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As demissões na CSN
e demais empresas da re-
gião é um problema soci-
al. Pensando assim, o Sin-
dicato dos Metalúrgicos
iniciou um movimento
contra os cortes e a favor

Movimento contra as demissões
na CSN tem adesão dos

prefeitos da região

da manutenção dos direi-
tos dos trabalhadores.

O movimento cresceu
e hoje conta com o
apoio dos prefeitos de
Volta Redonda, Antônio
Francisco Neto, Barra

balhadores, e as demis-
sões, por parte da empre-
sa. Queremos o equilí-
brio" disse o presidente do
sindicato Renato Soares.

Entre as ações propos-
tas pelo sindicato está a
realização de mobiliza-
ções junto à sociedade,
como passeatas e plená-
rias, e que as empresas
aguardem mais um tem-
po para uma avaliação
do mercado e do consu-
mo para, aí sim, ter vi-
são clara da situação e
discutir medidas para
amenizar os efeitos da cri-
se econômica.

Mansa, Zé Renato; Re-
sende, José Rechuan; Pi-
nheiral, Dr. Toninho; e
Itatiaia, Luis Carlos Ypê
e o vice-prefeito de Pi-
raí, Luís Antônio Vieira.

Os prefeitos junto com
representantes de movi-
mentos populares, políti-
cos, religiosos, sindicais e
empresariais estão parti-
cipando de reuniões para
discutir medidas e propos-
tas que evitem a continu-
ação das demissões nas
empresas da região.

“Na relação capital-
trabalho há dois extre-
mos, a greve, pelos tra-

CSN FECHA 2008
COM R$ 7 BILHÕES

DA NAMISA
Esse é aproximadamente o valor que a Namisa

pagou à CSN por fornecimento futuro de minério e
serviços. E a empresa continua dona de Casa de Pe-
dra, que não entrou na transação. E é sócia majo-
ritária da Namisa, pois 60% da empresa ainda é
da CSN. E ainda vem reclamar da crise. Que crise??

Fonte: Mosaico do jornal Diário do Vale, 04/01/09

Acidentes na
Sankyu

Os acidentes que vem
ocorrendo na Sankyu
mostram o quanto a
empresa é frágil quan-
do o assunto é segu-
rança do trabalhador.
São vários casos que
foram denunciados ao
sindicato.

O diretor de saúde
Laércio marcará uma
reunião com a empre-
sa para cobrar provi-

dências urgentes, antes
que um dos acidentes
seja fatal.

Caso a empresa con-
tinue a ser negligente
com a segurança de
seus trabalhadores pe-
diremos a fiscalização
da DRT e denunciare-
mos ao Ministério Pú-
blico do Trabalho.

Do jeito que está não
vai continuar.

Cris Oliveira
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CBS/CSNCBS/CSNCBS/CSNCBS/CSNCBS/CSN SINAL VERDE
O efeito das medi-

das implantadas pelo
Governo que reduziu
impostos (IPI, IOF e IR)
para estimular o consu-
mo está sendo positiva.
Já estão faltando alguns
modelos de automóveis
nas concessionárias.

Esse é o sinal de que,
mesmo lentamente, há
uma retomada no cres-
cimento da economia.

FÉRIAS VENDIDAS
Trabalhadores podem receber de volta o IR

O trabalhador que ven-
deu parte das férias nos
últimos cinco anos, e teve
descontado o Imposto de
Renda (IR) sobre os dias
vendidos, pode solicitar à
Receita Federal a devolu-
ção dos valores cobrados.

Mas é bom esperar an-
tes de pedir a retificação
do valor descontado. Se-
gundo matéria publicada
no jornal Extra de domin-
go (11), o trabalhador
deve aguardar a publica-

ção DE um Ato Declara-
tório Interpretativo, que
estabelecerá os procedi-
mentos de como a decla-
ração retificadora precisa
ser feita pelo contribuinte
para receber os descontos
feitos pelo Fisco.

