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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)

HARSCO - GERDAU OURO BRANCO
DESCUMPRIMENTO DO ACORDO COLETIVO

Companheiros,
Muitos trabalhadores têm procurado o nosso Sindicato para denunciar sobre o “rolo compressor” que a 

empresa resolveu, de uma hora pra outra usar, fingindo que não existia Acordo Coletivo de Trabalho.
As denúncias foram as seguintes:

*Retorno de Férias - Quanto a este, a empresa alega que houve esquecimento. Muito bonito: esquecer o que 
beneficia o trabalhador, cláusula de A.C.T., há vários anos. (Cláusula 34ª do A.C.T em vigor)
*Cartão de Ponto - descumprimento do acordo em que os horários de almoço não haveria marcação. (Cláusula 29ª 
do acordo em vigor)
*Corte de Forma Arbitrária de  Insalubridade - vem sendo cortada, de forma arbitrária, a insalubridade de 
alguns trabalhadores, alegando que passaria para vantagem pessoal, porém, esta vantagem vem sendo concedida 
somente para os “peixes”.

Isto é discriminação. “O pau que bate no Chico, bate em Francisco”.
O Sindicato exige uma explicação técnica sobre estes procedimentos e aguarda providências da empresa 

para uma reunião.

VALLOUREC - VSB
UNIFORME CONTAMINADO

Temos recebido constantes reclamações de trabalhadores da Vallourec (VSB) de que a mesma não fará 
mais a higienização de uniformes contaminados, conforme  previsão legal.

Entendemos, companheiros, que isso poderia acontecer se a empresa comprovasse através  de laudos 
técnicos que eliminou estes agentes contaminantes.

Eliminar, simplesmente para reduzir custos, sem contar a saúde do trabalhador e de seus familiares, é um 
ato irresponsável.

Por isso, solicitamos uma reunião para tratarmos deste assunto com a empresa.

É um absurdo colocar
 um uniforme  assim pra lavar 

em casa.  Suja e contamina
 toda  a máquina.

Será que o chefe 
lava o uniforme 
dele em casa?

Claro que lava. 
Ele nunca vai na área.

NOTA DE FALECIMENTO
É com muito pesar que informamos o falecimento da Senhora Derminda Vasconcelos Pereira, mãe do nosso 

Diretor Selson Vasconcelos Pereira.
A Diretoria e os funcionários do Sindicato desejam sinceras condolências aos familiares e amigos.



Trabalhador que cumpria jornada de mais de 13 horas diárias será 
indenizado por dano existencial      

Um trabalhador que cumpria jornada extensa como higiene pessoal, deslocamento casa-trabalho-casa, 
numa empresa onde trabalhou por mais de dois anos convívio com a família e os amigos, estudos, dentre outros.
conseguiu obter o direito a uma indenização por dano                "O dano existencial é uma espécie de dano moral 
existencial. A decisão é da 4ª Turma do TRT de Minas, ao decorrente de uma frustração que impede a realização 
reformar a sentença que havia indeferido o pedido. pessoal do trabalhador, afetando negativamente sua 
               A Juíza sentenciante reconheceu que a jornada qualidade de vida. Os projetos pessoais e as relações sociais 
trabalhada era de segunda a sábado, das 7h às 20h30 min, dos trabalhadores são frustrados devido a condutas ilícitas 
com 15 minutos de intervalo. Por esta razão, condenou a praticadas por seus empregadores", explicou.
empresa ao pagamento de horas extras, mas, indeferiu a                A decisão amparou-se na Constituição Federal, 
reparação por dano existencial, pretendida com base no que reconhece como direitos sociais a educação, a saúde, a 
mesmo contexto. No entanto, ao julgar o recurso alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
apresentado pelo trabalhador, a Desembargadora chegou à segurança, a previdência social, entre outros. Ainda, 
conclusão diversa. Dando razão aos argumentos conforme registrado, a Constituição limita a jornada a oito 
apresentados na inicial, entendeu que o cumprimento de horas e a carga semanal a 44 horas. Já a CLT dispõe, no 
uma jornada diária de mais de treze horas prejudicava a artigo 59, que "a duração normal do trabalho poderá ser 
capacidade do trabalhador de exercer as demais funções acrescida de horas suplementares, em número não 
da vida em sociedade. Considerando o período de sono do excedente de 2 (duas)”. De acordo com ela, trata-se de 
homem médio de 8 horas por dia, ponderou que restavam a norma de interpretação restritiva e limitadora e que tem por 
ele duas horas e 30 minutos para as demais atividades, objetivo a proteção da saúde do trabalhador.

Trabalhadora que está grávida tem direito a estabilidade, mesmo que seu contrato seja de prazo 
determinado. Com esse entendimento, a 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou duas empresas 
a pagar indenização correspondente ao período de estabilidade provisória a uma funcionária dispensada ao 
fim do contrato por prazo determinado, mesmo estando grávida.

A turma reformou decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que considerou que, 
devido à modalidade do contrato, ela não tinha direito à estabilidade de emprego.

A trabalhadora foi contratada em agosto de 2013, por uma das empresas. Em dezembro, ao constatar 
a gravidez, disse que comunicou imediatamente o fato ao supervisor direto, que informou que a relação de 

ATENÇÃO ASSOCIADOS!!!

Estabilidade da gravidez vale também para contratos temporários

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 no 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 podem 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

Companheiros,
Ainda temos ingressos disponíveis para nossos 

associados para prestigiar a Peça 
“CONFISSÕES DE UM ESTRESSADO”.

Corra e garanta o seu ingresso.

emprego iria terminar em janeiro, conforme o contrato estabelecido por prazo determinado. 
Segundo o Relator do recurso, a trabalhadora tem direito à estabilidade provisória, mas, a garantia somente autoriza a 

reintegração se esta ocorrer durante o período do benefício. Esgotado esse tempo, como no caso, ela tem direito ao pagamento dos salários 
entre a data da dispensa até cinco meses após o parto. Processo RR-467-70.2015.5.02.0034
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