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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)

Sindicato dos Metalúrgicos realiza inspeção na
 Gerdau Usina Ouro Branco

O Sindicato continua a cumprir o cronograma de Inspeção - da NR13 Caldeiras, Vasos de Pressão e 
Tubulações, Inspeção da NR12 Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos Inspeção, da NR10 Segurança 
em Instalações e Serviços em Eletricidade -, na Gerdau Ouro Branco. No dia 10 de maio, a inspeção foi realizada na 
Laminação de Tiras a Quente (LTQ). O nosso objetivo foi realizar visita de Inspeção das NR´s 13, 12 e 10.

NR13 Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações: Foram feitas inspeções por amostragem em dois 
equipamentos acumuladores de pressão.
-Acumulador de pressão da unidade de bombeamento APSH-DD-G (pasta 007), local: porão do sistema hidráulico 
DD.
-Acumulador de pressão da unidade de bombeamento APSH-EE-E (pasta 027), local: porão do sistema hidráulico EE.

Nesta inspeção, foi verificado e constatado que os equipamentos atendem às exigências da NR13.
Foi realizada inspeção nos locais onde os acumuladores estão instalados, e não foram encontrados desvios. 
NR12 Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos. De forma amostral, verificado: arranjo físico e 

instalações, instalações e dispositivos elétricos, dispositivos de partida, acionamentos e paradas, sistemas de 
segurança das máquinas e equipamentos, proteções de partes móveis e rotativas, existência de dispositivos de parada 
de emergência e meios de acesso.  Foram verificadas as cercas que impedem que os colaboradores acessem a linha de 
produção,  enquanto a mesma estiver operando.

NR10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade: Foi verificado,  de forma amostral, o 
atendimento à NR10, onde foram apresentados o controle de acesso às salas elétricas, onde somente pessoas treinadas, 
credenciadas e autorizadas podem acessar as mesmas.

Também foram apresentadas as placas de sinalização das áreas. E, também, foi apresentado a gestão dos 
treinamentos de reciclagem para os colaboradores que executam serviços em eletricidade.

Fechamento da visita no LTQ: Foi solicitado, pela equipe de representantes do Sindicato, uma adequação no 
acesso aos acumuladores de pressão do porão, para diminuir o risco de tropeços dos colaboradores, principamente  
quando os mesmos tiverem que realizar alguma atividade neste local.

Foi solicitada melhoria na escada de acesso ao porão, onde existe uma parte do concreto em que o colaborador 
pode vir a colidir contra.

Foi constatada uma luminária de emergência com a tomada desligada no porão. Foi solicitado que se fizesse  
inspeção nos porões e verificar se existem mais luminárias de emergência desligadas.

Sindicato dos Metalúrgicos participa de 
reunião do Comitê Mundial dos 
Trabalhadores do Grupo Gerdau

Acontecerá, nos dias 16, 17 e 18, em Belo Horizonte, a reunião dos sindicatos mundiais que negociam com o Grupo Gerdau.
Este encontro, companheiros, será para que os sindicatos possam alinhar estratégias de negociação, manutenção de benefícios e 

conquistas durante as negociações que ocorrem com todas as plantas do Grupo Gerdau.
Sabemos que todas as plantas têm suas particularidades, mas, que só tem um único dono, cujo interesse é de todos os 

empresários:  “lucro” onde, pensamentos e atitudes dos sindicatos se divergem.
A reunião deste Comitê é para chegarmos a um consenso com relação a diversos temas e para uma troca de experiência.
Companheiros, no dia 17, estes representantes estarão visitando a  Gerdau Ouro Branco e, também, visitarão  o nosso Sindicato, 

onde haverá uma reunião em prol dos trabalhadores da planta da Gerdau, em Ouro Branco.



COLÔNIA DE FÉRIAS
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.

Por isso, informamos que já estamos com 
as  vagas para as FÉRIAS DE JULHO 

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

Prazo de prescrição só passa a contar quando trabalhador 
descobre doença

Se o trabalhador foi exposto a algo que afetou sua saúde, mas só descobriu 20 anos depois, não há como dizer que seu direito de 
ser ressarcido já prescreveu. Isso porque o tempo para acionar a Justiça só passa a contar após ele descobrir que foi afetado pelo problema. 
Esse  entendimento é da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão da Justiça para indenizar trabalhador que passou 
por essa situação. 

