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Qualquer Hora

Colaboradores da Gerdau Açominas

Teste seu conhecimento e responda:
1) Qual a porcentagem que o grupo Gerdau irá pagar de dividendo ao seus acionistas em 2023?

a) b) c)                                        5% 10% 15%
2) Quantos meses vocês estão sem receber os benefícios financeiros do Acordo Coletivo de Trabalho, que até hoje 
não foi resolvido?
3) Nesse meio tempo, quantas toneladas de aço vocês produziram?
4) Quantos milhões de reais a empresa gastou em patrocínios (uns culturais, outros bizarros)?
5) Neste jogo de empurra (Acordo Coletivo de Trabalho), quantas reuniões e propostas a empresa fez ao 
Sindicato?
6) Quantos bilhões de lucro o CEO do grupo anunciou que vai investir na usina de Ouro Branco/MG, em 2025?
7) O mais importante: quando vocês acham que será resolvido esse problema do Acordo Coletivo de Trabalho, se 
vocês não participarem?

08 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL 

DAS MULHERES
 Neste dia 08 de Março estaremos comemorando o Dia 

Internacional da Mulher e temos muito o que celebrar. Nos 
últimos anos já foi conquistado o direito ao voto, muito se 
avançou na educação e hoje as mulheres são maioria nas 
universidades. Porém, ainda há um longo caminho a se 

percorrer, pois apesar de ter maior escolaridade ainda são 
minorias em cargos de chefia, sem contar que ainda recebem 
menos que os homens mesmo exercendo cargos iguais. Por 
isso, mesmo comemorando, não podemos deixar a luta de 

lado. Ainda há muito o que conquistar. No mais, desejamos a 
todas as mulheres um feliz dia!

 

O lucro deste ano foi muito 
grande, vamos repassar 
15% para os acionistas.

E nós que estamos
 sem aumento desde 2021?

Está difícil para vocês 
empregados! Porque está 

fazendo sol hoje, mas 
amanhã  pode chover. 

Parece que 
eles querem é

 uma greve geral.



Saúde - Doenças do Século

EDITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE OURO BRANCO – STIMMMEOB, conforme 
prescrição legal estatutária pertinente, vem, através do seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições, CONVOCAR todos os 
empregados das empresas: AGSELIO PEREIRA SANTOS; ALÍPIO PEIXOTO COELHO; ARTES E AÇO SERRALHERIA; (1) (2) (3)

AUTO MECÂNICA FRAZÃO; COMERCIAL OURO MOTOS LTDA E.D. COSTA MECÂNICA LTDA.; ELZA DE (4) (5) (6) (7)

AZEVEDO SILVANO; FRAN ELETROMECÂNICA; FRAN MOTORES LTDA.; FRANCISCO AMARANTE DE FARIA; (8) (9) (10)

CONSTRUMEC - CONSTRUÇÕES MECÂNICAS E MONTAGENS INDUSTRIAIS; MECÂNICA INDUSTRIAL NUNES; (11) (12)

MEC.IN SERVICE - MANUTENÇÃO E MONTAGEM ELETROMECÂNICA LTDA.; LACERDA & REIS LTDA LS (13) (14) (15)

METAIS; RHI MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A (GERDAU/VSB); MARIA DE LOURDES GOMES SILVEIRA; (16) (17)

MECÂNICA GG LTDA.; MATERSOLDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; MENDES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E (18) (19) (20)

EQUIPAMENTOS LTDA.; ORMEC ENGENHARIA LTDA.; R M DE SOUZA ENERGIAS RENOVÁVEIS, interessados, (21) (22)

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 16 DE MARÇO DE 2023, às 17:30 horas, em primeira convocação, se 
obtido o quorum legal e, às 18:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, a realizar-se na sede social 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 e aprovação da Retirada de Pauta de Reivindicações para negociação 
coletiva de trabalho 2023/2024; c) deliberação e autorização prévia e expressa para desconto de Taxa Negocial/Contribuição 
Assistencial em favor deste Sindicato, nos moldes do artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal, c/c artigo 513 da CLT, e o Estatuto 
Social, garantido o direito individual à objeção, por meio de manifesto de próprio punho, apresentado para protocolo de recebimento 
nas dependências da entidade sindical; d) Autorização para que o Sindicato retro mencionado, possa assumir a direção dos 
entendimentos entre os interessados e celebrar Acordo Coletivo de Trabalho para o período 2023/2024; e) Autorização ao Sindicato 
convocar, 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; f) Encerramento. Ouro Branco, 23 de fevereiro de 2023. Ass. Raimundo Nonato 
Roque de Carvalho – Diretor Presidente do STISMMMEOBB.

Processo Siemens (OURO BRANCO E JECEABA).
 No último dia 14, a empresa Siemens fez o depósito na Justiça do Trabalho referente ao pagamento do processo 
adicional noturno que o sindicato repassará aos empregados e ex empregados que têm direito ao mesmo, tão logo a Justiça do 
Trabalho libere o alvará. 
 Pedimos ao trabalhadores da empresa Siemens para que entre em contato conosco pelos telefones (31)98733-0616 
ou 3741-2019.
 Período de apuração de 19/01/2017 a  19/01/2022, observando a admissão e demissão de cada substituído ate a data 
19/01/2020.
 Ressaltamos que o pagamento deve acontecer na primeira quinzena de Abril.

Processo RHI - Magnesita (OURO BRANCO E JECEABA)
 Já estamos em fase final desse processo. Aguardando, apenas, que o jurídico oficiante pelo sindicato, junto com o da 
empresa, apresentem acordo para homologação na Justiça do Trabalho.
 Pedimos ao trabalhadores da empresa RHI - Magnesita para que entre em contato conosco pelos telefones 
(31)98733-0616 ou 3741-2019.
 Período de apuração de 07/11/2012 a 15/12/2016 (visto que a partir de 16/12/2016 em diante a empresa regularizou 
o pagamento), observando a admissão e demissão de cada substituído, sendo assim o substituído deveria estar ligado a 
empresa na data 15/12/2014.
 Ressaltamos que o pagamento deve acontecer na primeira quinzena de Abril.

EMPREGADOS E EX EMPREGADOS DA EMPRESA

HARSCO (OURO BRANCO E JECEABA)

Pedimos a todos empregados e ex empregados da empresa Harsco 
(Ouro Branco e Jeceaba) conforme lista abaixo, que ainda não 
receberam o valor referente ao processo do adicional noturno, que 
entrem em contato com o sindicato o mais breve possível.

   Telefones (31)987330616 ou (31)3741-2019.

Revisão da vida toda
 O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) apresente, em até 10 dias, a partir do dia 03/03, o cronograma para a chamada “revisão da vida 
toda” - procedimento em que os segurados podem usar toda a sua vida contributiva para calcular seu benefício, não 
apenas os salários após julho de 1994 (como é atualmente). 
 A “revisão da vida toda” pode beneficiar não só aposentados (seja por idade, em regime especial ou por tempo de 
trabalho), mas, também, pensionistas e quem recebe auxílio doença ou aposentadoria por invalidez.




