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Sindicato dos Metalúrgicos
de Ouro Branco, Congonhas, Jeceaba e Base

Sede Ouro Branco: Av: Patriótica, 1080 - Bairro Siderurgia
(31) 3749-7400 - (Obs.: O tel. 3742-1722 não existe mais)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO COBRA DO SINDICATO
O Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco foi notificado no último dia 29, pelo Ministério 

Público do Trabalho (MPT), através da comunicação nº 56567.2017, referente ao Inquérito Civil nº 
003861-2016.03.000/2, para verificar uma denúncia de trabalhadores que prestam serviços para a Gerdau 
Ouro Branco.

O nosso Sindicato, apesar de não ter relação com o caso, verificou e constatou que as denúncias 
eram procedentes, e já encaminhou resposta ao MPT.

Foram apuradas as seguintes irregularidades: Empresa faz com que motoristas de empresas 
transportadoras esperem pra descarregar seus  caminhões de 2 a 12 horas, sem que os mesmos possam 
descer dos seus veículos pra comer e/ou ir ao banheiro, ferindo, assim, os princípios de direitos humanos 
dos cidadãos. Caso saiam dos seus veículos, são cortados do serviço, conforme tabela de punição 
existente.

Muitas vezes, já cansados da jornada de trabalho, chegam para descarregar e, ainda, têm que 
amargar uma fila de 12 horas de espera, sem receber nada por isso. 

Constatamos que, no pátio próximo ao Corpo de Bombeiros, o que esta ocorrendo é que os 
motoristas estão sendo submetidos a condições desumanas no exercício de suas atividades, em locais 
onde não existe a menor condição de permanência por falta de estrutura mínima como instalações 
sanitárias, bebedouros e até mesmo uma lanchonete para tomar um simples café. São proibidos de utilizar 
seus fogareiros para fazer um café e até mesmo aquecer suas marmitas, já que são obrigados a trazer de 
casa para não “ morrer de fome”.

Infelizmente, isso esta ocorrendo no pátio Norte da Gerdau Ouro Branco, e, também, na VSB, em 
Jeceaba, onde, segundo trabalhadores do local relataram que houve caso de um motorista ter desmaiado 
de fome, sendo necessário utilizar-se o serviço médico da VSB.

Como se não bastasse, no pátio das transportadoras da Gerdau Ouro Branco existem banheiros 
imundos e o ambiente é todo coberto por uma nuvem de poeira, proveniente do deslocamento dos 
caminhões. Vimos muitos trabalhadores do transporte e de outros movimentos internos no meio daquele 
ambiente caótico.

Isso acontece na área interna da Gerdau Ouro Branco e portão Norte. O mesmo acontece na VSB.



Todo mundo procurando um lugar pra curtir as férias. Porém, para muita 
gente, o grande problema é: como encontrar um lugar que seja legal e por 

um preço que caiba no seu bolso?
Pensando em proporcionar momentos de lazer e descontração para nossos 
associados e familiares, o nosso Sindicato disponibiliza uma Colônia de 

Férias na Praia do Morro, em Guarapari E/S.
 Estamos agendando para a Semana Santa.

COLÔNIA DE FÉRIAS 
 GUARAPARI E/S

Faça já sua 
reserva no (31) 3749-7400.

Quais os riscos da flexibilização das leis de trabalho 
com o enfraquecimento da CLT?

  VENDE-SE
Casa com 3 quartos, 2 salas, 2 banheiros, cozinha 
grande, área de serviços e área de churrasqueira, 

quintal e uma garagem coberta, localizada na 
Avenida Consider - 229 , Siderurgia.

