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Qualquer Hora

Assembléia Acordo Coletivo Gerdau Açominas 2022/2023
 O que está acontecendo hoje tem muito a ver com o texto acima. Vocês recusaram 02 vezes em assembléia 
a contraproposta da empresa que aposta no quanto pior melhor, e nas 02 reprovações de suas contrapropostas a 
empresa chamou o Sindicato para retomar a negociação, porém sem oferecer nada que nós queríamos que fosse 
atendido, como abono, aumento real para poder recuperar o poder aquisitivo de vocês; onde iria impactar 
diretamente em suas ferias, FGTS, 13º salário. 
 Se houver companheiros, a recusa da 3ª contraproposta da empresa, não haverá mais negociação com o 
Sindicato, iremos ao dissidio coletivo, que com certeza absoluta a empresa não quer que aconteça. Nesse dissidio 
iremos buscar a 5ª letra, equiparação salarial principalmente entre homens e mulheres que ocupam a mesma 
função, buscaremos também o pagamento para os trabalhadores que atuam em aréas insalubres e periculosas.
 Companheiros, vocês leram o texto acima , é o que a Gerdau Ouro Branco vem fazendo fielmente, 
testando a paciência de todos nós, achatando o salário de todos vocês com pequemos mimos.

VOTE NÃO, É TRANQUILO, É SEGURO!

No Caminho com Maiakóvski
...

Tu sabes,
conheces melhor do que eu a velha história.

Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do 
nosso jardim.

E não dizemos nada.
Na segunda noite, já não se escondem:

pisam as flores, matam nosso cão, e não dizemos nada.
Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, 
rouba-nos a luz, e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz 

da garganta.
E já não podemos dizer nada.

Eduardo Alves da Costa



Saúde - Doenças do Século

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS, METALÚRGICAS, MECÂNICAS, 
MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS ELETRÔNICOS DE OURO BRANCO E BASE. 

EDITAL
 Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados em pleno gozo de seus direitos sindicais, para uma Assembleia 
Geral Ordinária, a se realizar no dia 29 (vinte e nove) de março de 2023, na sede da entidade, à Av. Patriótica nº 1080, Bairro 
Siderurgia, Ouro Branco/MG, as 17:30 horas (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, para a seguinte ordem 
do dia:
A - Leitura, apreciação e votação da Ata da Assembleia anterior;
B.-.Leitura, apreciação e votação da Prestação de Contas do exercício de 2022, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal.
Havendo falta de número legal em primeira convocação, a Assembleia será realizada às 18 horas (dezoito horas), no mesmo dia 
e local com qualquer número de associados presentes.
Ouro Branco, 27 de fevereiro de 2023.
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE CARVALHO
Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
SIDERÚRGICAS, METALÚRGICAS, MECÂNICAS, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS ELETRÔNICOS DE 
OURO BRANCO E BASE – STISMMMEOBB, conforme prescrição legal estatutária pertinente, vem, através do seu 
Diretor Presidente, no uso de suas atribuições, CONVOCAR todos os empregados da empresa GERDAU AÇOMINAS 
S.A., interessados, Associados e não Associados, para participarem da Assembleia Virtual Geral Extraordinária, a se 
realizar das , na plataforma eletrônica SurveyMonkey, para deliberar sobre a 00:00 às 17:30 horas do dia 17/03/2023
seguinte ordem do dia: a) aprovação ou rejeição da a Pauta de Reivindicação para negociação Coletiva 3ª Contraproposta 
de Trabalho 2022/2023; b) autorização para o desconto de contribuição assistencial dos empregados, garantido o direito 
individual à objeção, por meio de manifesto de próprio punho, apresentado para protocolo de recebimento nas 
dependências da entidade sindical; c) autorização para que o Sindicato retro mencionado possa assumir a direção dos 
entendimentos entre os interessados e celebrar Acordo Coletivo de Trabalho 2022/2023; d) autorização ao Sindicato 
convocador, 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; e) conceder poderes ao Sindicato para 
alterar a pauta aprovada na Assembleia de 22/09/2022, com supressão, inclusão, modificação ou adaptação de 
reivindicações durante ou após as negociações; f) encerramento. Ouro Branco, 14 de março de 2023. Ass. Raimundo 
Nonato Roque de Carvalho – Diretor Presidente do STISMMMEOBB.

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; AUTO MECÂNICA (1) (2) (3) (4)

FRAZÃO; COMERCIAL OURO MOTOS LTDA E.D. COSTA MECÂNICA LTDA.; ELZA DE AZEVEDO SILVANO; FRAN (5) (6) (7) (8)

ELETROMECÂNICA; FRAN MOTORES LTDA.; FRANCISCO AMARANTE DE FARIA; CONSTRUMEC - CONSTRUÇÕES (9) (10) (11)

MECÂNICAS E MONTAGENS INDUSTRIAIS; MECÂNICA INDUSTRIAL NUNES; MEC.IN SERVICE - MANUTENÇÃO E (12) (13)

MONTAGEM ELETROMECÂNICA LTDA.; LACERDA & REIS LTDA LS METAIS; RHI MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A (14) (15) (16)

(GERDAU/VSB); MARIA DE LOURDES GOMES SILVEIRA; MECÂNICA GG LTDA.; MATERSOLDA INDÚSTRIA E (17) (18) (19)

COMÉRCIO LTDA.; MENDES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.; ORMEC ENGENHARIA LTDA.; R M DE (20) (21) (22)

SOUZA ENERGIAS RENOVÁVEIS, interessados, 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.

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.




