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

Sede Ouro Branco: Av: Patriótica, 1080 - Bairro Siderurgia
ZAP: (31) 98733-0616   

  Presidente: Raimundo Nonato Roque de Carvalho

presidencia@sindob.org.br

          Diretor João Batista Matozinhos de Ramos
Diretor de Divulgação e CulturaCelulares: (31) 98524-4816 / 4817 / 4819

Trabalhador Sindicalizado é 
Trabalhador AMPARADO!

Venha associar - se ao sindicato, 
WhatsApp (31)98733-0616.

De acordo com o decreto 
Municipal Nº 10.490, de 14 de 

Junho de 2022 passa ser 
OBRIGATÓRIO o uso de 

Máscara em lugares fechados.

Qualquer Hora

 Companheiros e companheiras, nada para os trabalhadores é fácil e vem de graça: a força faz a lei. Para 
vocês receberem esse valor referente aos processos de adicional noturno que, por direito, é de vocês, tivemos que 
ter (e sempre vocês terão) uma estrutura sindical que age dentro da lei e com seriedade, como nosso Sindicato age. 
 Quando falamos que a força faz a lei significa que, por melhor estrutura, o sindicato tenha o respeito das 
empresas. Que as empresas  tenham respeito por nosso Sindicato. Mas, sem o apoio de vocês, nada do que está 
acontecendo agora, no caso o recebimento dos processos dos adicionais das empresas VSB – Jeceaba e Harsco 
(Gerdau e VSB), estaria sendo realizado. Mais uma vez, companheiros, quem paga mal paga duas vezes, quando 
se entra na justiça - e você ganha duas vezes sucessivamente-, é um direito do processado recorrer sim, mas, muitas 
das vezes é simplesmente para querer protelar e provocar os trabalhadores. 
 Quando afirmamos que a força faz a lei, assim serve para as outras empresas que estão com pendências 
trabalhistas na justiça com o Sindicato.
 O sindicato irá cobrar uma taxa administrativa no valor de 10% (dez por cento), visando cobrir as despesas 
destes processos desde a entrada na justiça até a data da finalização dos mesmos. 

A força faz a Lei

 No próximo dia 30, a VSB deverá fazer o depósito via judicial no importe de 20% para os que têm o direito e 
estão ativos na empresa. O sindicato irá iniciar o pagamento dia 02/08/2022, onde são aproximadamente 1.000 
(mil) pessoas que irão receber esse valor.
 Tendo em vista agilizar o pagamento, os trabalhadores devem comparecer ao sindicato munidos de seus 
documentos pessoais, no horário de 08h às 12h e 14h às 18h, do dia 02/08. O Sindicato estará realizando o 
pagamento através de PIX. Serão atendidas 100 pessoas por dia, conforme tabela abaixo, e distribuição de senhas. 
 Ressaltamos que não será atendido número maior de pessoas por dia.

 Companheiros, chegou ao fim o processo do adicional noturno da empresa Harsco. Iniciaremos o 
pagamento do referido processo no dia 16/08/2022, seguindo o mesmo método adotado para o pagamento do 
processo da empresa VSB, ou seja, tendo em vista agilizar o pagamento  os trabalhadores devem comparecer no 
Sindicato munidos de seus documentos pessoais, no horário de 08h às 12h e 14h às 18h, do dia 16/08. O Sindicato 
estará realizando o pagamento através de PIX. Serão atendidas 100 pessoas por dia, conforme tabela abaixo, e 
distribuição de senhas. Ressaltamos que não será atendido número maior de pessoas por dia.

Processo Adicional Noturno Harsco Gerdau Ouro Branco e VSB Jeceaba 

Processo Adicional Noturno VSB – Jeceaba 



EMPREGOS
Todos os serviços ofertados pelo sine, podem ser acessados do conforto de suas casas, através do site 
https://empregabrasil.mte.gov.br , pelo App sine fácil ou imo.sineourobranco@social.mg.gov.br .

Praia do Morro
Guarapari / ES

Você Merece Descansar! 

Reservas para 

Julho, Agosto e Setembro

Contato:  (31)8733-0616

Venha passar uma temporada 
em um de nossos

 apartamentos.

Espaço para Treinamentos

Convênios

Nosso sindicato tem salas coletivas,  individuais e 
um auditório com capacidade para 540 pessoas para 

conferências, palestras, reuniões, workshop, 
entre outros,amplo estacionamento privado e 

público para carros, motos, vans e ônibus.

Companheiros,
O Departamento Jurídico do Sindicato, 

presta atendimento nas áreas cível, 
trabalhistas, criminal e previdenciário, 

além de oferecer recursos sobre 
aposentadoria do INSS e assessoria jurídica 

aos associados e dependentes.

Contato

(31) 99585-8446

 Você sabe qual é a real importância dos direitos trabalhistas? É por meio 
deles que os vínculos empregatícios entre os colaboradores e as empresas se 
mantém mais transparentes.
O Direito do Trabalho é o ramo da ciência do Direito que, através de um conjunto de 
princípios e normas jurídicas, tem por objetivo disciplinar as relações de trabalho 
individuais e coletivas existentes entre empregados e empregadores, assim como a 
relação jurídica entre estes e o Estado.
Dentre os principais direitos trabalhistas do empregado, destacam-se:

Férias, 13º Salário, Descanso (Repouso) Semanal Remunerado, Abono de 
férias, Aposentadoria, Remuneração por Hora Extra, FGTS, Seguro-

desemprego, Vale-transporte, Licença Maternidade, Aviso prévio, Adicional 
por trabalho noturno.

Direito Trabalhista

Agendamentos: 98733-0616

 Se antes da pandemia os casos de afastamentos por doenças mentais já 
eram altos, agora se tornaram ainda mais acentuados: 72% dos brasileiros 
preferem e optam por trabalhar em uma empresa que se preocupa com a saúde 
mental dos funcionários. 
 O bem-estar mental é o equilíbrio emocional e, para reter talentos e 
proporcionar um ambiente mais agradável e, principalmente, saudável, as 
empresas seguem investindo na qualidade de vida dos seus empregados ao propor 
atividades para a quebra de rotina, onde não existe hierarquia, e as atitudes de 
competição são substituídas por ações cooperativas.
 A qualidade dos pensamentos, portanto, compromete diretamente a sua 
qualidade de vida, reverberando nos resultados pessoais e profissionais.
 Entre as ações realizadas estão danças, parede de escalada, arco e flecha. 
Como resultados, incentiva-se que os colaboradores saiam da zona de conforto ao 
mesmo tempo em que precisam alcançar bom desempenho individual e em equipe.

Saúde - O bem estar da Mente 

Adicional Noturno RHI Magnesita
 Estamos recebendo diversas cobranças de empregados e ex empregados da 
RHI Magensita Ouro Branco e VSB que nos questionam do porque a empresa ainda 
não está pagando o adicional noturno conforme norma legal como ocorre com as 
demais empresas de nossa região. A resposta é que a RHI Magnesita está usando de 
todos os recursos para protelar esse processos. Como que um empregado pode ter 
comprometimento com a empresa que age dessa forma?




