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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)

ACORDO COLETIVO DATA BASE 2017/2018

ATENÇÃO EMPRESAS EM ATRASO!

ACIDENTES GERDAU  OURO BRANCO
Companheiros,

Como acontece mensalmente, a reunião de segurança entre Sindicato e Empresa, acontecerá na 
quarta-feira, dia 21, e o Sindicato irá discutir com a empresa o acidente ocorrido na sinterização, que 
está trazendo grande preocupação aos trabalhadores e ao Sindicato devido a gravidade do mesmo. 
Graças à Deus, acidente este, sem vítima.

Vemos com preocupação outros equipamentos da usina como, por exemplo, o gasômetro da 
aciaria, que se encontra em estado precário, necessitando de uma grande reforma.

A nossa grande preocupação é que um acidente com esse gasômetro com certeza irá vitimar 
muitos trabalhadores.

O segundo item preocupante são as denúncias de que a água do granulador de escória, água esta 
que contém alto índice de contaminante, está sendo jogada diretamente na rede fluvial que vai direto 
para Congonhas. 

No próximo Tarugo, informaremos aos companheiros o resultado desta reunião, de modo 
que pedimos aos mesmos que continuem nos informando sobre qualquer ocorrência em suas 
áreas.

Estamos chegando no final do mês de junho e, até agora, as empresas 
 

ainda não fecharam o acordo coletivo data base 
2016/2017.

Isso é uma demonstração de total falta de seriedade destas empresas, que alegam não estarem  agilizando o 
acordo coletivo devido às interferências das tomadoras de serviços.

Neste momento, cabe ao Sindicato solicitar uma reunião de Mediação, junto ao Ministério do Trabalho, 
com todas essas empresas, pois, não fazendo, estaríamos sendo omissos. Cabe, aos trabalhadores, continuarem 
mobilizados, pois, esta é a única maneira de sermos respeitados por empresários negligentes.

Auto Mecânica Frazão, CLIMAX 
Ar Condicionado,  Elza Azevedo, Estel Serviços Industriais,  Extrusal, Ferragens Platina, Grupo 
Nunes, HB Locações, JS Alinhamento,  Lacerda e Reis (Guipare), Lyon Engenharia, Magnesita 
Service (Gerdau), Magnesita Service (VSB), Marcio Jose Vieira, Maria de Lourdes Gomes,  
NIPPON STEEL AND SUMIKIN TUBOS DO BRASIL LTDA, Rafaela Acácia Crisóstomo (Antiga 
Êxito), Rasper, SEI Consultoria de Projetos Ltda. 

Companheiros, mais 
uma vez, o Sindicato 
nos informando sobre 

um assunto 
importante.

Por isso temos que 
informa-los sempre 

sobre qualquer 
ocorrência.

Agora, só 
aguardarmos o 
resultado desta 

reunião!



INSS deve reconhecer o direto ao benefício previdenciário na 
data do requerimento

A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta 
por um segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a sentença, parcialmente procedente, que, apesar de condenar a 
autarquia federal a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez, determinou o pagamento do benefício a partir da data do 
ajuizamento da ação.

Em suas alegações recursais, o segurado, pleiteia, resumidamente, que o termo inicial da concessão do benefício seja fixado na 
data de indeferimento do requerimento administrativo.

Analisando o caso, o Relator,  destacou que consta dos autos laudo pericial demonstrando que o início da incapacidade do 
segurado para o trabalho se deu em abril de 2008 e que é incabível a concessão do benefício em data anterior.

O Magistrado ressaltou que o início do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, ou seja, em 
08/05/2008, época em que o ente público deveria ter reconhecido o direito do requerente à percepção do benefício previdenciário.

Diante do exposto, o Colegiado, acompanhando o voto do Relator, deu parcial provimento à apelação. Processo nº: 0007476-
79.2017.4.01.9199/MG

ASSEMBLEIA
Editais de Convocação
ORMEC ENGENHARIA LTDA.

Data: 22 de junho (quinta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário:17:30 horas e, às 18:00 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.

MECÂNICA GG LTDA. e MATERSOLDA 
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME

Data: 23 de junho (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário:16:00 horas e, às 16:30 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.

Sindicato dos Metalúrgicos em 
parceria com a CSN oferecem cursos 

técnicos em Congonhas

Sindicato dos Metalúrgicos está estudando processo contra 
Cemig por cobranças indevidas

O nosso Departamento Jurídico entende que os aumentos nas cobranças de conta de luz feitas pela 
Cemig estão acima daquilo que seria devido.

Por este motivo, estaremos estudando a possibilidade de ajuizamento de uma ação visando a 
devolução dos valores que pensamos terem sidos cobrados de forma indevida por esta empresa.

Fato este que demonstra a total inoperância da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) 
que, ao invés de fiscalizar, se comporta apenas como mera subordinada destas empresas de energia 
elétrica.

EXEMPLOS DE VALORES QUE DEVEM SER RESSARCIDOS 

VALOR MÉDIO DA                    VALOR CORRETO A PAGAR                   CORREÇÃO A RECEBER 
CONTA DE LUZ                           APÓS A AÇÃO (MÉDIA)                         (MÉDIA DOS 5 ANOS) 

ATÉ R$ 110,00                                   R$ 75,00                                                    R$5.000,00 

ATÉ R$ 180,00                                   R$ 126,00                                                  R$ 7.550,00 

ATÉ R$ 300,00                                    R$ 210,00                                                 R$ 12.600,00 

 


	Página 1
	Página 2

