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Mini Reforma Trabalhista 
Só pra tirar direito dos trabalhadores

 Quando pensávamos que estava ruim, ficou pior. O novo ministro do trabalho, cargo que ja havia 
sido extinto pelo presidente, porém, que voltou recentemente para agradar o centrão e a corriola do 
governo, veio somente para tirar, mais ainda, os direitos dos trabalhadores. Somente isso.

Veja algumas das principais mudanças da nova reforma trabalhista: 

Ÿ cria uma modalidade de trabalho sem direito a férias, 13º salário e FGTS;
Ÿ cria outra modalidade de trabalho, sem carteira assinada e sem direitos trabalhista e previdenciário; 
trabalhador recebe uma bolsa e vale-transporte;
Ÿ  cria programa de incentivo ao primeiro emprego (Priore) para jovens e de estímulo à contratação de 
maiores de 55 anos desempregados há mais de 12 meses; empregado recebe um bônus no salário, mas seu 
FGTS é menor;
Ÿ reduz o pagamento de horas extras para algumas categorias profissionais, como bancários, jornalistas e 
operadores de telemarketing; 
Ÿ aumenta o limite da jornada de trabalho de mineiros; 
Ÿ restringe o acesso à Justiça gratuita em geral, não apenas na esfera trabalhista; 
Ÿ proíbe juízes de anular pontos de acordos extrajudiciais firmados entre empresas e empregados;
Ÿ dificulta a fiscalização trabalhista, inclusive para casos de trabalho análogo ao escravo.

Veja mais em https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2021/08/22/nova-reforma-trabalhista-fgts-13-ferias

OURO BRANCO, AINDA TEM JEITO!
  Essa semana tivemos um grave acidente na Avenida Mariza de Souza Mendes, envolvendo um ônibus 
circular que faz a linha Centro / Mariza e um carro de passeio, onde o carro veio a cair no vão do bairro 
Soledade. Graças a Deus, a condutora do veículo ficou sem ferimentos. O que se nota e que o trânsito de Ouro 
Branco está cada vez mais caótico e, na Avenida Mariza, graças a irresponsabilidade de muitos motoristas e 
motoboys que vêm fazendo da rua uma pista de corrida, seria preciso, em caráter de urgência, que as 
autoridades tomassem providencias.
 Outro detalhe grave, que não esta restrito somente na Avenida Mariza, como, também, na zona rural, é o 
excesso de cachorros soltos nas ruas, que entram na frente dos carros, obrigando a frenagem rápida para evitar o 
atropelamento.  Na zona rural, atacam moradores e suas visitas. Não esta tendo controle de um órgão 
competente (caso exista) . 
 Lembramos que, de maneira nenhuma, esse questionamento é de nível depreciativo, mas sim, com 
objetivo de atentar as autoridades competentes para que tenhamos uma CIDADE MELHOR!



RHI Magnesita
 Companheiros(as), nesta semana, nos dias 26 e 27 de agosto, acontecerá a Assembleia Virtual da 2ª 
contraproposta da empresa, do Acordo Coletivo de Trabalho. Lembramos que a votação virtual é totalmente 
segura.
 Companheiros, cobrem de seus gestores para incluir seus nomes, a fim de que vocês possam votar e 
decidir o ACT 2021/2022. 

Não deixe o outro decidir por você. 
FAÇA VALER SEU DIREITO!

Ormec Engenharia
Companheiros(as), até a presente data, a Empresa Ormec não apresentou a 2ª contraproposta para dar 
continuidade ao ACT 2021/2022. Estamos aguardando o recebimento da 2ª contraproposta, ainda essa semana.

EDITAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS, METALÚRGICAS, MECÂNICAS, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS 
ELETRÔNICOS DE OURO BRANCO E BASE – STISMMMEOBB, conforme prescrição legal estatutária pertinente, vem, 
através do seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições, respeitando as Orientações Sanitárias de distanciamento 
seguro, utilização de máscaras e disponibilização de álcool em gel para os presentes, CONVOCAR todos os empregados 
das empresas NIPPON STEEL AMERICA
DO SUL LTDA.; NOTSYRA IND COM LTDA.; ADENILSON GERALDO FERREIRA FABRICAÇÕES; ANTONIO PINTO; 
AUTO PECAS LIDER LTDA.; CANDIDO & SIQUEIRA LTDA.; CONTROL ELEVADORES LTDA.;DETRONIC DESMONTES 
E TERRAPLENAGEM S.A.; DILERMANIO ALVES FERREIRA; ELETRIC MINASCOMERCIO E MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL EIRELI; ELETRIC MINAS VALE DO ACO COMERCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.; ENGIE 
BRASIL SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA.; FABRICA DE ALAMBIQUES SANTA EFIGÊNIA LTDA.; FREIOAR PECAS E 
SERVIÇOS LTDA.; HARSCO METALS LTDA. (GERDAU/VSB); JOÃO MARCOS PEREIRA PINTO - MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS; MULTIPLACAS - EMPRESAS DE PLACAS E TARJETAS VEICULARES LTDA.; REMAQ MOTORES E 
EQUIPAMENTOS LTDA.; REPARACAR LTDA.; SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.; THERMOJET DO BRASIL LTDA.; e 
interessados, Associados e não Associados, para a Assembleia Geral Extraordinária, órgão regularmente constituído para 
a discussão de matéria de interesse dos mencionados funcionários, a se realizar no dia 03 de setembro de 2021, às 17:30 
horas, em primeira convocação, se obtido o quórum legal e, às 18:00 horas, em segunda convocação, com qualquer 
número de presentes, a realizar-se na sede do Sindicato, à Av. Patriótica, n° 1.080, Bairro Siderurgia, nesta Cidade de Ouro 
Branco/MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Discussão e 
aprovação da Retirada de Pauta de Reivindicação para negociação coletiva de trabalho 2021/2022; c) deliberação e 
autorização prévia e expressa para desconto de Taxa Negocial/Contribuição Assistencial em favor deste Sindicato, nos 
moldes do artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal, c/c artigo 513 da CLT, e o Estatuto Social, garantido o direito 
individual à objeção, por meio de manifesto de próprio punho, apresentado para protocolo de recebimento nas 
dependências da entidade sindical; d) Autorização para que o Sindicato retro mencionado, possa assumir a direção dos 
entendimentos entre os interessados e celebrar Acordo Coletivo de Trabalho para o período 2021/2022; e) Autorização ao 
Sindicato convocar, na hipótese de impossibilidade de celebração do Acordo Coletivo de Trabalho, para suscitar Dissídio 
Coletivo perante o Egrégio Tribunal Regional da 3ª Região, além de outras ações judiciais necessárias, bem como para 
resolver sobre a admissibilidade da paralisação coletiva da prestação do trabalho – greve; f) Encerramento. Ouro Branco, 
16 de agosto de 2021. Ass. Raimundo Nonato Roque de Carvalho – Diretor Presidente do STISMMMEOBB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS, METALÚRGICAS, MECÂNICAS, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS 
ELETRÔNICOS DE OURO BRANCO E BASE – STISMMMEOBB, conforme prescrição legal estatutária pertinente, vem, 
através do seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições, CONVOCAR todos os empregados da empresa 
VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A., interessados, Associados e não Associados, para 
participarem da Assembleia Virtual Geral Extraordinária a se realizar no dia 31 de agosto de 2021, das 07:00 às 17:00 
horas, na plataforma eletrônica SurveyMonkey, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação ou rejeição 
da Pauta de Revindicações para negociação coletiva de trabalho 2021/2022, elaborada pelos diretores do Sindicato, com 
base no ACT anterior, e divulgada na íntegra no jornal da entidade “O Tarugo”, juntamente com um QR code onde os 
empregados da VSB poderão das suas sugestões para alteração, inclusão ou exclusão de cláusulas; b) autorização para 
o desconto de contribuição assistencial dos empregados, garantido o direito individual à objeção, por meio de manifesto 
de próprio punho, apresentado para protocolo de recebimento nas dependências da entidade sindical; c) autorização para 
que o Sindicato retro mencionado possa assumir a direção dos entendimentos entre os interessados e celebrar Acordo 
Coletivo de Trabalho 2021/2022; d) autorização ao Sindicato convocador, na hipótese de impossibilidade de celebração 
do Acordo Coletivo de Trabalho, para suscitar Dissídio Coletivo perante o Egrégio Tribunal Regional da 3ª Região, além de 
outras ações judiciais necessárias, bem como para resolver sobre a admissibilidade da paralisação coletiva da prestação 
do trabalho – greve; e) conceder poderes ao Sindicato para apresentar reivindicações dos empregados durante ou após 
as negociações. Ouro Branco, 16 de agosto de 2021. Ass. Raimundo Nonato Roque de Carvalho – Diretor Presidente do 
STISMMMEOBB.
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