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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

 Nesta segunda-feira, o Sindicato está concluindo a segunda etapa do pagamento referente 
aos processos números 0011885-44.2017.5.03.0054 (0011073-60.2021.5.03.0054) e 0011141-
10.2021.5.03.0054 que tratam do adicional noturno da empresa VSB - Jeceaba. Aquelas pessoas 
que não compareceram ao Sindicato para receber seu devido valor, podem vir ao Sindicato a partir 
do dia 30 de agosto, até dezembro desse ano.
Continuaremos companheiros lutando cada dia mais e mais por todos os seus direitos, lembrando 

sempre que  !JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

 Depois de uma luta por anos, o Sindicato venceu na Justiça os processos números  0011075-
30.2021.5.03.0054 - 0011894-06.2017.5.03.0054, 0011888-96.2017.5.03.0054, e está iniciando o 
pagamento dos mesmos àqueles que têm direito, empregados e ex-empregados, nessa terça-feira 
(16), conforme tabela abaixo. 
 Devido a grande quantidade de erros nos dados de empregados e ex empregados que nos 
foram repassados pela empresa, será necessário que todos os empregados e ex empregados da 
empresa Harsco compareçam ao sindicato munidos de Carteira de Trabalho, CPF e Identidade e 
cartão bancário. 

Adicional Noturno Harsco

Ouro Branco Terra sem LEI?
 Ultimamente, tem chegado inúmeras reclamações ao Sindicato, de pessoas que se dizem 
agredidos por cachorros soltos na rua e, até mesmo, por cachorros que, mesmo estando com 
coleiras e conduzidos por seus donos, mesmo assim não respeitam
  Isso, sem contar com animais de grande porte (bois e cavalos), que circulam livremente 
pelas vias públicas da cidade. O risco de um acidente com cão já é fato; imagina com bois e 
cavalos.
 O município alega ter uma área responsável pela apreensão dos animais, porém, 
acreditamos ser fictício, uma vez que já divulgamos acerca dos acidentes e ataques provocados 
pelos animais soltos às pessoas que estão fazendo suas caminhadas, e, até mesmo, provocando 
colisões e freadas bruscas entre veículos.
 Uma decisão urgente precisa ser tomada, antes que mais fatalidades aconteçam.

Adicional Noturno VSB - Jeceaba
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Praia do Morro
Guarapari / ES

Você Merece Descansar! 

Reservas para 

 Agosto,  Setembro e Outubro

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

Onde está a Vigilância Sanitária?
 Com o aumento das obras de manutenção nas empresas de nossa região tivemos com isso um grande 
aumento de trabalhadores vindo de outras cidades ficando, assim, alojados em nossa região. Junto com esses 
trabalhadores crescem o número de alojamentos, e com esses alojamentos estão vindo também as reclamações 
dos trabalhadores que alegam estarem “amontoados” em locais úmidos, sem iluminação e ventilação adequada, 
sem o mínimo de higiene.
 Daí vem nosso questionamento,  por onde anda a Vigilância Sanitária de nossa região?
 Estamos a disposição de vocês trabalhadores para lutar não só pelos direitos trabalhista e sim também 
pelos seus direitos humanos.
 Se necessário convocaremos a imprensa televisiva, jornai, etc..., para que divulguem como os 
trabalhadores estão sendo tratados pelas empresas contratantes , em situação análoga a escravidão.

Acidentes de trabalho: quais podem afetar os olhos e como prevenir?

 Os acidentes de trabalho que podem afetar os olhos são muito comuns. Explicitamos alguns problemas 
que podem ser causados por acidentes de trabalho e como se proteger.
Acidentes de trabalho são muito comuns no Brasil. Segundo oftalmologistas, os olhos estão entre as partes do 
corpo que mais sofrem danos causados por acidentes de trabalho, como: 

Queimaduras - Perfuração ou abrasão da córnea do globo ocular - Presença de corpo estranho -  
Contusões - Conjuntivite

 Para que esse tipo de acidente não ocorra, o melhor a se fazer é a prevenção. Os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) são essenciais para a proteção do trabalhador. Além disso, o uso de EPI é uma das 
normas de segurança de trabalho, logo, se um trabalhador não utilizar equipamento de segurança durante o 
trabalho, e acontecer um acidente, o empregador pode sofrer consequências legais.
  Em ambientes onde ocorre contato com agentes químicos ou físicos, recomenda-se o uso de óculos 
específicos. Esse equipamento deve conter lente incolor ou escura, sendo fechado de todos os lados. Capacetes 
com viseiras também são excelentes equipamentos para proteger a região dos olhos.




