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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.



29 e 30 de abril  

Distribuição de Pipoca, 
algodão doce

Quando esta Diretoria resolveu comemorar o Dia do 
TRABALHADOR com uma grande festa para homenagear os trabalhadores 
de nossa região, não se tinha a ideia de que, hoje, se transformaria na maior e 
melhor Festa do Trabalhador do estado de Minas Gerais, sendo a única que 
sorteia prêmios valiosos, de forma democrática para todos os trabalhadores 
não privilegiando somente os metalúrgicos.

Em contrapartida, o Sindicato colocou como regra para participar dos 
sorteios a doação de 1kg de alimento não perecível, para que estes alimentos 
sejam doados as Instituições Assistenciais para os menos favorecidos.

Companheiros, estes materiais são solicitados pelas próprias 
instituições.

Aproveitando a grande quantidade de alimentos arrecadados e quase 
todos na mesma hora, pessoas de má fé vêm trocando alimentos com data de 
validade vencida para concorrer aos prêmios. Graças a Deus, é uma minoria, 
mas, compromete o brilho e a intenção da festa e do Sindicato.

Informamos às pessoas de má intenção que evitem um 
constrangimento durante a arrecadação na festa, porque, teremos fiscais para 
nos ajudar no recebimento dos mesmos.

TENHAM  CONSCIÊNCIA!

Na Praça Tancredo Neves - Centro de Jeceaba
a partir do dia 17 de abril das 14h às 18h, e na Praça de Eventos no dia 30 de Abril.

DIA 29 de Abril
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30 de Abril
-09h30min: Solenidade de abertura oficial do 
evento com a participação da Corporação 
Musical Nossa Senhora da Conceição;
- 09h45min: Abertura das barracas;  corte de 
cabelo e maquiagem; distribuição de 
guloseimas; rua de lazer; stand's de saúde; 
apresentação da banda das escolas 
municipais; exposição de entidades e 
artesanatos.
- 14h: Apresentação da Fanfarra das escolas 
municipais de Jeceaba;
- 15h: Homenagem ao dia das mães e entrega 
de prêmios às três mães mais idosas presentes 
no evento e início do sorteio de prêmios;
 22h:Show com Banda Brasil 70

Praça Tancredo Neves

Microondas

22h- Show com

Geladeira
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99519-4448 / 98461-0991

19h - 
Show com  

Banda Desterrados 

 

Nippon Steel, 
 Gol Segurança.

Concorra a vários prêmios em dinheiro, 
e muito mais...

13

Cavalo
S rte   eq e

o io de Ch u s


