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Sindicato dos Metalúrgicos
de Ouro Branco, Congonhas, Jeceaba e Base

Sede Ouro Branco: Av: Patriótica, 1080 - Bairro Siderurgia
(31) 3749-7400 - (Obs.: O tel. 3742-1722 não existe mais)

Dia 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher, uma data especial na qual, em todo o mundo, são feitas 
comemorações e homenagens para estas que, na verdade, são dignas de serem homenageadas todos os dias do ano. Mais do que 
uma data comemorativa, o dia 8 de março,  é uma data para refletirmos sobre valores e igualdade entre homens e mulheres.

O Sindicato dos Metalúrgicos vem prestar uma homenagem às Mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, com o objetivo 
claro de sensibilizar a sociedade da importância histórica que este dia tem. 

No Dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos em Nova York foram mortas por reivindicar seus diretos. A 
manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. 
Aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato totalmente desumano, daí criado o Dia Internacional da Mulher. 

Como pode, em pleno Sec. XXI, numa era de integração digital muito grande, onde as notícias acontecem em tempo real, 
ainda existirem empresas que tratam as mulheres como sub-produto, ou seja, ganham muito menos e exercendo a mesma função e 
na maioria das vezes com um curso superior?  No Brasil, é praticamente uma punição uma mulher ter uma escolaridade superior e 
ter menos vagas de no mercado de trabalho. Essa como tantas outras, é mais uma violência que as mulheres são submetidas. 

O nosso Sindicato vem procurando a valorização da mulher sempre, nos nossos cursos profissionalizantes onde exigimos 
das empresas que um percentual das vagas sejam destinadas a elas. Entendemos que devemos lutar para mudar estas situações. Aos 
poucos, alguns aspectos da desigualdade entre mulheres e homens vão sendo desconstruídos para dar lugar a uma sociedade com 
mais oportunidades e direitos iguais. O Dia Internacional da Mulher representa a luta por essa desconstrução, que não acontece em 
apenas um dia do ano, e sim ao longo dele. É uma data para recordar que, ainda existe um longo caminho pela frente, mas, também, 
para celebrar as conquistas adquiridas até então.

MULHER... PARABÉNS PELO SEU DIA!

DESCONTO INDEVIDO NO IMPOSTO DE RENDA
Companheiros,

Com a privatização da Siderúrgica Açominas, hoje, Gerdau Ouro Branco, os 
trabalhadores que foram demitidos da empresa nesta época tiveram descontos indevidos no 
imposto de renda sobre os valores que tinham na antiga AÇOS (Fundação Açominas de 
Seguridade Social que, hoje, é a Gerdau Previdência). Com isso, o nosso Sindicato ajuizou 
ação contra a Aços e a Receita Federal.

A Justiça entendeu que a responsabilidade dos descontos indevidos era da receita 
federal e deu ganho de causa ao processo do Sindicato, contra a União Federal.

Neste momento, a mesma determinou que nossa entidade fornecesse o nome e 
 endereço de todos os trabalhadores demitidos naquela época, para efeito de continuidade do processo.

Companheiros, favor acessar o nosso site para verificar a lista com os nomes dos demitidos. Caso seu nome conste na 
lista, enviar o endereço atual para o nosso Departamento Jurídico, no contato (31) 3749-7400, ramal 214 - juridico@sindo..org.br.

Após ter reconhecido em juízo seu direito à beneficiados ativos e inativos, exigindo do aposentado uma 
manutenção do plano de saúde e de seu dependente, uma adesão explícita ao novo regime, no qual ele é obrigado a arcar 
aposentada por invalidez ingressou com nova ação trabalhista com o custeio integral da mensalidade.
contra sua empregadora, também relativa ao plano de saúde. Além disso, de acordo com o entendimento da 
Desta vez, pediu a manutenção do plano nas mesmas Súmula 440 do TST, assegura-se o direito à manutenção de 
condições oferecidas aos empregados ativos, em caráter plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela 
vitalício. empresa ao empregado, apesar de suspenso o contrato de 

A empregadora alegou ser impossível manter as trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de 
condições do plano ao qual a empregada estava vinculada na aposentadoria por invalidez.
ativa, em decorrência das diferenças nas formas de Como ressaltado pela Magistrada, a aposentadoria 
financiamento dos planos voltados para empregados ativos e por invalidez não extingue o pacto laboral, por se tratar de 
aposentados. Argumentou que há previsão legal da aposentadoria provisória (artigos 46 a 50 do Decreto 
possibilidade de segregação dos planos de grupos de 3.048/99). Processo 0011614-92.2016.5.03.0014 

Aposentada por invalidez tem direito a plano de saúde igual ao dos ativos



Todo mundo procurando um lugar pra curtir as 
férias. Porém, para muita gente, o grande 

problema é: como encontrar um lugar que seja 
legal e por um preço que caiba no seu bolso?
Pensando em proporcionar momentos de lazer 

e descontração para nossos associados e 
familiares, o nosso Sindicato disponibiliza uma 

Colônia de Férias na Praia do Morro, em 
Guarapari E/S.

Por isso, informamos que estamos agendando 
para a Semana Santa.

Faça já sua reserva no (31) 3749-7400.

