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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)

GERDAU OURO BRANCO - ACIDENTE DE TRABALHO
A gestão típica de “deixar para depois” a adoção de medidas que poderiam (e deveriam) ser tomadas 

imediatamente, fez com que acontecesse mais um acidente na Gerdau Ouro Branco.
Desta vez, na ventaneira do alto forno 01 que, por sorte, não resultou em vítimas humanas.
Anteriormente, tivemos um acidente na sinteriazação 01, com grandes prejuízos financeiros, tal como 

geralmente acontece numa siderúrgica.
“Temos verificado (através de inspeções na usina e denuncia dos trabalhadores) que e grande degradação 

de equipamentos da Gerdau e a falta de apoio ao pessoal da MANUTENÇÃO E CORTES DE PESSOAL 
QUALIFICADO E DE RECURSOS MAS TÉCNICAS DE PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS. 
Com isto as manutenções são superficiais e sempre adiadas para o limite dos limites dos equipamentos, temos na 
área da Gerdau muitas tubulações de gás e água industrial deterioradas e com vazamentos e são feitos verdadeiras 
gambiarras e quebra galhos para manter o custo baixo”. Este foi um trecho de uma entrevista dada, por outras 
palavras,  pela Diretoria do Sindicato para um jornal regional, apesar de  contestada pela Gerdau.

Mas, vale lembrar que o  nosso jornal “O Tarugo”, antes daqueles acidentes fatais, que resultaram em 5 
mortes, já vinha denunciando inúmeras irregularidades operacionais apontadas pelos trabalhadores da empresa. 
Infelizmente, denúncias essas que continuam acontecendo diariamente e, ainda  pior, se confirmando a cada dia, 
não passando um mês sem registrar um acidente na empresa.

A situação da Gerdau está trazendo intranquilidade aos seus trabalhadores, familiares e moradores da 
região.

Em recente reunião com o Comitê de Segurança da Gerdau, a nossa Diretoria alertou para os seguintes fatos 
comprovados, dentre eles, o seguinte: gasômetro da Aciaria- em estado crítico, embora a empresa informe que 
“está sobre controle”; porém, os trabalhadores sabem o potencial de perdas naquele local, onde uma explosão 
poderia gerar perdas de vidas e uma paralisação da empresa, por longo prazo.

Umas das mais novas e grandes denúncias é o estado que se encontram os porões das laminações, com 
excesso de óleo e graxa proveniente de vazamentos, com grande risco de incêndio e, a toda evidência, com riscos 
de  danos imensuráveis. 

A PROPÓSITO: COMO FICA O CUMPRIMENTO DA NR-25?

Gerdau Ouro Branco 
Empresa não assina Acordo Coletivo de Trabalho

Companheiro,
Se você pensa que o descaso da gestão da Gerdau diz respeito somente a manutenção dos equipamentos e a 

integridade física de seus trabalhadores, estão enganados.
O nosso Acordo Coletivo de Trabalho vigente que foi aprovada em assembleia no dia 22 de março, do 

recorrente ano, determinada pela Justiça após instauração do Dissídio Coletivo de Trabalho, e não foi assinado até o 
presente momento.

Ou seja, vocês estão trabalhando sem nenhuma proteção jurídica e legal, que devem decorrer o ACT firmado 
entre as partes. Sem o acordo coletivo regularmente assinado,  vocês estão apenas passeando pela empresa, onde, se 
houver qualquer coisa com o trabalhador,  ela “vai tirar o dela da reta”.

Visando solucionar este problema, o Sindicato fez um pedido de Mediação junto ao Ministério do Trabalho e, 
não havendo solução, irá ajuizar mais um processo judicial contra a empresa. 



ASSEMBLEIA 
 Editais de Convocação

NIPPON STEEL & SUMIKIN 
TUBOS DO BRASIL LTDA.

Data: 29 de junho (quinta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário:17:30 horas e, às 18:00 
horas, em segunda convocação, 
com qua lque r  número  de  
presentes.
Pauta: Discussão, aprovação ou 
rejeição da Contraproposta a Pauta 
de Reivindicação para negociação 
coletiva de trabalho 2017/2018.

