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(31) 3749-7400 - (Obs.: O tel. 3742-1722 não existe mais)

DISSÍDIO COLETIVO 
GERDAU OURO BRANCO

Na audiência realizada em 16/03, no Tribunal Regional do Trabalho da 
3ª Região, em Belo Horizonte, os representantes do Sindicato informaram ao 
Desembargador que preside o Dissídio Coletivo de Trabalho que, devido a 
falta de avanço nas contrapropostas apresentadas pela Gerdau Ouro Branco, 
a entidade foi compelida à busca do Poder Judiciário do Trabalho para a 
solução da divergência. O Sindicato entende que, qualquer contraproposta 
para atender as necessidades dos trabalhadores, deveria contemplar um 
aumento real e uma melhora substancial no abono.

Pela empresa, seus representantes alegaram que o quadro econômico 
havia piorado e que, por isso, não poderia sequer manter a contraproposta 
apresentada aos seus trabalhadores, por ocasião daquela que, por último, foi 
submetida à apreciação da categoria.

Diante do impasse, o Desembargador determinou que a empresa 
melhorasse sua contraproposta, de modo a atender, no mínimo, o que havia 
sido antes apresentado: concessão do INPC integral, 8,5%,  retroativo à 
data base (1º de novembro de 2016), acrescido de um abono de 
R$2.000,00 (dois mil reais), ambos a serem creditados na folha de abril 
de 2017 e manutenção das demais condições de trabalho prevista no 
ACT , ainda que tivesse sido reprovada na última assembleia. Reconheceu, o 
Juiz da causa, a impossibilidade de ser apresentada, aos trabalhadores, 
condição inferior ao que já tinha sido anteriormente apreciado. Também, 
determinou ao Sindicato que realizasse uma nova assembleia, para que os 
trabalhadores possam votar, mais uma vez, o que restou consignado na 
referida audiência, ficando, assim, o Dissídio, suspenso, até o resultado desta 
nova assembleia, conforme Ata em nosso site .www.sindob,org.br

http://www.sindob,org.br


ASSEMBLEIA GERAL

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 
GERDAU AÇOMINAS S/A 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 22 (vinte e dois) 

de Março do corrente ano, 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, aprovação ou rejeição da  

CONTRAPROPOSTA apresentada em audiência de Dissídio 
Coletivo, em determinada pelo Desembargador presidente da 

assentada para que fosse submetida à assembleia, visando 
negociação Coletiva de Trabalho 2016/2017; c) Autorização para 

que o Sindicato retro mencionado possa assumir a direção dos 
entendimentos entre os interessados e celebrar Acordo Coletivo de 
Trabalho 2016/2017; conceder poderes ao Sindicato para alterar a 

pauta aprovada na Assembleia de 22/09/2016, com supressão, 
inclusão, modificação ou adaptação de reivindicações durante ou 
após as negociações e) Encerramento. Ouro Branco, dezesseis de 
janeiro de dois mil e dezessete. Ass. Raimundo Nonato Roque de 

Carvalho – Diretor Presidente do STISMMMEOBB.

 