Dependentes podem sacar contas inativas de falecidos
Com a liberação dos recursos em contas do Seguro Social (INSS) e solicitar a emissão de 

inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço uma declaração de dependência econômica e da 
(FGTS), famílias de trabalhadores que morreram inexistência de dependentes preferenciais.
antes da edição da medida podem sacar o dinheiro. Além disso, o INSS emite uma declaração 

Nesse caso, para ter acesso aos recursos, é de dependentes que podem receber a pensão por 
necessário apresentar a carteira de trabalho do titular morte e que têm direito aos valores.
da conta, além da identidade do sacador ao solicitar o Também é necessário apresentar a 
resgate junto à Caixa Econômica Federal. identidade e o CPF dos filhos do trabalhador que 

Entre as pessoas que têm legitimidade sobre forem menores de idade. Os recursos serão 
os bens do trabalhador que morreu, estão o cônjuge partilhados e depositados na caderneta de poupança 
e/ou os herdeiros. Caso a família não tenha um desses dependentes, que só poderão acessá-la após 
inventário deixado pelo ente falecido indicando a completarem 18 anos.
divisão de bens, é preciso ir até o Instituto Nacional 

ASSEMBLEIA - Editais de Convocação
AB & B SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; ALÍPIO PEIXOTO COELHO ME; ARTES E AÇO SERRALHERIA; C I MENDES - CALHAS – ME; AUTO 
MECÂNICA FRAZÃO LTDA-ME; CAUTEC CALDEIRARIA E USINAGEM TÉCNICA LTDA; CMI BRASIL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA; L. A. MIRANDA – COMERCIO E INSTALÇÃO DE FIBRA OPTICA – ME;  EDMAR SILVEIRA NASCIMENTO & 
CIA LTDA; ELZA DE AZEVEDO SILVANO –ME;ESTEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA; FOX MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA – ME; FRAN 
ELETROMECÂNICA; FRANCISCO AMARANTE DE FARIA – ME; FRANCISCO ADÃO DE ARAÚJO; GERALDO NUNES DE SOUZA 25193732615; 
CONSTRUMEC – CONSTRUÇÕES MECÂNICAS E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI -EPP; MEC.IN SERVICE - MANUTENÇÃO E MONTAGEM 
ELETROMECÂNICA LTDA; MECÂNICA INDUSTRIAL NUNES LTDA; HB LOCAÇÕES FESTAS E EVENTOS; HIGHPOWER SERVICE- AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL LTDA EPP; ELETROMECÂNICA INSTALL LTDA.; JOSE RODRIGUES DE LACERDA; JS ALINHAMENTO LTDA – ME; JV PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA – ME; LACERDA E REIS (GUIPARE); LS METAIS COM. INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA; LYON ENGENHARIA COMERCIAL 
LTDA.; MAGNESITA REFRATÁRIOS LTDA.; MARIA DE LOURDES GOMES SILVEIRA; MATERSOLDA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.; RAFAELA 
ACÁCIA CRISOSTOMO - ME; MECÂNICA GG; N. M. G. L. LEITE - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS; NILTON GERALDO PINTO ME; ORMEC ENGENHARIA 
LTDA.; OTR MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO E SIDERURGIA LTDA – ME; QUATRO A MECÂNICA INDUSTRIAL 
LTDA – ME; RENATO MARTINS LEANDRO; SEI CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA.; SEMEQ - SERVICOS DE MONITORAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA; HUDSON NAZARE SILVA – ME, SERRALHERIA E FERRAGENS STEEL LTDA.; SGM ENGENHARIA E MINERAÇÃO S/A; 
VALTER SILVA DOS ANJOS ME, MARCIO JOSE VIEIRA – ME, VARTULI TOPOGRAFIA LTDA – EPP; RASPER INDUSTRIA E COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA; NIPPON STEEL AND SUMIKIN TUBOS DO BRASIL LTDA; COMERCIAL OURO MOTOS LTDA - ME.
 Data:22 de março (quarta-feira)
Local: Sede do Sindicato - Avenida Patriótica, 1080 - Siderurgia
Horário: 17:00 horas e, às 17:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de presentes.
Pauta: Discussão e aprovação da Retirada de Pauta de Reivindicação para negociação coletiva de trabalho 2017/2018.

IMPOSTO DE RENDA
O Sindicato comunica a todos que 

realizará, em nossa Sede, no bairro 
Siderurgia, a partir da próxima 

terça-feira, dia 14, o processo de 
declaração do Imposto de Renda. 

Valores:
SÓCIO: Completa: R$ 40,00 
(quarenta reais); Simplificada: 

R$30,00 (  reais).
NÃO-SÓCIO: Completa: R$50,00 
(cinquenta reais); Simplificada: R$ 

30,00 (trinta reais).

Informações: (31) 3749-7400

trinta

KAMPMANN DO BRASIL LTDA
Data: 09 de março (quinta-feira)

Local: Av. Industrial, S/N, Distrito Industrial, na cidade de Jeceaba/MG
Horário:7:00 horas, em primeira convocação, e, às 07:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de presentes

Pauta:Discussão, aprovação ou rejeição da  2ª Contraproposta a Pauta de Reivindicação para negociação Coletiva de Trabalho 
2016/2017.

ATENÇÃO COMPANHEIROS!
Visando melhor atender os nossos associados, o nosso Sindicato fez 

parceria com  corretoras de seguro de automóvel.
Ligue e faça sua cotação.

Contatos:
(31) 3749-7400 ou (31) 98733-0616 - Zap

COLÔNIA DE FÉRIAS 
 GUARAPARI E/S


