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Sindicato dos Metalúrgicos
de Ouro Branco, Congonhas, Jeceaba e Base

Sede Ouro Branco: Av: Patriótica, 1080 - Bairro Siderurgia
(31) 3749-7400 - (Obs.: O tel. 3742-1722 não existe mais)

SINDICATO DOS METALÚRGICOS CONSEGUE REINTEGRAÇÃO
DE TRABALHADOR NA GERDAU OURO BRANCO

Companheiros,
Em despacho proferido no dia 13 de março do corrente ano, a Justiça do 

Trabalho, em Congonhas, se pronunciou sobre o caso de um trabalhador da Gerdau Ouro 
Branco, que havia sido demitido injustamente, e cujo o único erro cometido foi estar 
doente, foi reintegrado.

Isso demonstra, claramente, a falta de compromisso da empresa com o 
trabalhador e a legalidade jurídica do ato. 

Assim, o Juízo do Trabalho de Congonhas, em sede de antecipação de tutela 
(liminar), declarou a nulidade da demissão do trabalhador, determinando à empresa que

 o reintegre em seus quadros de empregados, com todos os benefícios, direitos e garantias, sob pena de multa diária, mantendo, 
entretranto o afastamento pelo INSS em razão das enfermidades que acometem o trabalhador, pelo tempo que a previdência 
assim entender.

Companheiros, está não é a primeira vez que o nosso Sindicato consegue a reintegração de um trabalhador demitido 
doente. 

DISSÍDIO COLETIVO
ASSEMBLEIA GERDAU OURO BRANCO

Companheiros,
Por questões de logística, pelo fato de não haver iluminação adequada em nosso pátio, em razão de se tratar de uma 

assembleia que poderá ser demorada (de modo que podemos ficar no escuro), e, sendo assim, podendo  comprometer a 
segurança e o resultado da mesma, Sindicato e Empresa, de comum 
acordo, tomaram a decisão em realizar a assembleia na parte da manhã, sendo, em primeira convocação, às 07:30horas e, em 
Segunda convocação, às 08:00 horas, conforme edital em anexo (no verso).

Contamos com a presença de todos. 

e não tendo espaço suficiente em nosso auditório,  

Pedimos aos companheiros para não se envolverem em boatos, qualquer dúvida com relação a contraproposta da 
assembleia entrar em contato com a nossa Diretoria, pelo telefone  (31)3749-7400.

PROJETO DE TERCERIZAÇÃO
Câmara de Deputados quer aproveitar as polemicas criadas pelas mudanças 

previstas para previdência social e CTL, itens que o Temer não tem força para fazer neste 
momento, bem como as notícias veiculadas na imprensa sobre as fraudes praticadas 
pelos maiores frigoríficos do Brasil, para colocar em votação, na calada da noite, a 
famosa terceirização que visa tão somente reduzir os salários dos brasileiros, em favor 
dos empresários que financiam as campanhas dos políticos em especial deputados. 

Com esta mudança, as empresas podem manter apenas sua diretorias e gerentes, 

demitir seus empregados, que seriam absorvidos pelas terceirizadas com salário muito abaixo daqueles praticados 
para empregados diretos.

Ou seja, Câmara e Governo Temer querem dar legalidade a famosa mão de obra escrava.