Veja como proceder,
caso não queira esperar:

- Baixe o programa re-
ferente ao ano da declara-
ção a ser retificada no site
www.receita.fazenda.gov.br;

- Ao abrir a declaração,

o trabalhador deve ir à
pasta de identificação do
contribuinte e responder
"Sim" para a pergunta: "A
declaração é retificadora?";

- Preencha o número
do recibo da declaração
original;

- Depois, entre na pas-
ta "Rendimentos Tributá-
veis Recebidos de Pessoa
Jurídica" e selecionar a
empresa onde houve o
preenchimento incorreto
da declaração. Em segui-

da, deve alterar os valo-
res de "Imposto de Renda
Retido na Fonte" e "Rendi-
mentos Recebidos" para o
valor referente aos dias
efetivamente descansados
pelo trabalhador.

 - Os dias vendidos de-
vem ser informados na
pasta de "Rendimentos
Isentos e Não-Tributáveis".
Após esta alteração o con-
tribuinte deverá gravar e
transmitir a declaração de
IR novamente.

A CBS Previdência escapou de perder bilhões de reais em dezembro, quando
deveria se ajustar as novas regras impostas pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN), que limitou a quantidade de ações que as entidades de previdência privada
podem ter. O prazo foi adiado e para se enquadrar, a entidade teria que
vender algo em torno de 90% de suas ações da CSN, até o dia 30 de
dezembro de 2008.

 As perdas da CBS poderiam chegar a R$ 1,7 bilhão, considerando o maior
valor atingido por cada ação, em 19 de maio, quando o preço da ação bateu os
R$ 84,37. Em 30 de dezembro de 2008, final do prazo dado pelo CMN, a perda
seria de, aproximadamente, R$ 700 milhões.

O sindicato acompanhou todo o processo, e até já estava com uma ação pronta
pra ser ajuizada,  de olho para que os metalúrgicos e a CBS não tivessem prejuízos.

Sindicato alerta sobre aposentadoria
Com a aprovação do

fim do fator previdenciário
pelo Senado o trabalhador
com tempo para se apo-
sentar deve aguardar a vo-
tação na Câmara dos De-
putados para requerer o
benefício. A aprovação do
fim do fator pela Câmara
significará um ganho para
os trabalhadores, que se-
rão beneficiados com o fim
da redução de até 40% na
aposentadoria. A implan-
tação do sistema de apo-
sentadoria em 30 minutos

para os trabalhadores com
tempo de casa é um gan-
ho, mas os companheiros
devem refletir e segurar
mais um pouco até a defi-
nição da Câmara dos De-
putados, que mudará o
cálculo com a extinção do
fator previdenciário.

Saiba mais sobreSaiba mais sobreSaiba mais sobreSaiba mais sobreSaiba mais sobre
a aposentadoriaa aposentadoriaa aposentadoriaa aposentadoriaa aposentadoria
em 30 minutos:em 30 minutos:em 30 minutos:em 30 minutos:em 30 minutos:

O trabalhador, que
cumpriu o requisito de ida-
de, deverá agendar uma
entrevista, por telefone ou

pela internet, na Central
de Atendimento da Previ-
dência Social, e levar car-
teiras de trabalho e car-
nês do INSS referentes aos
períodos de atividades.

A rapidez só se aplica
às aposentadorias por
idade dos trabalhadores
urbanos, com mais de 60
anos, no caso das mulhe-
res, ou de 65 anos, no dos
homens. Além disso, é
preciso estar inscrito na
Previdência e ter recolhi-
do 180 contribuições, a

partir de julho de 1991.
Em alguns casos, relativos
a contribuintes inscritos
antes de julho de 1991,
será possível aposentar-se
com número menor de
contribuições, durante um
período de transição.

A partir de março, a Pre-
vidência Social estenderá o
acesso ao programa aos
que pretendem se aposen-
tar por tempo de contribui-
ção e, a partir de julho, aos
trabalhadores rurais, pelo
critério da idade.


