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Gerdau Ouro Branco - Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023

No melhor ano da empresa, onde a mesma ficou comemorando o 

MELHOR RESULTADO EM 120 ANOS, ela propõe aos trabalhadores o 

pior acordo desde que a Gerdau chegou em Ouro Branco...
 Companheiros, a historia do Acordo Coletivo de Trabalho todos já sabem, foi recusado 
por duas vezes, cominando assim para uma  reunião de conciliação no Ministério Publico 
de Trabalho no dia 08/02 às 14h.
 Como a proposta foi recusada pela empresa nós poderíamos fazer uma nova assembléia 
para retirada de pauta de negociação, mas não é isso que iremos fazer, o que iremos retirar é 
a proposta da empresa para que o ACT tivesse a validade de 02 (dois) anos, e iremos 
acrescentar duas propostas para que seja incorporado no Acordo Coletivo de Trabalho o 

vale alimentação e essa gratificação que  a empresa concedeu a todos no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
 A empresa é bacana e boazinha por dar essas gratificações a vocês? NÃO, porque quando a empresa fica 
dando essas gratificações sem incorporar ao seu salário, você perde no FGTS, ferias e13º salário. Esses valores 
incorporados aos salários de vocês ajudam também em caso de aposentadoria.
 A empresa só ganha mantendo o salário achatado vai chegar um tempo que quando um trabalhador da 
Gerdau Ouro Branco for concorrer à vaga de emprego em outra empresa, quando o mesmo mostrar sua carteira 
de trabalho verá que o seu salário é o pior salário da categoria.
 Queremos salientar companheiros, que caso a empresa mantenha a contraproposta na reunião de 
conciliação o sindicato irá se retirar da mesa. Não temos alternativa a não ser o dissidio coletivo, e em uma 
assembléia declarar estado de greve. Assim que findar a reunião no dia 08 iremos divulgar em nosso site o 
resultado.
 

 Lembramos que a proposta da Gerdau Ouro Branco é a pior de todo grupo Gerdau no 
Brasil.
 Companheiros (as) a empresa está empenhada em dobrar as pernas do sindicato, fazendo 
isso ela faz com que vocês fiquem de joelhos. 

Conte com a gente!

Coqueria Gerdau Ouro Branco 
 No processo de queima ocorrido na coqueria, ocorrem diversas reações químicas com liberações de 
fumos, gases, calor e agentes químicos danosos a saúde humana. Desde o final de janeiro estamos recebendo 
muitas reclamações de que as gerências de segurança do trabalho e coqueria da Gerdau Ouro Branco haviam 
alterado o ponto de alarme dos oxímetros na área de coqueria de 39 ppm para 180 ppm, com a finalidade de 
reduzir as  inúmeras paradas e evacuações de área, alegando que após futuros estudos de níveis de vazamento de 
gases, esses números de 180 ppm poderia serem reduzidos ao um ponto que não provocassem paradas e 
evacuação de área. Entendemos que esses números devem ser técnicos, baseados em normas e nunca em 
vazamentos, vazamentos esses, que se quer deveriam existir. Levamos as reclamações ao conhecimento da 
empresa para que analisassem as denúncias. Pensamos que as coquerias da Gerdau Ouro Branco são 
responsáveis pelos maiores números de acidentes e mortes do setor siderúrgico mundial, fatos que devem ser 
levados a sérios antes de qualquer mudança no sistema de segurança. Representantes da Gerdau Ouro Branco 
solicitaram uma reunião com o Sindicato nesta terça feira, às 16 horas.



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 conheça todas as sindob.org.br/servico_convenio

vantagens de ser um associado do nosso Sindicato. 

         Mensalidade R$30,00 (trinta reais).

Homologação nos Sindicatos
 Com o fim da obrigatoriedade da homologação das  de trabalho nos sindicatos uma das maldades rescisões
do governo Temer, que vigora até hoje, cresceu os riscos do trabalhador ser lesado e não ter os seus direitos 
devidamente respeitados no momento da demissão. A nova lei desobrigou que as homologações fossem feitas nos 
sindicatos, mas também não especificou onde deveriam ocorrer, o que abriu brechas para todo tipo de absurdo. 
 Dessa maneira, quais as possibilidades de o trabalhador ter todos os seus direitos assegurados?  Nenhuma. 
Ou seja, desde o fim das homologações no ministério do trabalho e sindicatos as empresa inescrupulosas estão 
liberadas para roubar o trabalhador. O nosso sindicato sugere que os trabalhadores procurem o sindicato ao qual 
são associados e/ou advogados trabalhistas sempre que forem demitidos, pois só assim, podem reduzir desmandos 
de empresas inescrupulosas.

EDITAL
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA

Data: 07/02/2023, 
Horário: 08:00 às 16:00 horas, na plataforma 
eletrônica SurveyMonkey
P a u t a :  a p r o v a ç ã o  o u  r e j e i ç ã o  d a  
CONTRAPROPOSTA apresentada pela 
Empresa para negociação coletiva de trabalho 
2022/2023.

EDITAL
THERMOJET DO BRASIL LTDA

Data: 08/02/2023, 
Horário: 08:00 às 16:00 horas, na plataforma 
eletrônica SurveyMonkey
Pau ta :  ap rovação  ou  r e j e i ção  da  
CONTRAPROPOSTA apresentada pela 
Empresa para negociação coletiva de trabalho 
2022/2023.

EDITAL
CARANDAÍ AGROINDUSTRIAL LTDA

Data: 09/02/2023, 
Horário: 09:00 às 14:00 horas, na plataforma 
eletrônica SurveyMonkey
P a u t a :  a p r o v a ç ã o  o u  r e j e i ç ã o  d a  
CONTRAPROPOSTA apresentada pela 
Empresa para negociação coletiva de trabalho 
2022/2023.

ESPAÇO PARA TREINAMENTOS
Temos salas e auditório para treinamentos, palestras, 
workshop e outras atividades.

Reserve já: 3198733-0616 / 31 3741-2019

PELO AMOR DE DEUS!!!
Em nome de toda população pedimos 
encarecidamente aos responsáveis pela 
operação Tapa Buracos nas vias 
publicas de nossa querida cidade Ouro 

Branco que tomem as devidas providências. Será que 
os mesmos se responsabilizarão pelos acidentes e 
danos causados em nossos veículos?  




