permitirão a participação
dos empregados, além da queda das
quotas dos participantes que estão
preocupando a todos.

A direção do sindicato pretende
encaminhar à votação de todos os
presentes, um conjunto de ações
estratégicas com objetivo de combater

medidas que estão prejudicando a
participação dos membros da CBS
Previdência, que é o quinto Fundo de
Pensão mais antigo do país.

Atualmente, a entidade conta com
mais de 33 mil participantes e acumula
um patrimônio de R$ 4 bilhões, e é a
terceira maior fonte pagadora do muni-
cípio, atrás somente da CSN e da PMVR

A sede do sindicato no Retiro fica na
Rua Antonio de Almeida, 603).

Seguro DPVATSeguro DPVATSeguro DPVATSeguro DPVATSeguro DPVAT
Um advogado mineiro terá de pagar R$ 22,1 mil a um casal após apropriar-se indevidamente da

indenização do seguro DPVAT. O casal teria direito ao seguro depois de perder a filha em um acidente de
automóvel, em 1995. No entanto, foi o advogado quem recebeu o valor, atuando como procurador dos
pais. O valor recebido nunca foi repassado ao casal. A decisão é da juíza substituta da 19ª Vara Cível de
Belo Horizonte, Cláudia Regina Macegosso. Segundo o casal, o advogado conseguiu deles uma procuração
com poder para receber o DPVAT. Ele, no entanto, informou que a documentação do veículo que causou
o acidente estava vencida e, por isso, não teriam direito ao valor do seguro.

Seguro-desempregoSeguro-desempregoSeguro-desempregoSeguro-desempregoSeguro-desemprego
O Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região manteve condenação por estelionato imposta, a um

acusado de receber parcelas de seguro-desemprego quando ainda possuía vínculo empregatício com uma
empresa de assessoria e cobrança. A decisão da 4ª Turma foi unânime, após o julgamento de apelação do
réu contra a sentença que o condenou pelo crime previsto no artigo 171 do Código Penal. No período entre
5 de maio e 20 de setembro de 2005, o denunciado recebeu quatro parcelas do seguro-desemprego no
valor de R$ 482,73, mesmo já tendo conseguido emprego com a empresa que o denunciou. Em
depoimento, o próprio acusado assumiu o recebimento do dinheiro enquanto trabalhava na empresa
recebendo salário.

171 - Código de crime de estelionato

E a CSN continua

desrespeitando os

trabalhadores...

CAMPANHA
SALARIAL 2014

O mês de junho já se iniciou e, até
agora, nada da CSN apresentar
uma proposta para o Acordo
Coletivo 2014/2015. É a empresa
mostrando, mais uma vez, que não
respeita o trabalhador.

O sindicato já enviou ofício para
prorrogação da data base e avisa
que não irá aceitar propostas que
não contemplem um aumento
retroativo a 1º de maio.
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URGENTE: Sindicato convoca
trabalhadores para apresentar

documentação

CS 49399 - FABIO NEVES DO NASCIMENTO
CS 52686 - KAIO DE FREITAS VIEIRA
CS 38346 – JOÃO BATISTA DE CARVALHO
CS 38347 – JOELSO DIAS RODRIGUES
CS 38350 – MARCELO DE MIRANDA RODRIGUES
CS 38356 – SERGIO LUIZ GONÇALVES
CS 38364 – MARCELO CESAR DOS REIS
CS 38484 – MARCO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
CS 38485 – ESTEVÃO FLAVIO SENA
CS 38487 – JOSE JORGE NASCIMENTO ABRAHAO
CS 38552 – ALEX SGARBI MORAES DA SILVA
CS 38555 – REINALDO PEREIRA MATHEUS
CS 35706 – WALLACE PEDROSA DOS SANTOS
CS 35719 – MANOEL NAZARENO DA COSTA
CS 35725 – ROBERTO DE SOUZA DA SILVA
CS35736 – MARCIO JOSE DE SOUZA DA SILVA

Os trabalhadores abaixo relacionados precisam comparecer ao
departamento jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos para apresentar
cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, PIS, CTPS.

CS 35779 – SEBASTIÃO GONÇALVES BRUM
CS 35791 – SERGIO VARLOS MARQUES
CS 35806 – SEBASTIÃO PONTE FILHO
CS 35808 – EXPEDITO ROMÃO
CS 35816 – VICENTE DE PAULA REIS
CS 35327 – CLAUDIO DA CONCEIÇÃO
CS 40394 – PAULO ROBERTO CARDOSO DE SOUZA
CS 40395 – EDUARDO ANTONIO FERNANDES
CS 40402 – AIRTON ALMEIDA ROCHA
CS 40404 – VICENTE MARIANO DA SILVA ANASTACIO
CS 40405 – JULIO CESAR BATALHA
CS 40406 – ODAIR EDUARDO DA CONCEIÇÃO
CS 40414 – CARLOS DOS SANTOS SILVA
CS 40418 – GILMAR GONÇALVES DA SILVA
CS40426 – CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
CS 40428 – PAULO ROBERTO CARAMEZ DE OLIVEIRA

Os trabalhadores vão
realizar, hoje, no
Auditório Nereu

Ramos, em Brasília,
às 14 horas, um ato

público para o
relançamento da
campanha pela

redução da jornada.

O ato é liderado pela Força
Sindical e pelas demais Centrais,
em conjunto com o Ministério
Público do Trabalho (MPT) e o
Dieese.

“Queremos a aprovação da PEC
(Pro-posta de Emenda à
Constituição) nº 231/95, que se
encontra em trâmite no Congresso
Nacional e prevê a redução da
jornada de trabalho de 44 para
40 horas semanais, sem redução
nos salários”, afirmou Miguel
Torres, presidente da Força
Sindical.

O dirigente sindical considera este
ato em unidade fundamental para
que a pauta seja aprovada. “Os
trabalhadores devem manter sua
organização e mobilização para
fortalecer esta luta, que é uma
antiga bandeira defendida pelo
movimento sindical, e que vai
resultar no aumento da qualidade
de vida para os trabalhadores”.

Trabalhadores
intensificam
luta pelas
40 horas


