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RECEITA FEDERAL COMPROVA IRREGULARIDADES
NAS CONTAS DO SINDICATO NA GESTÃO ANTERIOR
Finalmente as denúncias feitas, em
2004, pelo grupo que hoje representa esta diretoria foram comprovadas
pela Receita Federal. Essas denúncias foram feitas, inclusive, quando ainda era oposição sindical, contra a
direção passada.
Recentemente, foi concluída a auditoria, a pedido do Ministério Público Federal, que comprovou três grandes irregularidades tributárias nas
contas do Sindicato: a não contabilização de honorários de advocatícios
nas prestações de contas, entre os
anos de 2000 a 2003; a existência
de uma conta bancária não oficial no
Banco HSBC em nome do Sindicato,
que movimentava esses honorários;
além do pagamento por supostos
serviços por meio de notas frias também não contabilizadas.

...a auditoria concluiu
que só de honorários de
sucumbência não contabilizados (ações trabalhistas movidas pelo sindicato), chegou ao valor de R$ 956 mil.
Os livros contábeis do sindicato
foram requisitados e entregues aos
auditores da receita. Só para ter uma
idéia, a auditoria concluiu que só de
honorários de sucumbência não contabilizados (ações trabalhistas movidas pelo sindicato), chegou ao valor
de R$ 956 mil. Além de não ter entrado na contabilidade, os auditores
estranharam o fato de saques vultuosos terem sido realizados na boca do

caixa da Caixa Econômica Federal,
onde os valores eram depositados
em nome da entidade.
Além da conta corrente do
HSBC, cuja movimentação não entrou na contabilidade no período
(2000 a 2003), os auditores fiscais
também identificaram pagamentos de R$ 1.148.886,35 às empresas, por meio de 45 notas fiscais
“não contabilizadas” e mais R$
111 mil pagos através de dois recibos sem assinaturas.
Esta diretoria estima que as dívidas deixadas pela gestão passada sejam acima de R$ 4 milhões.
E não é só isso, as duas sedes
do Sindicato estão penhoradas
pela Justiça Federal, por conta
dos ilícitos de natureza tributária
e penal praticadas por esses expresidentes. A Polícia Federal, em
razão desses delitos, abriu inquérito Policial contra toda a antiga
diretoria.

O Sindicato dos Metalúrgicos
pode perder a imunidade tributária em razão desses ilícitos

Esta diretoria estima
que as dívidas deixadas pela gestão passada sejam acima de
R$ 4 milhões.
apurados. Mas já está sendo
preparada a defesa da entidade junto à Receita Federal, já
que esses crimes não foram cometidos pelo Sindicato e sim
pela gestão administrativa anterior. Esta direção quer ver essas
pessoas que dilapidaram a entidade na cadeia e os seus bens
todos confiscados e devolvidos
ao sindicato, ou melhor, ao patromônio dos trabalhadores.

CSN - LUCRO DE R$ 1,7 BILHÕES X ANTECIP
AÇÃO DA PLR
ANTECIPAÇÃO
Os trabalhadores da
CSN que foram responsáveis pelo recorde histórico de lucro líquido (R$
1,7 Bilhões), somente no
primeiro semestre de
2007, estão na expectativa da resposta da em-

presa quanto ao pedido
de adiantamento da PLR.
Na segunda-feira, dia
8, em reunião com a
CSN, o sindicato reforçou
a posição de não abrir
mão deste adiantamento.
E, com isso, serão reaber-

CSN CONSTRANGE
GUARDA PATRIMONIAL

Constrangimento,
humilhação e baixos
salários – os vigilantes da
CSN não agüentam mais
tanta exploração da mãode-obra. Como se não
bastasse receber um
salário que equivalente à
metade do que deveria
ser pago para a função
que exercem, ainda estão
sendo humilhados, tendo
que permanecer em cima

de vagões para tomar
conta da borra que é
transportada para o
bairro Volta Grande. Na
verdade, eles foram
contratados para exercer
a função da guarda
patrimonial, só que são
vigilantes recebendo
salário de R$ 655 reais.
Enquanto isso os coronéis
foram contratados com
altos salários.

