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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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Adicional Noturno VSB – Jeceaba.
 Na semana passada, a Diretoria do nosso Sindicato recebeu diversas 
reclamações/reivindicações de metalúrgicos da VSB – Jeceaba, que alegam que a chefia da 
empresa havia feito reuniões, que foram gravadas por alguns destes empregados, 
oportunidade em que dita chefia alegava que a VSB iria reduzir o valor do adicional noturno 
de 30% para 20%, no horário das 22 horas até às 05 horas do dia seguinte, como forma de 
retaliação ao processo que o Sindicato moveu em favor dos trabalhadores, e que venceu.
 Lembramos à empresa que este processo só ocorreu, por primeiro, porque a empresa 
não estava cumprindo a lei; por segundo, porque a VSB assumiu o compromisso de cumprir a 
lei a partir de 2016, e não cumpriu. Fato é que teremos que entrar com outro processo, caso a 
diretoria da empresa continue mandado a chefia ameaçar e chantagear os trabalhadores com 
esse assédio moral.
 Até onde sabemos, a VSB além manter o plano de saúde mais caro do Brasil para seus 
empregados. Também era a única siderúrgica do Brasil que não cumpria a lei, em relação ao 
adicional noturno.

Escala de trabalho VSB.
 Um outro item que tem gerado muitas reclamações/protestos são as ameaças que as 
chefias vêm fazendo quanto à mudanças nos horários de trabalho.
 A impressão que fica é que a diretoria da empresa está trabalhando visando tumultuar 
o acordo coletivo de trabalho, jogando o trabalhador contra a empresa. Se for isto, parabéns: 
estão conseguindo.

Assembleia Retirada de Pauta Gerdau Açominas - Ouro Branco
 Na última quinta-feira, realizamos a assembleia da retirada de pauta dos metalúrgicos 
da Gerdau Açominas, sendo que os principais pedidos foram: 
Reposição da inflação. aumento Real, abono, aumento de 100% referente ao pagamento 

da PLR e retornar com benefícios retirados em Acordos passados. 
 Na próxima terça feira, divulgaremos a pauta de reivindicação dos empregados, na 
integra.

Nota de Falecimento 
  “Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa.” Lucas 1:23

 No último domingo (25), faleceu nosso companheiro Paulo Roberto, mais conhecido 
como Paulão do Sindicato ou Pastor Paulo. O mesmo foi empregado da 
Gerdau Açominas e atuou como diretor do departamento de saúde do 
nosso Sindicato por longo período, quando desempenhou um ótimo 
trabalho, principalmente em favor daqueles que estavam afastados do 
trabalho por doenças. Como dito, não obstante o desenvolvimento de 
tantas atividades em prol dos trabalhadores, também foi Pastor 
Presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ouro Branco 
(IADMOB), ofertando, com esse ofício pastoral, o alimento do espírito a 
todos que o procuravam.
 Nós, do Sindicato, externamos os nossos mais sinceros sentimentos a 

toda família, amigos e irmãos em Cristo.



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).Reservas para  Outubro e Novembro

Trabalhador Sindicalizado é Trabalhador AMPARADO!

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

Mensalidade R$30,00

Treinamentos 
Nosso sindicato tem salas coletivas,  individuais e um 

auditório com capacidade para 480 pessoas para 
conferências, palestras, reuniões, workshop, entre 

outros,amplo estacionamento privado e público para carros, 
motos, vans e ônibus.

Agendamento: (31)98733-0616

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.

Informações (31)3741-2019

 Um alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou que as doenças não transmissíveis são 
responsáveis por 17 milhões de mortes prematuras todos os anos. O grupo inclui doenças cardiovasculares, 
câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. 
 A OMS lembrou que, embora todos os países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) 
tenham se comprometido a reduzir as mortes prematuras por doenças não transmissíveis em um terço até 2030, 
poucos se encontram atualmente no caminho certo para alcançar a meta.
 A entidade cobrou de líderes mundiais ações urgentes de combate ao que se refere como a principal causa 
de morte no mundo.

Saúde - Doenças não transmissíveis causa 

grande número de mortes no mundo 

 O pagamento para ex-empregados e os 80% do valor para os empregados ativos na empresa VSB - 
JECEABA, irá iniciar-se, conforme a tabela abaixo.
 Solicitamos que os ex-empregados entrem em contato com o Sindicato, para fornecer os dados pessoais e 
dados bancários. Será necessário, também, que todos tragam cópias dos documentos na(s) respectiva(s) data(s) de 
pagamento(s).

Pagamento Processo Adicional Noturno 

Ex Empregados e Empregados da VSB - Jeceaba

 Qual é a função do Ministério do Trabalho e Emprego?
 É o órgão do Poder Executivo Federal que tem, como principais atribuições, definir políticas sobre 
geração de emprego e renda, fiscalização do trabalho, política salarial e segurança no trabalho.
 Em nossa região, temos a unidade na cidade de Conselheiro Lafaiete, telefone (31) 3763-1177.

Vantagens de ser sócio do Sindicato
 Para nossos sócios mantemos convênios com Hospital FOB, Bom Jesus, Laboratório Vila Rica, entre 
outros comércios. 
- 09 apartamentos na Praia do Morro em Guarapari com diárias diferenciadas para nossos sócios. 
- departamento Jurídico a disposição de nossos associados para qualquer causa, cível, criminal e trabalhista .  
- departamento de saúde com dr. Fabiano especialista em medicina do trabalho.
 Entre em nosso site  e conheça todas as lojas que possuem http://www.sindob.org.br/servico_convenio
convênio com o nosso Sindicato.

http://www.sindob.org



