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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 2022/2023 

GERDAU - OURO BRANCO
Como é do conhecimento de todos, já tivemos 4 (quatro) reuniões com os 

negociadores da empresa Gerdau Ouro Branco, para tratarmos do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2022/2023. Na 1ª reunião que tivemos, foram discutidas as conquistas do Acordo 
anterior e algumas conquistas pleiteadas pelos trabalhadores na Assembleia de retirada de 
pauta para o ACT 2022/2023. A empresa não só concordou em manter todas as conquistas do 
ACT anterior como, também, de estudar os novos pedidos dos trabalhadores sobre questões 
sociais. Mas, no que diz respeito ao item financeiro, já tivemos 2 (duas) reuniões, nas quais 
não conseguimos chegar a um denominador comum, ou seja, a empresa não aceitou pagar o 
Abono pleiteado no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), Aumento Real no 
importe de 3% (três por cento) e a reposição inflacionária de 6% (seis por cento). Sem chegar 
a um acordo, encerramos a reunião e comunicamos a empresa que nós, do Sindicato, 
estamos abertos ao diálogo para uma nova reunião. Até o fechamento desse Informativo, a 
empresa não nos procurou. Já relativamente aos trabalhadores, estes estão inconformados e 
se sentindo desprestigiados, de modo que iremos aguardar mais uns dias e, caso a empresa 
não se manifeste para que seja retomada a negociação, nós recorreremos aos tramites legais, 
ou seja, iremos à subdelegacia do trabalho pedir uma intermediação, para que a empresa 
formalmente se manifeste. Companheiros e companheiras, caso a empresa venha se manter 
irredutível e, assim, confirmar o que foi falado na mesa de negociação, no sentido de que 
“não tem espaço para melhorar a proposta”, deixaremos que o árbitro da questão seja você, 
trabalhador. Marcaremos uma assembleia para que os colaboradores decidam sobre a 
contraproposta da empresa Gerdau Ouro Branco.

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2023 

VSB - JECEABA.
Em reunião com os representantes da empresa VSB – Jeceaba, para tratar do ACT 

2022/2023, foi-nos apresentado a contraproposta, concedendo a reposição da inflação de 
7,19% (sete virgula dezenove por cento) para quem recebe até R$7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais), retroativo a outubro/2022, sendo que as diferenças salariais serão pagas 
juntamente com o salário de dezembro (caso haja aprovação da assembleia). Para os 
trabalhadores que recebem acima de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), será 
concedido um valor fixo de R$539,25 (quinhentos e trinta e nove reais e vinte e cinco 
centavos).
 O Sindicato está analisando toda a contraproposta e o divulgará, na íntegra, ainda 
essa semana. Em seguida, será decidido quanto à convocação, ou não, da assembleia.

ADICIONAL NOTURNO SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA 

PROCESSO 0010028-84.2022.5.03.0054
 Solicitamos aos empregados e ex-empregados da empresa Siemens que prestam ou 
prestaram serviços em horário noturno, nas áreas da Gerdau Ouro Branco e VSB, no período 
20/01/2020 a 19/01/2022, que entrem em contato com nosso sindicato através do número 
(31) 98733-0616.



Convênios:

Colônia de Férias
Venha aproveitar as férias em nossos apartamentos na 

Praia do Morro em Guarapari / ES.  

Agenda Dezembro 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.

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

Horário Especial Copa.
Nos dias 28/11 e 02/12 nosso horário de atendimento 

será de 08h às 12h.

EDITAL

ASSEMBLEIA
Edital de Convocação para todos os associados em 

pleno gozo de seus direitos sindicais.  
Data: 13  de Dezembro de 2022.
Local: Sede do Sindicato, à Av. Patriótica, n° 1.080, 
Bairro Siderurgia, Ouro Branco/MG.
Horário: 17:30 horas, em primeira convocação, se obtido 
o quorum legal e, às 18:00 horas, em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes.
Pauta: A - Leitura, apreciação e votação da Ata da 
Assembleia anterior;
B.-.Leitura, apreciação e votação da Previsão 
Orçamentária para o exercício de 2023, acompanhado do 
Parecer do Conselho Fiscal.

RAIMUNDO NONATO ROQUE DE CARVALHO
Diretor Presidente

EDITAL

ASSEMBLEIA
Edital de Convocação 

CONTROL ELEVADORES LTDA. 

Data: 06  de Dezembro de 2022.
Local: Sede do Sindicato, à Av. Patriótica, n° 1.080, 
Bairro Siderurgia, Ouro Branco/MG.
Horário: 17:00 horas, em primeira convocação, se 
obtido o quorum legal e, às 17:30 horas, em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes.
Pauta: discussão, aprovação ou rejeição da 
Contraproposta a Pauta de Reivindicação para 
negociação Coletiva de Trabalho 2022/2023; 