ASSEMBLEIA - Editais de Convocação

AB & B SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; ALÍPIO PEIXOTO COELHO ME; ARTES E AÇO SERRALHERIA; C I MENDES - CALHAS – ME; AUTO 
MECÂNICA FRAZÃO LTDA-ME; CAUTEC CALDEIRARIA E USINAGEM TÉCNICA LTDA; CMI BRASIL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA; L. A. MIRANDA – COMERCIO E INSTALÇÃO DE FIBRA OPTICA – ME;  EDMAR SILVEIRA NASCIMENTO & 
CIA LTDA; ELZA DE AZEVEDO SILVANO –ME;ESTEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA; FOX MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA – ME; FRAN 
ELETROMECÂNICA; FRANCISCO AMARANTE DE FARIA – ME; FRANCISCO ADÃO DE ARAÚJO; GERALDO NUNES DE SOUZA 25193732615; 
CONSTRUMEC – CONSTRUÇÕES MECÂNICAS E MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI -EPP; MEC.IN SERVICE - MANUTENÇÃO E MONTAGEM 
ELETROMECÂNICA LTDA; MECÂNICA INDUSTRIAL NUNES LTDA; HB LOCAÇÕES FESTAS E EVENTOS; HIGHPOWER SERVICE- AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL LTDA EPP; ELETROMECÂNICA INSTALL LTDA.; JOSE RODRIGUES DE LACERDA; JS ALINHAMENTO LTDA – ME; JV PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA – ME; LACERDA E REIS (GUIPARE); LS METAIS COM. INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA; LYON ENGENHARIA COMERCIAL 
LTDA.; MAGNESITA REFRATÁRIOS LTDA.; MARIA DE LOURDES GOMES SILVEIRA; MATERSOLDA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.; RAFAELA 
ACÁCIA CRISOSTOMO - ME; MECÂNICA GG; N. M. G. L. LEITE - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS; NILTON GERALDO PINTO ME; ORMEC ENGENHARIA 
LTDA.; OTR MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO E SIDERURGIA LTDA – ME; QUATRO A MECÂNICA INDUSTRIAL 
LTDA – ME; RENATO MARTINS LEANDRO; SEI CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA.; SEMEQ - SERVICOS DE MONITORAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA; HUDSON NAZARE SILVA – ME, SERRALHERIA E FERRAGENS STEEL LTDA.; SGM ENGENHARIA E MINERAÇÃO S/A; 
VALTER SILVA DOS ANJOS ME, MARCIO JOSE VIEIRA – ME, VARTULI TOPOGRAFIA LTDA – EPP; RASPER INDUSTRIA E COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA; NIPPON STEEL AND SUMIKIN TUBOS DO BRASIL LTDA; COMERCIAL OURO MOTOS LTDA - ME.

 Data:22 de março (quarta-feira)
Local: Sede do Sindicato - Avenida Patriótica, 1080 - Siderurgia
Horário: 17:00 horas e, às 17:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de presentes.
Pauta: Discussão e aprovação da Retirada de Pauta de Reivindicação para negociação coletiva de trabalho 2017/2018.

Empresa é condenada por manter empregada trancada 
durante expediente

Manter empregados trancados no local de trabalho configura risco à integridade física, além de violar a 
dignidade da pessoa humana e o direito de locomoção. Assim entendeu, por unanimidade, a 4ª Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho ao negar provimento a recurso de uma empresa condenada a indenizar  por danos morais uma 
auxiliar de limpeza que ficava trancada na empresa durante todo seu horário de serviço.

Contratada pela empresa para trabalhar à noite em um galpão, a auxiliar disse que o estabelecimento ficava 
trancado durante toda a jornada, e, como não tinha a chave, saía apenas às 7h, quando o gerente chegava para abrir. 
Na ação judicial, pediu indenização por considerar que as condições eram degradantes e perigosas, pois não era 
possível sair rapidamente do local em caso emergência.

Para a Relatora, o procedimento violou a dignidade da pessoa humana e o direito de locomoção, “bens 
juridicamente tutelados, que devem ser resguardados e prevalecer em detrimento de todo excesso de zelo do 
empregador com seu patrimônio”. RR-1000307-71.2014.5.02.0613

ATENÇÃO 

ATENÇÃO - MUDANÇA DE HORÁRIO
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, 
CONVOCAR todos os empregados da empresa GERDAU AÇOMINAS 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 se realizar no dia 22 (vinte e dois) de Março do corrente ano, 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, a realizar-se na sede do Sindicato, à Av. Patriótica, n° 1.080, Bairro 
Siderurgia, nesta Cidade de Ouro Branco/MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
Leitura do Edital de Convocação; b) Discussão, aprovação ou rejeição da CONTRAPROPOSTA 
apresentada em audiência de Dissídio Coletivo, determinada pelo Desembargador presidente da assentada 
para que fosse submetida à assembléia, visando negociação Coletiva de Trabalho 2016/2017; c) Autorização 
para que o Sindicato retro mencionado possa assumir a direção dos entendimentos entre os interessados e celebrar 
Acordo Coletivo de Trabalho 2016/2017; d) Autorização ao Sindicato convocador, 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; conceder poderes ao Sindicato para alterar a pauta 
aprovada na Assembleia de 22/09/2016, com supressão, inclusão, modificação ou adaptação de reivindicações 
durante ou após as negociações e) Encerramento. Ouro Branco, dezesseis de março de dois mil e dezessete. Ass. 
Raimundo Nonato Roque de Carvalho – Diretor Presidente do STISMMMEOBB.

 


