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Cresce a
procura pela
ação coletiva
contra o INSS

Mais de 25 mil trabalhadores
podem ser beneficiados.
Quem se interessar é só

procurar o sindicato
Aumenta a procura de
trabalhadores para a ação
coletiva contra o INSS sobre
os descontos indevidos de
contribuições previden-
ciárias a cargo do em-
pregado. Recentemente, o
Supremo Tribunal de Justiça
decidiu que o órgão federal
não pode descontar a
contribuição em três
situações. São elas: um terço
de abono de férias (no caso
da CSN, 70%), Aviso Prévio
Indenizado, e 15 dias de
afastamento por acidente de
trabalho e atestado médico.

“Nestes três casos, o
Supremo já decidiu e não
tem mais discussão. A causa
é ganha”, diz o advogado
Noé Nascimento Garcêz,
especialista em ações
tributárias. Segundo ele, em
outras três situações o
Supremo ainda está
discutido a validade do
desconto do INSS: Férias
Integrais, 13º Salário e
Auxilio Maternidade. O

principal argumento é que
o INSS não pode descontar
do trabalhador os benefícios
que recebeu sem a ne-
cessidade de trabalhar.

Quem tem direito a entrar
com o processo? Todos os
trabalhadores que tiveram
a Carteira de Trabalho
assinada de 2009 até hoje
– independente do tempo
de serviço. Só na base do
Sindicato dos Metalúrgicos
mais de 25 mil traba-
lhadores têm esse direito de
participar do processo.

“É bom deixar bem claro que
a ação judicial tributária é
contra o INSS e não contra a
empresa. É mais um processo
judicial a favor dos meta-
lúrgicos”, ressalta Silvio
Campos, presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos.

Os demais trabalhadores que
se interessarem em participar
da ação coletiva devem
procurar o departamento
jurídico do sindicato.

Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense Volta  Redonda, 4/11/2014. Boletim nº 1170

Sindicato busca
MP para

reabertura da
entrada do Retiro

Em parceira com o MEP
(Movimento Ética na
Política), o Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul
Fluminense procurou o
Ministério Público para
tentar intermediar, junto
à CSN, a reabertura da
passagem do Retiro.

A entrada foi fechada
há um mês e, desde lá,
o sindicato vem buscando
que a empresa mude de
ideia.

O sindicato está aguar-
dando o pronunciamento
do Ministério Público que
está analisando o caso.

Sindicato realiza
homenagem ao

“9 de Novembro”
O sindicato  estará
realizando no dia 7/11
(6ª-feira), às 16h, na
Praça Juarez Antunes,
uma  manifestação
cultural e religiosa em
homenagem a Greve
de 1988.

Este ano faz 26 anos da
Greve, em  que três
metalúrgicos da CSN
foram brutalmente
assassinados pelo
Exército brasileiro.

A  greve que
envolveu cerca de 22
mil metalúrgicos, e
indiretamente centenas
de familiares,
reivindicava, em especial,
o turno de 6 horas e
readmissão dos
demitidos políticos, além
de aumento salarial e
outros ítens.

Este acontecimento ficou
mundialmente conhecido
pela brutalidade do
Exército contra a luta dos
trabalhadores por seus
direitos.

Todo anos são prestadas
homenagens aos metalúr-
gicos mortos e
relembrada a importância
da organização de classe
dos trabalhadores.
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CSN: Refeitórios
estão cada vez

piores
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beneficiados nobeneficiados nobeneficiados nobeneficiados nobeneficiados no

processo da Horaprocesso da Horaprocesso da Horaprocesso da Horaprocesso da Hora
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O sindicato está convocando mais dez
trabalhadores beneficiados pelo processo da
‘Hora de Refeição’, da CSN, para receber seus
alvarás. Os nomes abaixo relacionados
devem comparecer à sede do sindicato (R.
Gustavo Lira, 9 - Centro - VR), nesta quinta-
feira (6/11), às 10 horas.

36937 - NEWTON BARBOSA

36946 - ANTÔNIO CARLOS ISABEL

36959 - EDSON ALVES DE SOUZA

36964 - JOEL CEZAR ANDRADE CANDIDO

36967 - DIRCEU SOARES SEVERINO

36970 - JORGE BARBOSA

36971 - VALDERIDES DOS SANTOS

36972 - ACASIO MENDES FERREIRA FILHO

37035 - DONATO ALBINO DOS SANTOS

37038 - CARLOS HENRIQUE DE BRITO MENEZES

Desjejum –Desjejum –Desjejum –Desjejum –Desjejum – O café está com
um gosto ruim e o pó de café
de péssima qualidade. O
pão só tem vindo amassado
ou duro, parecendo que foi
feito no dia anterior.
Almoço – Almoço – Almoço – Almoço – Almoço – Continua faltando
alimentação nas rampas     e
atraso na reposição.
RRRRRefeitório 8 – efeitório 8 – efeitório 8 – efeitório 8 – efeitório 8 – Foi proibido
o acesso aos trabalhadores
das contratadas ao local,
depois de uma determinação
de um gerente. Tal decisão

prejudica muito os meta-
lúrgicos, já que eles têm que
se deslocar para outro
refeitório, o que ocasiona
perda de tempo no horário
de almoço e o risco de
acidente no percurso. Essas
reclamações acontecem com
bastante frequência.
O sindicato está cobrando da
CSN e dos gerentes gerais
uma melhor qualidade na
alimentação e no serviço
prestado. O metalúrgico
merece respeito!


