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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 entrou com ação judicial contra 
a Conenge Engenharia

O nosso Sindicato entrou com ação judicial contra a empresa Conenge 
Engenharia por entendermos que a atividade exercida pelos empregados desta 
empresa, na área da siderúrgica Vallourec  (VSB), é ligada ao nosso Sindicato.

Ganhamos o processo em primeira instância, porém, a empresa Conenge 
recorreu desta sentença.

Informamos aos trabalhadores que, tão logo tenhamos a vitória final, 
iremos exigir que a Conenge devolva aos seus trabalhadores tudo aquilo que 
entendemos ter sido descontado de forma indevida.

Dispensa de trabalhador com deficiência ou 
reabilitado só é válida se precedida da contratação de 

outro em condições semelhantes

E, para garantir que esse avanço social seja efetivamente cumprido, a lei limita o poder diretivo do 
empregador, que somente pode dispensar esses trabalhadores após a contratação de substituto em condição 
semelhante, evitando-se, assim, a ocorrência de lacuna temporal entre a dispensa de um trabalhador e a contratação 
de outro. Foi o que destacou o Juiz convocado em sua atuação na 8ª Turma do TRT mineiro, ao modificar decisão de 
1º grau para, anulando a dispensa efetuada por uma empresa , determinar a reintegração de seu ex-empregado, 
observando-se as mesmas condições anteriores relacionadas ao cargo ocupado. A empresa deverá, também, pagar a 
ele todas as verbas salariais decorrentes.

Ao analisar o conjunto das provas, o julgador constatou que, em 28/06/2016, data da elaboração da relação 
de empregados, inclusive deficientes e reabilitados na previdência social, a empresa  possuía 585 empregados, dos 
quais 26 estavam incluídos no percentual de deficientes e reabilitados da previdência social. Nesse contexto, o Juiz 
verificou que a empresa, à época da dispensa do ex-empregado, não observava o percentual para preenchimento 
dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência. Também ficou demonstrado 
que o reabilitado contratado passou a ocupar a vaga  muito tempo depois de sua dispensa.

Nesse contexto, o julgador deu razão ao ex-empregado, anulando a dispensa efetuada e determinando sua 
recontratação. O entendimento foi acompanhado pelos demais julgadores da Turma. 

Processo PJe: 0010852-46.2015.5.03.0100 (RO)

A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a 
preencher de 2% a 5% de seus cargos com trabalhadores 
reabilitados ou que apresentem algum tipo de deficiência. É a 
chamada reserva de mercado, que visa à promoção e a integração no 
mercado de trabalho de pessoas com deficiência física ou 
reabilitados da Previdência Social. Isso é assegurado pelo artigo 93 
da Lei 8.213/91.



SERVIÇOS DE XEROX
Na Sede do Sindicato

Sócio: R$0,10
Não Sócio: R$ 0,20

Acima de 100 cópias do 
mesmo documento, 

R$0,08 cada.

ALUGA-SE
Salas com capacidade para 30 

pessoas para treinamentos, 
reuniões, cursos. Temos 

também, um auditório com 
capacidade para 540 lugares.

Contato: (31) 3749-7400

COLÔNIA DE FÉRIAS
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 estamos 
agendando para os meses de junho, 

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

Férias fracionadas sem motivo são ilegais e empregador             
deve pagar em dobro

ASSEMBLEIA
Edital de Convocação
MAGNESITA REFRATÁRIOS 

S.A. (GERDAU/VSB)

Discussão, aprovação ou 
rejeição da  Contraproposta a Pauta 
de Reivindicação para negociação 
coletiva de trabalho 2017/2018.

Data:01 de junho (quinta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário: 17:30 horas, em primeira 
convocação, e, às 18:00 horas, em 
segunda  convocação ,  com 
qualquer número de presentes.
Pauta:

Férias fracionadas sem justificativa são etapas, sendo uma não inferior a dez dias. Portanto, 
consideradas nulas e o empregador deve conceder um requereu a remuneração em dobro das férias, com o 
novo período de descanso. Este é o entendimento da 3ª acréscimo de 1/3 do salário conforme dispõe o artigo 7º, 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que deferiu o inciso XVII, da Constituição Federal.
pagamento em dobro de período por uma empresa. Relator do recurso da trabalhadora votou para 

Como não houve justificativa satisfatória para a condenar a empresa ao pagamento em dobro das férias, 
divisão do período de descanso, como exige a CLT, a nos termos do artigo 137 da CLT, diante da falta de 
conduta da empresa foi irregular e as férias são comprovação de razão relevante de interesse do 
consideradas como não concedidas. empregador ou da empregada para o fracionamento. O 

A empregada afirmou que nunca usufruiu de 30 Relator afirmou que o parcelamento irregular impede a 
dias seguidos de repouso por ordem da empresa, o que finalidade das férias de proporcionar descanso ao 
contraria o artigo 134 da CLT. O dispositivo prevê a trabalhador para repor as energias física e mental, o que 
concessão das férias em período único, mas admite, justifica o pagamento em dobro. 
somente em casos excepcionais, a divisão em duas Processo 1075-11.2013.5.04.0381

A IMPORTÂNCIA  DA CIPA
A CIPA é um dos braços mais importantes da Segurança do Trabalho. Quem tem uma CIPA atuante já tem 

meio caminho andado rumo ao objetivo de ter um ambiente de trabalho mais seguro. 
A CIPA é hoje uma das importantes ferramentas de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do 

trabalho. Tem como objetivo básico tornar compatível o trabalho com a preservação da saúde e da integridade 
física e mental do trabalhador.

A ideia é que empregador e funcionários trabalhem conjuntamente na tarefa de prevenir acidentes e 
melhorar a qualidade do ambiente de trabalho.

Informamos que todo membro da CIPA antes de assumir a função deve passar pelo treinamento. O 
treinamento tem duração de 20 horas. As 20 horas poderão ser dividas em, no máximo, 8 horas diárias. E deve ser 
realizado dentro do horário de expediente da empresa. NR 5. 35 e 5.3.4.

Saiba que a garantia de emprego tem duração de 2 anos a contar da data de posse. Somente tem direito a 
garantia os membros eleitos por voto, tanto os titulares como suplentes. NR 5.8 e artigo. 10, II, “a”, do ADCT.

Sabemos que tão logo iniciará o processo eleitoral da Cipa, conforme Portaria 3.214 de 06/08/78, 
cumprindo a NR-5.

O nosso Sindicato se coloca à disposição dos companheiros 
que serão participantes do processo eleitoral e se coloca à disposição 
para ajuda-los na condução deste mandato.

Estamos juntos na busca de um ambiente seguro e livre de 
doenças ocupacionais.


