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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

 Iniciaremos dia 02/08, o pagamento da segunda parcela referente ao adicional noturno da empresa VSB – 
Jeceaba, como tabela divulgada na edição do “O Tarugo” na semana passada.  O pagamento é referente a 20% do 
valor que cada favorecido pelo processo tem a receber.
 Ressaltamos que para funcionários ativos, que receberão até R$1.000,00, será pago o valor total. 
 Lembramos que a terceira parcela é referente a 80% do valor e será paga a partir de 01/10, quando iremos 
divulgar uma nova tabela para agilizar o recebimento do valor, uma vez que essa data abrangerá também o 
pagamento para os ex- empregados.
 Para as pessoas que irão receber o valor referente ao processo, representando pessoas já falecidas, será 
necessária a comprovação que a mesma é dependente do falecido (carta de concessão de beneficio do INSS).
 Para os ex-empregados que têm ação contra a empresa, e cujo nomes foram retirados do processo por parte 
da empresa, pedimos que nos envie cópia do processo em formato PDF pelo whatsapp (31) 98733-0616, para 
podermos contestar junto a mesma.
 Os trabalhadores devem comparecer no Sindicato, munidos de seus documentos pessoais (identidade e 
CPF), e, caso seja representante de algum empregado, será necessário, além da apresentação de documentos 
pessoais, a apresentação da procuração registrada em cartório, no horário de 08h às 12h e de 14h às 18h. O 
pagamento será em nome do próprio favorecido, através de PIX.
 Para os trabalhadores que receberam a primeira parcela no dia 30/06, será necessária a apresentação do 
comprovante de pagamento da taxa de 10% (dez por cento). Caso ainda não tenha feito seguem os dados bancários 
para realizar: Caixa Econômica Federal, na conta corrente 1- 0 operação 003 agência 1065 ou PIX 
21.117.353/0001-46.
 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.
 Já quanto ao processo da Harsco, estamos finalizando a listagem com todas as informações necessárias 
para repassar para os favorecidos pelo processo, a partir do dia 10/08/2022.

Processo Adicional Noturno 



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.Agendamentos: 98733-0616

 A varíola dos macacos é transmitida por um vírus. É considerada uma zoonose viral (o vírus é transmitido 
aos seres humanos a partir de animais) com sintomas muito semelhantes aos observados em pacientes com 
varíola, embora seja, clinicamente, menos grave, que pode ser transmitida através de gotículas de saliva ou de 
espirro.
 A varíola dos macacos foi declarada emergência de saúde pública de interesse internacional pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). A decisão foi tomada com base no aumento de casos em vários países, o 
que aumenta o risco de uma disseminação internacional.
 No geral, os sintomas iniciais da varíola são bastante similares ao de uma gripe e incluem, por exemplo, 
febre, dor de cabeça, mal-estar e dores musculares. Depois, o vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema 
linfático e surgem manchas avermelhadas por toda parte.
 A principal forma de proteção é evitar contato direto com pessoas contaminadas. Lembrando que a 
principal forma de transmissão ocorre através do contato pele/pele, pessoal, ou obviamente através do contato 
com objetos pessoais de um paciente que está infectado com a varíola.

Saúde - Varíola dos Macacos 

CIPA - Gerdau Ouro Branco
 Do dia 29/07/2022 ao dia 26/08/2022 estará 
ocorrendo a inscrição para CIPA 2022/2023.
 Um dos pontos mais falados pelos 
empregados sobre a CIPA é a estabilidade que ela 
garante na organização. Participar do órgão interno 
garante ao membro uma estabilidade provisória  no 
emprego, desde o momento da eleição até o fim do 
mandato, com um ano de extensão após o seu fim.
 Ter uma CIPA na empresa é uma excelente 
forma de melhorar a qualidade da fiscalização dos 
ambientes, o que seria mais difícil apenas com o 
empregador encarregado disso, principalmente em 
empresas de grande porte.

 Vantagens da CIPA
* melhor fiscalização dos ambientes;

* diminuição dos riscos;
* melhoria do clima organizacional;

* redução de custos;
* redução do absenteísmo;

* disseminação da cultura de segurança; etc.