CSN DÁ PROMOÇÃO INDIVIDUAL
PARA NÃO PERDER PROFISSIONAIS

Precisou que a CSA
valorizasse a qualificação
dos trabalhadores da
CSN para que a empresa reconhecesse o nível
profissional de seus funcionários. Durante as últimas semanas, várias
propostas de aumento
estão sendo oferecidas
pela direção da CSN para

manter seus profissionais,
não perdendo os mesmos
para a CSA. Que tal mudar a política de achatamento de salários dos trabalhadores e reconhecer
verdadeiramente o valor
técnico-profissional do
corpo de funcionários da
empresa? E cadê o Plano
de Cargos e Salários?

“REPÚBLICA DE PEDRALVA” - GEO

Vejam o que faz a falta de um Plano de Cargos e Salários na CSN.
Na GEO o critério de promoção utilizado se transformou em uma política
de apadrinhamento. Basta que o trabalhador tenha nascido na cidade de
Pedralva para ser rapidamente promovido, crian-

do assim “a República de
Pedralva” ou o “Feudo de
Pedralva”, aonde o senhor
feudal protege os seus
súditos.
Se você nasceu nesta
cidade não perca tempo,
corra para a GEO que
será rapidinho promovido a cargos bem mais
remunerados.

tas as negociações sobre
a PLR, definindo assim o
modelo 2007/2008 e
2008/2009. Esta diretoria
quer a garantia do adiantamento, que nos anos
anteriores aconteceu até
novembro.

MANOBREIROS DA CSN
REVOLTADOS EM FUNÇÃO DA
DIFERENÇA SALARIAL
Os manobreiros da
ORMEC, que em outubro
do ano passado passaram
para a GIL/CSN, estão revoltados. Esses trabalhadores, foram contratados
como Operador de Maquinas Móvel I. Para passarem para Operador de
Maquina Móvel II (maquinista), tiveram que passar
por uma prova. Só que es-

tão recebendo os mesmos
salários da época da ORMEC.
E não é só isso, a CSN
está contratando novos
maquinistas, ganhando
mais que os antigos. Inclusive, alguns desses novos maquinistas receberam 10% de aumento, enquanto que a maioria não
recebeu nada.

EXCESSO DE HORAS
EXTRAS NA CSN
Em várias áreas da
CSN, principalmente a
aciaria e decapagem,
estão ocorrendo um excesso de horas extras.
Está na hora de contra-

tar mais profissionais,
antes que haja o comprometimento da qualidade do trabalho e ainda ocorram acidentes no
interior da Usina.
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Aliás, informamos à
categoria que as próximas negociações com a
empresa serão feitas através de Adílson Ambrosino, o novo gerente de Relações Trabalhistas corporativa do grupo CSN.

Diretor da Comunicação:
André Dias
Jornalista responsável: Beth Rezende (MTb
25965/RJ).

PRESIDENTE DO SINDICA
SINDICATTO SE REÚNE COM
SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INSS
No último dia 01/
10, o presidente do
Sindicato se reuniu
com o Superintendente
Regional do INSS, Manoel Lessa, Superintendente Regional de Volta Redonda, Dr. Luis
Sérgio e o perito da
Agência do INSS de Volta Redonda, Dr. Jamil-

son para buscar uma
solução para as inúmeras reclamações sobre
o procedimento nas
agências da Região. O
principal problema refere-se à demora na reposta dos processos,
chegando até a ultrapassar um ano. Além
disso, a dificuldade de

COLÉGIO
FUTURO M
ILENIUM
MILENIUM
O Sindicato informa aos ex-alunos do
Colégio Futuro Milenium que acaba de encaminhar o arquivo de
documentação à Coordenadoria Estadual
de Educação para que
sejam, finalmente, solucionados os problemas de documentação
pendentes desde o
ano 2000. Este encaminhamento segue
orientação da Secreta-

ria Estadual de Educação que avaliou ser a
melhor e mais rápida
solução para solucionar os problemas dos
estudantes.
A partir de agora,
os interessados devem procurar a Coordenadoria Estadual
de Educação, localizada na Rua São João,
s/nº, no bairro São
João, e procurar a professora Marlene.

se obter a aposentadoria especial. A direção
da agência da Região
não tem respeitado os
laudos que definem as
áreas insalubres, em
particular as da CSN.
O Sindicato está cobrando do INSS uma solução. E orienta aos metalúrgicos, que entra-

ram com requerimento
de aposentadoria e que
estão tendo dificuldades, a procurar o Departamento Jurídico do
Sindicato.
No próximo mês estaremos mais uma vez
reunindo com o INSS
para cobrar uma solução para o problema.

