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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)

UNIMED SAÚDE

Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco se reúne 
com Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem 

Na última sexta-feira, dia 02, recebemos em nossa 
Sede,  para uma reunião, o  Sr. Geraldo Valgas, Presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem e região, 
juntamente com o Sr. Marco Antônio de Jesus, Presidente 
da SEM/CUT,  para tratarmos de assuntos ligados às 
negociações coletivas e a PLR da Vallourec (VSB), já que 
as duas empresas, mesmo estando situadas em bases 
diferentes, pertencem ao mesmo grupo financeiro e com 
data base igual, pois, entendemos que, juntos, podemos ser 
mais fortes.

Sabemos que, juntos, podemos fortalecer um ao 
outro, trazendo vantagens diretas para o trabalhador, que é 
o principal interessado nas resoluções e, ao mesmo tempo, 
maior prejudicado com as medidas governamentais que se 
avizinham.

Diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, 
juntamente com Geraldo Valgas, Presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos de BH/Contagem e 
região e  Marco Antônio de Jesus, Presidente da 

SEM/CUT

Diariamente, a Diretoria do nosso 
Sindicato é procurada por trabalhadores 
indignados por receber seu contracheque 
“zerado”, ou seja, trabalhou o mês inteiro e, no 
final, não recebeu nada.

É um absurdo esse procedimento das 
empresas que, mesmo sabendo que há um limite 
legal para descontos no salário mensal do 
trabalhador, “zeram” o pagamento do 
trabalhador, em nome de uma grande amizade 
entre as empresas e este plano de saúde.

Na maioria das vezes, as empresas alegam 
que o erro é do plano de saúde, que atrasa o envio 
das despesas do trabalhador e, depois, mandam 
tudo de uma só vez.

Companheiro,a 
Unimed me mandou 
uma conta absurda!

Então, foi por isso que 
meu contracheque veio 

“zerado”.
Não podemos contar 

nem com plano de saúde 
mais.



ASSEMBLEIA 
Editais de ConvocaçãoCOLÔNIA DE FÉRIAS

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.

Pensando em proporcionar momentos de lazer e descontração FRAN MOTORES
Data:07 de junho (quarta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário: 08:00 horas 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.

FRAN ELETROMECÂNICA LTDA.
Data:07 de junho (quarta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário: 16:30 horas e, às 17:00 horas, em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes.
Pauta:Discussão, aprovação ou rejeição da Contraproposta da empresa 
para Negociação Coletiva de Trabalho 2017/2018.

ATENÇÃO COMPANHEIROS!

 Sindicato faz parceria com  corretoras 
de seguro de automóvel.

Ligue e faça já a sua cotação.

Contatos:
(31) 3749-7400 ou  

(31) 98733-0616 - Zap

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) intermitente para o reconhecimento da especialidade e 
apelou ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que o uso eficaz dos equipamentos de proteção 
contra a sentença, da 1ª Vara Federal da Subseção individual (EPI) e coletivo afastariam a insalubridade.
Judiciária de Ipatinga/MG, que concedeu a segurança Em seu voto, o Relator  esclareceu que a 
para reconhecer como de atividade especial os jjurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é 
períodos laborados por um beneficiário, ora parte no sentido de que em relação à exposição ao ruído, de 
impetrante, e determinou a concessão de 

forma habitual e permanente, acima dos limites de 
aposentadoria especial ao requerente.

tolerância estabelecidos na legislação pertinente 
O pedido do benefício havia sido indeferido 

sempre haverá caracterização da atividade como 
pelo INSS com base no entendimento de que a 

especial, independentemente de a utilização ou não de exposição a agentes nocivos, na forma como relatada 
EPI. O magistrado afirmou que a sentença não merece nos documentos, não caracterizaria a natureza especial 
reparo quanto aos períodos enquadrados como das atividades profissionais.
especiais e que “o tempo de contribuição do O demandante, então, procurou a Justiça, 
impetrante, na data do requerimento administrativo alegando que foi submetido a uma exposição oscilante 
(06/02/2012), superava 25 (vinte e cinco) anos, a entre o nível máximo de ruído permitido para as 
concessão da aposentadoria especial é devida”. condições de saúde do trabalhador e os níveis de ruídos 
Processo: 0002143-78.2012.4.01.3814/MGinsalubres.

O TRF1, por intermédio da Segunda Câmara Em seu recurso, o ente público argumentou, 
Regional Previdenciária de Minas Gerais, à dentre outras razões, que seria necessária a 
unanimidade, negou provimento à apelação do INSS.comprovação efetiva da exposição aos agentes 

agressivos de forma permanente, habitual e não 

Exposição a níveis de ruído insalubres gera aposentadoria especial
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