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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

Gerdau pagará dividendo a acionistas
 E mbora os empregados da Gerdau no Brasil não façam parte na divisão dessa 

“bolada”, a notícia foi bem recebida no meio sindical que representa os 
trabalhadores da Gerdau, pois, nos anos anteriores, a Gerdau, mostrando 
lucro para os acionistas e durante os Acordos Coletivos de Trabalho, 
inexplicavelmente declara(va) prejuízo.
Que seja muito bem vindo o Metas, muito bom por sinal, como foi bem vinda 
a premiação de um salário no fim do ano passado pela Gerdau em premiação 
para com seus empregados, reconhecendo que os mesmos são responsáveis 
pelos ótimos resultados da empresa.

Todas as premiações agregam na contabilidade dos trabalhadores, mas, não no seu salário, 
em sua aposentadoria, como, também, em seu 13º salário, companheiros. Isso depende muito do aumento 

real, coisa que há muitos anos as empresas de nossa região não repassam a seus empregados.  Estamos vivendo 
uma inflação altíssima: quando não sobe a gasolina, sobem os preços  dos gêneros alimentícios de primeira 
necessidade, fora vestuário e prestação de serviço.  
Não seria bom se, na divisão desse lucro bilionário, a empresa contemplasse os seus empregados de todo 
Brasil, com aumento real? 
Esse item irá nortear os Acordos Coletivos de Trabalho de nossa Base. Junte-se ao Sindicato, companheiros.
  A força faz a lei.  

Assembleia VSB- Jeceaba Retirada de Pauta

Aumento Real JÁ!!!
 No próximo dia 15, estaremos realizando a 
assembleia para retirada de pauta, visando o Acordo 
Coletivo de Trabalho 2022/2023, dos metalúrgicos da 
VSB - Jeceaba. Este é mais um ano em que a empresa 
consegue lucros bilionários. Está na hora de reconhecer 
o trabalho de seus empregados, contemplando os 
mesmos com aumento real. Outros itens também 
importantes são a redução do custo do plano de saúde de 
seus empregados - que pensamos ser o mais caro do 
Brasil -, pagamentos de insalubridade e periculosidade 
conforme lei e manutenção de todas as conquistas. 
Contamos com a participação de todos.
Juntos somos mais fortes, lembrando sempre que a 

força faz a lei.



Praia do Morro
Guarapari / ES

Você Merece Descansar! 

Reservas para 

 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

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, respeitando as Orientações Sanitárias de distanciamento seguro, utilização de máscaras e 
disponibilização de álcool em gel para os presentes, CONVOCAR todos os empregados das empresas NOTSYRA 
IND COM LTDA.; SAPPORO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES 
DO BRASIL 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 realizar-se na 
sede do Sindicato, à Av. Patriótica, n° 1.080, Bairro Siderurgia, na Cidade de Ouro Branco/MG, no dia 15 de agosto 
de 2022 nos horários a seguir disciplinados: 1) às 07:30 horas em primeira convocação, se obtido o quórum legal e, 
às 08:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número de presentes; 2) às 17:30 horas em primeira 
convocação, se obtido o quórum legal e, às 18:00 horas, em segunda e última convocação, com qualquer número de 
presentes. Não obstante os horários a discursão a ser empreendida será a mesma nos horários, a saber: a) Leitura do 
Edital de Convocação; b) Discussão e aprovação da Retirada de Pauta de Reivindicação para negociação coletiva 
de trabalho 2022/2023; c) Autorização para que o Sindicato retro mencionado, possa assumir a direção dos 
entendimentos entre os interessados e celebrar Acordo Coletivo de Trabalho para o período 2022/2023; d) 
deliberação e autorização prévia e expressa para desconto de Taxa Negocial/Contribuição Assistencial em favor 
deste Sindicato, nos moldes do artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal, c/c artigo 513 da CLT, e o Estatuto 
Social, garantido o direito individual à objeção, por meio de manifesto de próprio punho, apresentado para 
protocolo de recebimento nas dependências da entidade sindical; e) Autorização ao Sindicato convocar, na 
hipótese de impossibilidade de celebração do Acordo Coletivo de Trabalho, para suscitar Dissídio Coletivo 
perante o Egrégio Tribunal Regional da 3ª Região, além de outras ações judiciais necessárias, bem como para 
resolver sobre a admissibilidade da paralisação coletiva da prestação do trabalho – greve; f) Encerramento. Ouro 
Branco, 08 de agosto de 2022. Ass. Raimundo Nonato Roque de Carvalho – Diretor Presidente do 
STISMMMEOBB.

Edital

Processo Adicional Noturno 
Visando agilizar o atendimento referente aos Processos do 

Adicional Noturno VSB- Jeceaba e Harsco,  nosso horário de 

atendimento será de . Segunda a Sexta de 07h às 12h e 14h às 18h