Valor: R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Contatos:
(31) 99696-6042
 (31)  98795-6751

Seguro-desemprego pode ser recebido por procurador de beneficiário
Embora o artigo 6º da Lei 7.998/1990, que regula benefício é de direito personalíssimo e intransferível.

o seguro-desemprego, classifique o benefício como O juízo de origem, que havia concedido a liminar, 
"pessoal e intransferível", é possível que ele seja confirmou a sentença na análise de mérito. Por força da 
encaminhado e sacado por procurador constituído. Remessa Necessária Cível, o processo foi parar na 3ª 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região  Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que 
confirmou a legalidade do pagamento do seguro- julga matéria administrativa. O colegiado, por 
desemprego, por meio de procuração, à representante legal unanimidade, confirmou a decisão.
de um estudante, que foi fazer intercâmbio no exterior, “A matéria em questão já foi examinada por este 
após ser demitido. egrégio Tribunal, que entendeu ser possível o 

O estudante de 23 anos ajuizou Mandado de requerimento do seguro-desemprego pelo mandatário 
Segurança contra medida do gerente regional do com poderes para este fim, pois não constitui qualquer 
Ministério do Trabalho , que negou o pagamento por ofensa ao caráter da pessoalidade’’, disse o Relator, Juiz 
procuração à sua mãe. O órgão público alegou que o Federal convocado. 

Agora, uma das principais lutas é a Reforma Trabalhista. Esta consiste basicamente na alteração de alicerces 
jurídicos constantes na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), marco da legislação trabalhista brasileira no sentido de 
reduzir a gritante diferença de poderes entre das duas partes de um contrato de trabalho: o empregador e o empregado. 

A CLT essencialmente se volta para dar base a um tipo específico de contrato: o Contrato de Trabalho. E sua razão 
de ser também possui o viés de proteção, de tutela, da parte mais fraca desse contrato, que é o trabalhador, considerando 
determinadas especificidades de uma relação trabalhista: a subordinação, a relação de poder, e outras que limitam as 
resistências do trabalhador diante de situações de arbitrariedade. 

A reforma trabalhista que chega com o rotulo de "flexibilização das leis trabalhistas", tem como escopo reforçar o 
predomínio das decisões provenientes de acordos coletivos sobre as normas da CLT. Esses acordos são gerados a partir de 
reuniões entre sindicatos e patrões. É fato que nem sempre os sindicatos representam os anseios dos trabalhadores e, 
portanto, pode haver um sério risco de que resultados dos acordos coletivos não sejam benéficos para o trabalhador. Até 
então, quando há prejuízos para o empegado, esse mesmo (sem necessitar de advogado) pode se dirigir à Justiça do 
Trabalho e pleitear seus direitos, com base na CLT. Com a reforma, Juízes não poderão tratar de questões já decididas nos 
acordos, independente do que rezar a CLT.

Ora, se a CLT busca tutelar o trabalhador e a flexibilização objetiva exatamente enfraquecer o alcance da CLT, 
logo, essa reforma permitirá que decisões em prol do mercado sobrepujem direitos e garantias trabalhistas. Em última 
análise, isso vai significar maior precarização do trabalho. Para melhor ilustrar, exemplos são bem vindos:
 *    Será possível a redução de salários, através do artifício da redução de horas de trabalho; 
 *   Redução do horário de almoço, o que, biologicamente, pode causar transtornos graves;
 *   Parcelamento de licença-maternidade, para a qual o tempo de afastamento já é considerado, em muitos estudos, como 
insuficiente;
 *   Contratação de terceirizados para atividade-fim da empresa. Como, por exemplo, só é possível ingressar no Banco do 
Brasil ou Correios através de concursos. Com a mudança, será permitido a contratação de pessoas sem concurso, para 
trabalhar como se concursados fossem;
 *    Risco de aumento do trabalho infantil, que a Constituição já permite, mas, sob forma de contrato do menor aprendiz.

O que, atualmente, causa certo espanto é a falta de debates mais aprofundados e movimentações das classes 
trabalhistas em torno do assunto. Parece que a sociedade só se dará conta dos verdadeiros malefícios da reforma trabalhista 
como está proposta, na atualidade, quando ela entrar em vigor. Não só perderá o trabalhador, mas, toda uma sociedade de 
uma democracia fragilizada por insegurança jurídica e gestão pública sendo comandada por indivíduos indiciados por 
corrupção.


