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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 (Recepção) / (31) 99360-0529 (Jurídico)   

  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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Acordo Coletivo de Trabalho Gerdau Ouro Branco.
 Hoje, estaremos nos reunindo mais uma vez com o RH da empresa para darmos 
prosseguimento às negociações do nosso Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023, ocasião 
em que, esperamos, no final dessa reunião, que tenhamos, por parte da empresa, uma 
contraproposta para apresentarmos a vocês, trabalhadores e trabalhadoras. Tão logo 
termine a reunião, divulgaremos em nosso site sindob.org.br o resultado.

Acordo Coletivo de Trabalho -  VSB – Jeceaba.
 Nesta quinta-feira, teremos uma reunião com representes da VSB. Esperamos que, 
desta vez, a empresa nos apresente uma contraproposta minimamente boa.
Veja alguns itens de nossa pauta de negociação:
1 – Aumento salarial: 100%(cem por cento) do INPC.
2 – Aumento real: 3% (três por cento).
3 – Abono: R$ 3.000,00 (três mil reais).
4 – Plano de saúde: O plano de saúde que atende os empregados da VSB é o mais caro 
entre todas as siderúrgicas do Brasil.Precisa reduzir valor pago pelos empregados.
5 – Cesta Básica: produtos de má qualidade.Precisa ser substituída por cartão 
alimentação, como já é feito por todas as grandes empresas do Brasil.
6– Periculosidade e insalubridade: pagar conforme determinação legal.
Observação: estamos recebendo muitas reclamações de excesso de horas extras na VSB. 
Lembramos que horas extras de forma rotineira é ato que pode ser considerado ilegal e só 
ocorrem (a jornada extraordinária) onde a chefia é incompetente e desqualificada.

NOVEMBRO AZUL - HOMEM TAMBÉM TEM QUE SE CUIDAR.
 O 'Novembro Azul' foi lançado com o objetivo de alertar para a importância do 
diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros 

depois do câncer de pele.
 As causas do câncer de próstata estão relacionadas com 
fatores genéticos, excesso de gordura corporal e o avanço da 
idade. Há também fatores ambientais que podem auxiliar no 
aparecimento da doença, como fumo e exposição a produtos 
químicos.
 A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o 
diagnóstico precoce. 
 Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas 
e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos 
tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase 

avançada, os sintomas são:
• dor óssea;  dores ao urinar;  vontade de urinar com frequência; presença de sangue 
na urina e/ou no sêmen.
 O SUS oferece tratamento em hospitais habilitados em oncologia, incluindo 
exames clínicos, procedimentos cirúrgicos e tratamentos.



Convênios:

Colônia de Férias
Venha aproveitar as férias em nossos apartamentos na 
Praia do Morro em Guarapari / ES.  

Agenda Novembro a Fevereiro
Telefone: (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.

Telefone: (31)99360-0529

EMPREGOS
Todos os serviços ofertados pelos sines, podem ser 
acessados do conforto de suas casas, através do site 
https://empregabrasil.mte.gov.br , pelo App sine fácil.

Trabalhador Sindicalizado é Trabalhador AMPARADO! Venha associar - se ao sindicato! 

WhatsApp (31)98733-0616. 

Ÿ Convênios com Hospitais FOB, Bom Jesus, Laboratório Vila Rica, entre outros comércios.
Ÿ Possuímos 09 apartamentos na Praia do Morro em Guarapari com diárias diferenciadas para nossos associados.
Ÿ Temos um departamento Jurídico à disposição de nossos associados. 
Ÿ Contamos com um departamento de saúde à disposição de nossos associados.
Ÿ Desconto no Clube Sparta.
Ÿ

 Entre em nosso site:  , e conheça todas as vantagens de seum um associado do nosso sindob.org.br/servico_convenio
Sindicato. 

         Mensalidade R$30,00 (trinta reais).

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

Em nosso sindicato você tem um departamento de saúde 

com médico especialista em medicina do trabalho, visando 

ajudar o trabalhador com orientações precisas  a respeito de 

quando o colaborador e demitido  doente, ou recebe alta 

indevida. 

COVID - 19
 Na última quinta-feira, 17 de novembro, a 
Prefeitura de Ouro Branco, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, confirmou 10 novos casos de 
Covid-19.
  Entramos em contato com RH da 
empresa Gerdau Ouro Branco, que nos afirmou estar 
ciente do aumento dos casos em nossa região, e, sendo 
assim, retornará com o uso das obrigatório de 
máscaras em seus ônibus.

Horário Especial Copa.
Nos dias 24/11 e 02/12 nosso horário 
de atendimento será de 08h às 12h.

Adicional Noturno Harsco 

unidades Gerdau Ouro Branco 

e VSB - Jeceaba
Solicitamos aos empregados 
e ex empregados que ainda 

não receberam o valor 
referente ao processo do 
Adicional Noturno das 

empresas Harsco (unidades Gerdau Ouro 
Branco e VSB - Jeceaba), que entrem em 

contato com nosso sindicato através do 
número 31) 98733-0616.(