SINDICA
TO RECEBE
SINDICAT
CRONOGRAMA DE
INAUGURAÇÃO
DE REFEITÓRIOS
Desde o ano passado, o Sindicato vem cobrando da CSN melhorias na qualidade
das refeições servidas
na Usina Presidente
Vargas. Sabe-se que a
qualidade das refeições tem melhorado.
Conforme reunião
do Comitê de Alimentação, na qual o Diretor Zamboti faz parte,

foi aprovado um cronograma de reforma
para implantação de
alimentação especial.
O cronograma de
implantação dos novos
serviços, que iniciou
no dia 18 julho no refeitório do pátio da
SOM, deverá ser concluído em todos os setores até 28 de dezembro, no RS8.

ITA
ARA MAGNESITA
RECADO PPAR
QUEM FAZ ASSEMBLÉIA COM OS TRABALHADORES É O SINDICATO
A Empreiteira Magnesita, está ultrapassando
limites. Primeiro, malandramente, ela incluiu o
Acordo do Turno de 8
horas dentro do Acordo
Coletivo de Trabalho,
querendo que nós assi-

nássemos. O que foi rejeitado pelo Sindicato e
pelos trabalhadores. Em
uma assembléia realizada na sede do Sindicato, os trabalhadores rejeitaram a proposta da
empresa para renova-

ção do acordo do turno.
Agora a empresa obrigou os trabalhadores a
assinarem um abaixoassinado aceitando a
proposta que já tinha
sido rejeitada. Queremos informar a MAGNE-

SITA, que esse abaixo
assinado, além de não
ter validade jurídica nenhuma, é o Sindicato
que tem a prerrogativa
de convocar qualquer
assembléia com os trabalhadores.
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CONVÊNIOS DE DESCONTOS & BENEFÍCIOS
VOLTA REDONDA
ASSISTÊNCIA JURÍDICA
DO SINDICATO
Causas:
Trabalhistas e Previdenciárias
ATENDIMENTO GRATUITO
(novas instalações)
(24) 2102-2816
ACADEMIA BIG GANG
Descontos especiais para
musculução, Kung-Fu, Jiu-Jitsu
e Natação - 3345-0557
ACTUAL INFORMÁTICA
Desconto de 11%
+ condições especiais
3346-8216
AUTO ESCOLA
VOLTA REDONDA
Valores diferenciados
e condições especiais
(24) 3112-2947
CENTRO MÉDICO
DO SINDICATO
SUB-SEDE RETIRO
Consultas: Clínico Geral, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Otorrino e Oftalmologista. Exames: Urina, Sangue,
Fezes e Eletrocardiograma.
ATENDIMENTO GRATUITO para
aposentados e pensionistas
contribuintes do Depto. de Aposentados do Sindicato
3346-6179
CENTRO ODONTOLÓGICO
DO SINDICATO
a) Descontos especiais para
sindicalizados.
b) Tratamento particular(para
não sindicalizados).
(24) 2102-2828
COLÉGIO PROFº PATITUCCI
Descontos nos
cursos técnicos - 3337-5704
COMPACTO QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
INGLÊS E INFORMÁTICA
Desconto de 60% - 3342-8946
CULTURA AMERICANA IDIOMAS
Confira a tabela descontos
(valores diferenciados)
3342-7676

CURSO
PROFISSIONALIZANTE
INSPETOR DE
SOLDA N1
4

DERMATOLOGIA E ESTÉTICA
CIDADE DO AÇO
Drª. MARIANA NADER
Desconto de 10% - 3342-8888
FÁBIO GOMES MULLER
PSICÓLOGO CLÍNICO
Desconto de 30%
3348-3707
GOMES AUTO SERVIÇO
AUTO MECÂNICA EVALDO
Desconto de 5%
4 x cheque ou cartão
3342-1111/3342-8269
ICT - INSTITUTO
DE CULTURA TÉCNICA
Descontos de 15 a 20% nos
Cursos
3348-1338 / 3348-1594
PRÓFISIO – FISIOTERAPIA
INTELIGENTE
Desconto de 40% a 50%
3348-0231
SUPER ONDA
PROVEDOR INTERNET
R$ 28,00 + kit instalação
R$ 270,00 (em 6 x)
(24) 2102-2818 Patrícia
UBM/SOBEU
Desconto de 40% no
Curso Superior/tecnológico
3325-0222
UGB-FERP
CENTRO UNVERSITÁRIO
GERALDO DI BIASE
Confira a tabela
Graduação e
Pós-graduação:
Desconto de 20%
3345-1700 (secretaria)
Extensivo ao
Campus Nova Iguaçu

