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Finalmente as denúncias feitas, em
2004, pelo grupo que hoje representa
esta diretoria, quando ainda era oposição, foram comprovadas pela Receita Federal.
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.
Os livros contábeis do sindicato foram entregues aos auditores da receita. Só para ter uma idéia, a auditoria
concluiu que só de honorários de sucumbência não contabilizados chegouse 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 foi registradas
entre 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 ex-presidentes. 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 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.

PRESIDENTE DO SINDICA
SINDICATTO SE REÚNE COM
SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INSS
No último dia 01/10, o presidente do Sindicato, Renato Soares, 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. Jamilson
para buscar uma solução para as inúmeras reclamações sobre o procedi-

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

MBM

Empresa demiti funcionário com tendinite
A direção desta empresa, mais uma vez, tomou
uma decisão que nos faz
lembrar os tempos da ditadura. Depois de três anos
trabalhando na empresa,
mesmo munido de atestado médico que confirmava
que o trabalhador adquiriu

tendinite no punho direito,
ele foi demitido.O nosso departamento jurídico esta tomando todas as providências para que casos como
estes não aconteçam mais.
A direção do Sindicato repudia mais uma vez essa
barbaridade.

PATERMEC E CONVERTEDORA
METANO NA DRT
Será no dia 18 de
outubro próximo a reunião na Delegacia Reg i o n a l d o Tr a b a l h o
(DRT), que reunirá as
e m p r e s a s Pa t e r m e c e

Convertedora Metano,
juntamente com a direção deste Sindicato para
discutir irregularidades
que as duas empresas
estão praticando.

SAINT
SAINT--GOBAIN
Reunião com o Sindicato
No início do mês, foi realizada reunião entre o Sindicato dos Metalúrgicos e
o setor de Recursos Humanos da empresa Saint Gobain, que dicutiu a periculosidade dos eletricistas, a
classificação dos líderes de
equipe e reuniões relâmpagos antes do horário.
Sobre o Adicional de
periculosidade ficou definido que o departamento jurídico da empresa estará
terminando um laudo feito por uma empresa especializada no assunto. A empresa se comprometeu em
divulgar, o mais breve pos-

sível, a relação dos trabalhadores que têm o direito
a este adicional.
Quanto aos líderes de
equipe, a empresa ficou
de rever a situação dos
companheiros que já estão há dois anos na função
e ainda não foram classificados.
E sobre as reuniões antes do horário, a direção
da empresa irá conversar
com os responsáveis das
áreas de cimentação e rebarbação para sanar o
problema. Inclusive os serões feitos todo final de
semana.

SBM - SIDERÚRGICA DE BARRA MANSA
QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO
O Sindicato dos Metalúrgicos vem discutindo com a
SBM sobre a má qualidade
da alimentação no refeitório das terceiras. Na última
reunião, dia 27, a empresa
alegou que os problemas
vêm ocorrendo em função
do seu processo de expansão. O número de terceiras
cresceu muito e o refeitório
foi criado em uma situação

emergencial, sendo o mesmo provisório e itinerante.
Mas a empresa se comprometeu em acionar o nutricionista para que as devidas
providências sejam tomadas em relação à alimentação e higiene.
O Sindicato solicitou uma
visita de fiscalização ao refeitório para que possa avaliar
a real situação do refeitório.

ACORDO DO TURNO DE REVEZAMENTO
O Sindicato agendou com a
empresa a data da reunião
para tratar sobre a renovação

do acordo do turno de revezamento. A reunião será no
próximo dia 17 de outubro.

“DOE VIDA” - AÇÃO DE CIDADANIA
A empresa Saint Gobain estará incentivando seus
funcionários a doar sangue, através da Campanha
“Doe Vida”, nos dias 23, 24 e 25 de outubro, na
empresa. Os trabalhadores que doarem sangue não
receberão folga, mas os cuidados necessários.

PERICULOSIDADE DOS ELETRICISTAS
A empresa informou
ao Sindicato que foi realizada perícia para avaliar a periculosidade dos
eletricistas da empresa.
A perícia foi feita por
uma empresa de consul-

toria técnica especializada no ramo e esta direção solicitou que o laudo seja encaminhado
para análise doDepartamento Jurídico deste Sindicato.

HORÁRIO DE REFEIÇÃO DO TURNO
Mais uma vez, o Sindicato, defendendo os
interesses dos trabalhadores, defende a uma
hora de refeição do turno. A empresa SBM está
fazendo um estudo em
todas as empresas do

grupo Votorantin que fazem turno e estará efetuando o pagamento dos
passivos. O relatório está
em fase final e a empresa se comprometeu em
enviar ao Sindicato assim que for concluído.

FUNDIÇÃO NÃO FERROSOS
O Sindicato, no intuito de
manter um diálogo com a
empresa Fundição Não Ferrosos, encaminhou ofício
solicitando reunião urgente
para discutir questões como
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PLR, entre outros benefícios.
Esta direção faz questão
de deixar claro à empresa
que a ferramenta fundamental de uma empresa é
seus trabalhadores.

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