No pedido de indenização, o trabalhador contou que atuou na empresa a partir de 1967 e não recebeu proteção contra o dicloro 
difenil tricloetano (DDT), o que, segundo ele, poderia ocasionar diversas doenças que acometem os sistemas nervoso, respiratório e 
cardiovascular, entre outros problemas de saúde.

Em primeira instância, a empresa foi condenada a pagar indenização por danos morais em razão da omissão de medidas 
protetivas à saúde do trabalhador.

“Embora o recorrido certamente soubesse que havia sido exposto ao DDT durante os anos em que trabalhou em campanhas de 
saúde pública, as instâncias ordinárias consideraram que o dano moral decorreu da ciência de que o sangue do servidor estava 
contaminado pelo DDT em valores acima dos normais, o que aconteceu em 2009, apenas dois anos antes do ajuizamento da ação”, 
afirmou o Relator ao afastar a prescrição.

Em relação à responsabilidade da administração pública, o Relator entendeu que as instâncias ordinárias verificaram ter havido a 
contaminação do servidor devido à exposição ao produto. “Qualquer ser humano que descubra que seu corpo contém quantidade acima do 
normal de uma substância venenosa sofrerá angústia decorrente da possibilidade de vir a apresentar variados problemas no futuro”, 
concluiu o Relator.  

INSS já convoca para pente-fino beneficiários com mais de 60 anos
A revisão teve início no ano passado. Os primeiros convocados foram os segurados mais novos. Depois, em fevereiro, foi a vez 

dos segurados com mais de 50 anos. E, agora, o INSS está chamando pessoas com mais de 60 anos, segundo uma pessoa com acesso às 
informações das perícias.

Está na mira do governo quem recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez há pelo menos dois anos e não passou por 
perícia nesse período. Serão revisados 530,2 mil auxílios e 1,17 milhão de aposentadorias por invalidez.

Os idosos que recebem auxílio-doença não estão livres de serem convocados para o exame. No caso das aposentadorias por 
invalidez, que devem começar a ser revisadas no segundo semestre deste ano, o beneficiário que completa 60 anos de idade é 
automaticamente retirado do pente-fino, pois a legislação desobriga idosos inválidos de irem à perícia.

Os beneficiários são convocados por carta para realizar o exame. Assim que recebe o comunicado, o segurado tem cinco dias para 
agendar atendimento. Para não ter o benefício cortado, é importante ter exames e laudos médicos atualizados.

Prepare-se antecipadamente
* Enquanto não é convocado para o exame, o segurado deve se preparar
* Remarque consultas e refaça exames
* Mantenha o laudo médico atualizado pelo menos uma vez por ano
Fique atento ao conteúdo do laudo
* Esse é o documento mais importante na perícia
* Ele tem que servir como um relatório da doença
* Quanto mais recente, melhor

Saúde do Trabalhador
Promovendo a saúde e qualidade de vida dos metalúrgicos da 

base, o Sindicato mantém um Departamento de Saúde com um 
médico do trabalho, realizando reuniões da saúde todas as 

quartas-feiras, às 17horas, na Sede da entidade, coordenada 
pelo Dr. Fabiano Nogueira, oportunidade em que procuramos 
dar apoio aos trabalhadores associados do Sindicato, afastados 

por doenças ou acidente do trabalho.
O nosso Sindicato também fornece cestas básicas a estes 

trabalhadores (associados do Sindicato), dentro das 
disponibilidades, desde que os mesmos compareçam na 

reunião e façam o pedido da mesma.

ASSEMBLEIA
Edital de Convocação

LS METAIS COMERCIO INDÚSTRIA E
 REPRESENTAÇÕES LTDA.

Data:18 de maio (quinta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário: 08:00 horas, em primeira convocação, e, às 08:30 horas, 
em segunda convocação, com qualquer número de presentes.
Pauta:Discussão, aprovação ou rejeição da   Contraproposta a Pauta 
de Reivindicação para negociação coletiva de trabalho 2017/2018.