BARRA MANSA
UBM /SOBEU
Desconto de 40%
no Curso Superior/tecnológico
3325-0222 Secretaria
CENTRO ODONTOLÓGICO
DO SINDICATO
a) Descontos especiais para
sindicalizados.
b) Atendimento particular
(para não sindicalizados).
3323-9025
RESENDE
ARTE DE CRIANÇA
ROUPA INFANTIL
Desconto de 10%
3381-2158
CHÁ DE PANELA
UTILIDADES DOMÉSTICAS
E PRESENTES
Descontos de 5 a 10%
Conforme contrato - 3354-3534
CHAVEIRO SÃO PEDRO
Desconto de 10%
(24) 9223-6522
ELECTRA
ELETRO LETRÔNICO
Desconto de 10% - 3355-2336
JOALHERIA IMPERIAL
Descontos de 5 a 15%
(exceto promoções)
3354-1965
JOALHERIA MÔNACO
Desconto de 20% à vista
3354-6289
LOJAS LEANARO
MATERIAL ELÉTRICO,
ELETRÔNICO,
FERRAMENTAS E BAZAR
Desconto de 5% - 3354-5454

POWER CHIP INFORMÁTICA
Desconto de 5% na venda e
50% na manutenção
3355-8692
POWER GÁS VEICULAR
Condições especiais
3355-1301
REDESTOCK MULTI-UTILIDADES
Desconto de 5% a vista
3354-1284
VITOR AUTO ELÉTRICA
E BORRACHARIA
Desconto de 15% (exceto baterias)
3360-0784
ÓTICA VISUAL
Descontos de 5 a 15%
3355-4753
JÚLIO CESAR AUTO ELÉTRICA
Desconto de 15%
3360-9025 / 9918-9589
BARRA DO PIRAÍ
HERALD´S VIAGENS E TURISMO
O melhor preço - Descontos de
2 a 15% - (24) 2443-1200
UGB-FERP
CENTRO UNVERSITÁRIO
GERALDO DI BIASE
Confira a tabela
Graduação e Pós-graduação:
Desconto de 20%
3345-1700 (secretaria)
Extensivo ao
Campus Nova Iguaçu
Observação: As empresas que fizeram contrato com o Sindicato e não
tiveram seus nomes publicados nesta relação ou aquelas que desejam
firmar convênio com o sindicato, devem procurar o Sr. Laércio pelo telefone (24) 2102-2818.

ACADEMIA
DO
CONCURSO
PÚBLICO

UNIFOA
Descontos de 5% a 15%
3348-1314 / 3348-1441

ÓTICA BELA VISTA
Descontos de 5 a 20%
3359-5112

O Sindicato dos Metalúrgicos
convida para a palestra:
“COMO PASSAR EM
CONCURSOS PÚBLICOS”
Saiba como conquistar a sua
vaga. Dia 25/10 (5ª feira),
às 19h, no CDL, Rua Simão da Cunha

VR SEGUROS
Cobre qualquer Orçamento
3347-2399 / 3347-4800

ÓTICA VISÃO DO VALE
Descontos de 5% a 20%
Conforme contrato - 3355-4283

Palestrante: Profº Fábio
Gonçalves - ENTRADA FRANCA
TELEFONE: (24) 3342-3600

Nova turma a partir de 29/10/2007
Local:
Sub-sede do Sindicato no Retiro
Av. Antônia de Almeida, 603

NOVA ÓTICA
Desconto de 15% - 3354-4221

Maiores informações:
Natália - Secretária DSEED
(24) 8132-3112 ou 3346-6179
e-mail: dseedengenharia@terra.com.br

Gago, 9 - Aterrado.

A ACADEMIA DO CONCURSO
PÚBLICO oferece um desconto de
20% aos metalúrgicos
sindicalizados, extensivo aos seus
dependentes, em todos os nossos
cursos. APROVEITE!