JUSTIÇA DO TRABALHO URGENTE
Com as mudanças que visam extinguir mais de 200 itens na CLT, nós, empregados, iremos 

perder quase todos os nossos direitos trabalhistas e, um item que a imprensa tem se negado a 
divulgar, é a perda do direito de procurar a justiça a para receber muito daquilo que as empresas 
roubam diariamente dos trabalhadores e que, em muito casos, não poderemos buscar a justiça para 
recebê-los.

Por isso, pensamos que é muito importante o trabalhador que foi demitido nos últimos dois 
anos, avaliar se vai ou não ajuizar ação na justiça do trabalho, caso contrário, poderá perder tudo.

Companheiros
Estaremos 

disponibilizando 
para os 

primeiros 50 
associados 

ingressos para 
prestigiar a Peça 
“CONFISSÕES 

DE UM 
ESTRESSADO”. 

Para mais 
informações 
ligue no (31) 
3749-7400

Corra e garanta 
o seu ingresso.

O menor aprendiz não pode transitar em nenhuma área da empresa na qual sua integridade física esteja em risco, e é 
responsabilidade do empregador se certificar de que isso não aconteça. Com esse entendimento, a 4ª Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região garantiu a um jovem estabilidade provisória de 12 meses, indenização substitutiva dos salários e indenizações de 
dano moral e material.

O menor de 17 anos sofreu acidente durante a movimentação de uma carga pela ponte rolante que estava sendo operada por outro 
empregado da empresa. A carga prendeu o pé esquerdo do aprendiz, que fraturou um dedo.

Um dos autos de infração chamou mais a atenção do Relator. Nele constava que a empresa mantinha o reclamante, menor 
aprendiz de 17 anos, trabalhando em atividade que, contrariamente ao disposto no artigo 3º do Decreto 6.481/2008, oferecia risco à sua 
integridade física, tanto que sofreu acidente.

A decisão lembrou que o artigo 157 da CLT determina que a empregadora deve cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e 
medicina do trabalho e, ainda, instruir os empregados quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes ou doenças 
ocupacionais. Medidas essas que, segundo pontuou, não foram adotadas no caso, de maneira a afastar a presunção formada pela vasta 
prova documental existente no processo. Processo 0002395-91.2014.5.03.0057 ED

CONSTRUÇÕES MECÂNICAS E 
MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI - 

EPP., MEC.IN SERVICE-MANUTENCAO E 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA LTDA E 
MECÂNICA INDUSTRIAL NUNES LTDA.

Data: 28 de junho (quarta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário:17:00 horas e, às 17:30 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.

ATENÇÃO ASSOCIADOS!!!

Menor aprendiz que se machuca dentro da empresa deve ser indenizado

LYON ENGENHARIA
 COMERCIAL LTDA.

Data: 28 de junho (quarta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário:14:00 horas e, às 14:30 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.

Senac em Conselheiro Lafaiete está 

com inscrições abertas para curso de 

Iniciação à Fotografia

Para você que admira uma boa fotografia, quer 

aprender mais sobre essa área ou até mesmo começar uma 

nova carreira, o Senac em Conselheiro Lafaiete está com 

inscrições abertas para o curso de Iniciação à Fotografia.

As aulas começam dia 10 de julho, vão até dia 25 

de julho e acontecem das 19h às 22h de Segunda a Quinta. 

Temas como elementos da câmera: diafragma, obturador, 

fotômetro, objetivas, filtros, cartão de memória e 

profundidade de campo, técnicas de fotografia: 

posicionamento, treinar o olhar e ângulo de imagem 

conservação de equipamentos fotográficos, serão 

abordados na curso.

As inscrições poder ser feitas pessoalmente, nas 

unidades no bairro Museu (Rua Quincas Alves,55) ou na 

do Centro (Rua Tavares de Melo,630) ou através do site 

www.cursos.mg.senac.br. Informações no 08007244440
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