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Gerdau Ouro Branco - Acordo Coletivo de Trabalho
 Companheiros, após assembleia realizada no dia 22/12/2022, em que a maioria absoluta dos 
trabalhadores optaram pela reprovação da contraproposta apresentada pela empresa, a firma não evoluiu em sua 
contraproposta, de modo que, em sendo assim, o Sindicato solicitou uma reunião de mediação junto ao 
Ministério Público do Trabalho, reunião esta que foi agendada para o próximo dia 08/02 às 14h.
 Companheiros, nesta reunião, o Sindicato não abrirá mão da proposta tirada em pauta pelos trabalhadores 
da empresa Gerdau Ouro Branco.
 Esperamos que haja avanço por parte da empresa e que a mesma decida atender ao pleito de seus 
trabalhadores (REPOSIÇÃO IMEDIATA DA INFLAÇÃO, AUMENTO REAL, MELHORIA NO CARTÃO 
ALIMENTAÇÃO), e que a empresa cumpra e pague o processo referente ao aumento salarial de 
aproximadamente 800 trabalhadores, dos acordos dos anos 2016 e 2020, processo esse que o Sindicato já ganhou 
em diversas estâncias.
 A empresa só está postergando, esquecendo que “quem paga mal, paga 2 VEZES”.

 “Seria o fim da Pandemia COVID-19, e inicio de uma Pandemia de Justa 

Causa na Gerdau Ouro Branco?” 
 No decorrer do ano passado tivemos trabalhadores que nos procuraram para denunciar suas demissões 
por justa causa, e já nesse ano, chegou ao nosso conhecimento mais 02 (dois) casos de trabalhadores que sem 
motivo plausível, também foram demitidos por justa causa. Como sabemos, os trabalhadores nessa situação 
evitam vir ao sindicato para denunciar, sendo assim, não temos um numero total desses ocorridos.
 Justa causa só deve ser aplicada em caso extremos, mas na Gerdau Ouro Branco tem virado moda, 
inicialmente a chefia fica feliz em saber que o trabalhador perderá o direito a multa e saque do FGTS, seguro 
desemprego, etc.
 Porém, esta atitude obriga o trabalhador a buscar a justiça para reverter sua situação, fato que sempre 
consegue, nesta hora o gerente silencia e a Gerdau Ouro Branco é quem arca com o dano financeiro. Seria este o 
comportamento de um gerente ou de um irresponsável? 
 Em uma situação dessa o trabalhador se sente inseguro, pois sempre tem uma espada apontada para seu 
pescoço.

O sindicato está de olho!!!

VSB - Jeceaba
 PLR - desde o início do ano temos recebido muitas reclamações sobre a possibilidade de baixos 
rendimentos dos resultados do programa PLR da VSB - Jeceaba. Já solicitamos uma reunião para discutir o 
assunto com a empresa, porém, até esta data a empresa não se manifestou. Não tem como entender uma empresa 
que produz normal e obriga seus empregados a fazerem horas extras (em especial na laminação, que é a área mais 
desorganizada da empresa, no quesito hora extra nas folgas), horas extras que estão muito acima da média do 
setor siderúrgico.  Até pouco tempo atrás a empresa discutia o programa mês a mês, visando melhorar seus 
resultados, porém, hoje a diretoria da empresa parece que espera um resultado ruim para poder mandar espalhar 
boatos junto aos empregados e só depois de espalhado o caos a empresa apresenta o resultado real, essa própria 
chefia se encarrega de espalhar os boatos, a bola da vez é o turno de 12h, que a chefia assumiu o compromisso de 
voltar em Março e agora está espalhando que ocorrer em Abril.
 A pelotização até pouco tempo era um local de muito trabalho com boa harmonia. Hoje é um caos de 
reclamações, que são quase diárias: de maus tratos, falta de respeito e ameaças de que não adianta o trabalhador 
reclamar, pois a chefia goza de amizade junto à diretoria da empresa. Não seria esse um dos motivos da redução 
do lucro da siderúrgica?



Convênios:

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 Desconto  Fasar e Unipac.

 Entre em nosso site:  , e sindob.org.br/servico_convenio

conheça todas as vantagens de ser um associado do nosso Sindicato. 

         Mensalidade R$30,00 (trinta reais).

Supremo Tribunal Federal (STF) 

Anulou Trecho da Reforma Trabalhista.

 O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, 
nesta quarta-feira (19), anular trechos da reforma 
trabalhista aprovada em na chamada “reforma 
trabalhista” do governo Federal, em que 
trabalhadores derrotados em ações fossem obrigados 
a pagar honorários do advogado da parte vencedora, 
salvo em caso de benefício de gratuidade deferida 
pela Justiça.
 Na avaliação de nosso Sindicato, a decisão do 
STF é um avanço para a justiça trabalhista brasileira e 
para os trabalhadores, uma vez que a reforma tinha 
como principal objetivo demover o interesse dos 
trabalhadores na busca dos seus direitos, em face do 
risco em “não ganhar a ação” e, ainda, “ter que pagar 
despesas decorrentes do processo”, ou seja, a 
pretensão da reforma, segundo o que sustentamos, era 
a de provocar no trabalhador a renúncia de intento 
trabalhista por parte dos trabalhadores, mesmo se 
valendo da Justiça do Trabalho, a fim de que os 
mesmos, mesmos sendo prejudicados pelas 
empresas, não procurassem seus direitos na justiça.

Supremo Tribunal Federal (STF) 

Alerta Geral Para os Trabalhadores Com 

Carteira Assinada

 Segundo as regras trabalhistas brasileiras, o 
empregador não precisa explicar o motivo da 
demissão do seu empregado. É o que chamamos de 
demissão sem justa causa. Esta lei, no entanto, poderá 
passar por uma mudança. Um julgamento no Supremo 
Tribunal Federal (STF) poderá mudar este esquema.
 Esta análise está paralisada no STF desde 
outubro do ano passado e poderá ser retomada ainda 
neste primeiro semestre de 2023. Os magistrados 
d e v e r ã o  a n a l i s a r  u m a  A ç ã o  D i r e t a  d e  
Inconstitucionalidade (ADI).
 O pedido não é novo. A ADI é de 1997, e estava 
pedindo a nulidade de um decreto do então presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que revogou um trecho 
da Convenção da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). É justamente o trecho que exigia que 
o empregador tivesse a obrigação de sempre dar uma 
justificativa para a demissão do empregado. Com a 
decisão que vier a ser proferida pelo STF, a 
justificativa para a demissão do empregado pode 
voltar a ser obrigatória.

VSB - Jeceaba - Cartão Alimentação.
 Depois dos trabalhadores reivindicarem a substituição da cesta básica por um cartão alimentação, que na 
avaliação dos mesmos amplia as opções de compra, na última sexta (27), a VSB - Jeceaba nos confirmou a 
implantação do cartão alimentação. Sabemos que o valor está muito abaixo da média, mas é um inicio; não 
podemos deixar de valorizar essa conquista dos trabalhadores.




