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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
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 Companheiros, importante repetir que não 
temos nada contra os patrocínios que a empresa 
Gerdau vem fazendo em todo o Brasil (patrocínios 
esses, milionários), decerto que, se somarmos o 
custo da divulgação desses patrocínios em rede de 
televisão, eles se tornam ainda mais caros, mas, o 
que nos chamou a atenção foi uma foto que uma 
colaboradora da Gerdau nos enviou, que mostra 
patrocínio e/ou propaganda (como queira cada um 
entender) em grande destaque no shopping center 
Diamond Mall, em Belo Horizonte. Indo lá, vocês 
verão: fica de frente aos elevadores panorâmicos. 
Um verdadeiro destaque. Imagine o preço que se 
pagou pela propaganda...
 Agora, pensem a repercussão que causaria em 
Ouro Branco se a empresa colocasse um simples 
outdoor na avenida Mariza de Souza Mendes, com 
os seguintes dizeres: 

“A GERDAU ESTÁ PATROCINANDO O 
AUMENTO REAL DE SEUS 

COLABORADORES E                                                                     
COLABORADORAS”

 A expectativa pelos longos anos que a empresa não concede a seus trabalhadores o 
aumento real está crescendo muito em mensagens de WhatsApp de grupos de 
trabalhadores, de modo que chegou ao conhecimento do Sindicato a demonstração de 
algumas lideranças, comentando com seus subordinados sobre a nossa assembleia do dia 
22/09, para retirada de pauta, onde se fala “SE VIER O AUMENTO REAL SERÁ 
MUITO BOM, TEMOS QUE DAR APOIO AO SINDICATO, MAS TOMANDO 
TODO CUIDADO PARA NÃO SE EXPOR NA ASSEMBLEIA”, ou seja, já estão 
tentando esvaziar a assembleia, mas, o pulo do gato não está nessa assembleia e sim na 
negociações e na assembleia final que REPROVAR ou APROVAR a contraproposta da 
empresa em votação secreta.

Maior Lucro Líquido
  Gerdau comemora o maior lucro líquido ajustado atingido. Com isso, a Gerdau 
paga cerca de R$ 1,2 bilhão em dividendos aos acionistas.
 A empresa vendeu e comercializou toneladas e toneladas de aço e atingiu com 
maestria o grande recorde de lucratividade. Contudo, isso só foi possível companheiros 
porque VOCÊS (isso mesmo: VOCÊS) trabalharam para produzir milhares de toneladas de 
aço. Por isso nossa luta para que a empresa reconheça não apenas seus “acionistas”, mas, 
para que divida com quem é de direito o resultado pelo trabalho, no sentido de que a 
produção se mantivesse no mais alto patamar das empresas siderúrgicas.

GERDAU OURO BRANCO O PACOTE DE BONDADE



Praia do Morro - Guarapari /ES
Você Merece Descansar! 

Contato:  (31)8733-0616

Venha passar uma temporada 

em nossos apartamentos.

Convênios

Seja sócio e desfrute de vários convênios, por apenas 
R$30,00 (mensais).

ASSEMBLEIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

GERDAU AÇOMINAS S.A.
Data: 22 de setembro de 2022
Horário: 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
Local: Av. Patriótica, n° 1.080, Bairro Siderurgia, 
nesta Cidade de Ouro Branco/MG
Pauta: Discussão e aprovação da Retirada de Pauta de 
Reivindicação para negociação coletiva de trabalho 
2022/2024.

ASSEMBLEIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Antonio Pinto; Auto Peças Lider Ltda.; Azz Wsi do 
Brasil Ltda.; Candido & Siqueira Ltda.; Cautec 
Caldeiraria e Usinagem Técnica Ltda.; Conemag Service 
Ltda.; Control Elevadores Ltda.; Detronic Desmontes e 
Terraplenagem S.A.; Eletric Minas Comercio e 
Manutenção Industrial Eireli; Eletric Minas Vale do Aço 
Comércio e Manutenção Industrial Ltda.; Engie Brasil 
Serviços de Energia Ltda.; Fábrica de Alambiques Santa 
Efigênia Ltda.; Freioar Peças e Serviços Ltda.; Harsco 
Metals Ltda (Gerdau); Harsco Metals Ltda (VSB); 
Indústrias Brasileiras de Artigos Refratários - IBAR - 
Ltda.; Joao Marcos Pereira Pinto - Manutencao de 
Veiculos; Multiplacas - Empresas de Placas e Tarjetas 
Veiculares Ltda.;
Reparacar Ltda.; Siemens Energy Brasil Ltda.; 
Thermojet do Brasil Ltda.; TNE Comércio e 
Manutenção Eletromecânica Industrial Ltda.
Data: 21 de setembro de 2022
Horário: 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
Local: Av. Patriótica, n° 1.080, Bairro Siderurgia, nesta Cidade 
de Ouro Branco/MG
Pauta: Discussão e aprovação da Retirada de Pauta de 
Reivindicação para negociação coletiva de trabalho 2022/2023.
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Reservas para  Setembro, Outubro e Novembro

Trabalhador Sindicalizado é Trabalhador AMPARADO!

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

Mensalidade R$30,00

Brasil é o segundo pior lugar para se aposentar.

 No ranking global com 44 países, o Brasil apareceu como segundo 
pior lugar para se aposentar, ficando atrás apenas da Índia.
 O país também aparece em penúltimo, perdendo para a Rússia, para a 
análise do valor da aposentadoria média obtida. 
 Para investidores na previdência, o maior erro é subestimar a 
inflação. O índice também aponta os dez maiores erros para aqueles que 
investem a fim de assegurar um futuro mais tranquilo.
 O maior deles é não considerar as perdas sofridas com a inflação, 
seguido por subestimar, também, a própria longevidade.
 Em terceiro lugar, aparece o cuidado para não aumentar muito os 
valores aplicados periodicamente, bem como ser muito conservador para 
a aposentadoria e esperar retornos "não realistas" dos investimentos 
feitos. 

Agência

 de

 Ouro Branco




