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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)

Sindicato dos Metalúrgicos   realiza visita de Inspeção 
das NR´s 12 e 13 e, especicificamente do Carboquímicos, 

verificou a Gestão do Benzeno na Gerdau Ouro Branco
No dia 08, o Sindicato realizou inspeção nas dependências da Gerdau 

Ouro Branco, de acordo com o cronograma pré estabelecido em cumprimento às 
adequações das NR- 12 e da Portaria Mtb nº 1.111, de 21 de setembro de 2016.

Na NR-12, durante a visita de inspeção na área, foi realizado as seguintes 
avaliações amostrais: arranjo físico e instalações, instalações e dispositivos 
elétricos, dispositivos de partida, acionamento e paradas, sistemas de segurança 
das máquinas e equipamentos, proteções de partes móveis e rotativas, existência 
de dispositivos de parada de emergência e meios de acesso.

Relativamente à NR-13, Portaria MTE nº 594, de 28 de abril de 2014, 
durante a visita de inspeção nesta área, foram realizadas as seguintes avaliações

 amostrais: avaliaçãodo projeto de instalação, planos de manutenção, inspeção da 
documentação dos vasos de pressão, inspeção externa qualitativa de vasos de 
pressão na área.

Nesta visita, a Gerdau e o Sindicato deram continuidade ao cronograma 
de reuniões para 2017. O nosso Sindicato objetiva o acompanhamento nas visitas 
técnicas, a verificação dos Prontuários de equipamentos e inspeções físicas nas 
áreas.

Adão Natal e Geraldo Francisco 

(Representando o Sindicato e a Comissão Regional de 
Benzeno) ,  

Reginaldo e Mateus (SMA), 

Santana (Gestor CBQ), 

Gustavo (Programador Manutenção CBQ),

Anderson (Facilitador Manutenção CBQ),

Nilo (Coordenador NR-13 Usina).

DIA DECISIVO!
GERDAU X TRABALHADOR

Companheiros,
Na próxima quinta-feira, dia 16, haverá audiência de tentativa de conciliação no Tribunal Regional do 

Trabalho, em Belo Horizonte, às 14 horas, audiência essa que será presidida por um Desembargador (ou, por 
delegação a outrem, por quem fará suas vezes), onde Sindicato, representando aos empregados, e empresa terão a 
última oportunidade de conciliarem-se.

Companheiros, quando a empresa investe em seus trabalhadores, todos saem ganhando, principalmente, a 
empresa.

Uma empresa que tem seu conjunto de valores, pessoas respeitadas e realizadas, não deveria estar 
proporcionando aos seus trabalhadores uma situação como essa.

Sabemos que o investimento maior neste exato momento são as perdas inflacionárias , um abono descente 
e a manutenção das conquistas que o Sindicato proporcionou aos trabalhadores.

Companheiros, o nosso lema sempre foi,  e sempre será,  NENHUM DIREITO A MENOS!
Às 17 horas, estaremos divulgando o resultado da mesma em nosso site .
Companheiros, não acreditem em boatos, pois, o Sindicato é a única fonte segura de informações para os 

trabalhadores.

www.sindob.org.br

http://www.sindob.org.br


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.

COLÔNIA DE FÉRIAS
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 ainda temos vagas 
para a SEMANA SANTA.

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

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS, METALÚRGICAS, 
MECÂNICAS, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS ELETRÔNICOS DE OURO BRANCO E 

BASE. 

EDITAL
 
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados em pleno gozo de seus direitos sindicais, para 
uma Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia 28 (vinte e oito) de março de 2017, na sede da entidade, 
à Av. Patriótica nº 1080, Bairro Siderurgia, Ouro Branco/MG, as 17:30 horas (dezessete horas e trinta 
minutos), em primeira convocação, para a seguinte ordem do dia:
A - Leitura, apreciação e votação da Ata da Assembleia anterior;
B.-.Leitura, apreciação e votação da Prestação de Contas do exercício de 2016, acompanhado do Parecer do 
Conselho Fiscal.
Havendo falta de número legal em primeira convocação, a Assembleia será realizada as 18:00 horas 
(Dezoito horas), no mesmo dia e local com qualquer número de presentes, no mesmo local e data.

Ouro Branco, 02 de março de 2017.

RAIMUNDO NONATO ROQUE DE CARVALHO
Diretor Presidente

ATENÇÃO COMPANHEIROS!
  Sindicato faz parceria com  

corretoras de seguro de 
automóvel.

Ligue e faça já a sua cotação.

Contatos:
(31) 3749-7400 ou  

(31) 98733-0616 - Zap

Se INSS não paga auxílio ao trabalhador, empresa deve assumir encargos
Quando o INSS deixa de pagar o auxílio- O Juiz ainda ressaltou que o contrato de 

doença previdenciário do trabalhador afastado por trabalho continuava em vigor e que a trabalhadora, 
problemas de saúde, a empresa deve fazer os por quase seis meses, ficou sem qualquer fonte de 
pagamentos. Esse é o entendimento do Juiz titular da renda. E, na visão dele, "não se pode admitir que a 
35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que afirma empregada permaneça no limbo jurídico trabalhista-
que o empregador tem esse compromisso, pois é dele previdenciário, em que ela não recebe salário e nem 
os riscos da atividade econômica. auxílio-doença, o que contraria o princípio da 

O Juiz explicou que na Justiça do Trabalho, continuidade da relação de emprego".
existe um termo que se chama “limbo jurídico”. Ele é A empresa alegou que não deveria arcar com 
utilizado para descrever a situação do caso. Pela os salários do período em que a empregada aguardava 
legislação, o empregador deve pegar o trabalhador a perícia, porque, nesse tempo, ela não lhe prestou 
caso seu afastamento seja de até 15 dias. Se a situação serviços. O julgador, no entanto, não acolheu os 
se prolongar, o INSS passa a pagar. É quando o órgão argumentos da empregadora.
federal não o faz que surge o limbo.           Processo 0011784-55.2016.5.03.0114

THERMOJET DO BRASIL LTDA.
Data:15 de março (quarta-feira)
Local: Sede do Sindicato - Avenida Patriótica, 1080 - 
Siderurgia
Horário: 16:00 horas e, às 16:30 horas, em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes.
Pauta: Discussão, aprovação ou rejeição da Contraproposta a 
Pauta de Reivindicação para negociação coletiva de trabalho 
2016/2017.

EXTRUSAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Data:20 de março (segunda-feira)
Local: Sede da empresa, à BR 040- km 663, nº 161-
Quadra 02, Morro das Pedra, Carandaí/MG.
Horário: 09:00 horas e, às 09:30 horas, em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes.
Pauta:Discussão,  aprovação ou rejeição da 
contraproposta da empresa para Negociação Coletiva de 
Trabalho 2017/2017.


