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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)

IPTU EM OURO BRANCO 
UM GOLPE A MAIS, NO BOLSO DO TRABALHADOR

A população de Ouro Branco acordou assustada, pôde verificar, os aumentos são realmente indevidos.
quando chegou, nas residências, o boleto da cobrança do A prefeitura alega que o aumento é em função de 
IPTU de 2017. um levantamento territorial, um georreferenciamento feito. 

Há poucos meses, a prefeitura emitiu guias de Porém, foi aplicado este aumento para imóveis que foram 
cobrança que haviam sido lançadas na dívida ativa sobre construídos há mais de 30 anos, e que nunca tiveram 
IPTU atrasado. aumento em sua construção original.

Houve uma enxurrada de denúncias, pois, muitos Ou seja, na maioria dos casos, esse aumento é 
mostraram que não deviam nada à prefeitura. abusivo e não procede.

Logo agora, companheiros, quando centenas de Por isso, o nosso Sindicato orienta a todos a 
moradores de Ouro Branco, como já falamos pedirem a reapreciação desses valores junto à área de 
anteriormente, vivem uma época de desemprego, quando tributação da prefeitura, a partir das 13h. 
trabalhadores há muito tempo estão sem aumento, onde Afinal, não podemos pagar por um IPTU que não é 
tudo subiu o preço neste país - menos a renda dos devido. 
trabalhadores, claro -, e o comércio local vive um total 
fracasso. Vem, a prefeitura, cobrando o IPTU com valores 
exorbitantes e, de acordo com os casos em que o Sindicato  

O Sindicato estará orientando o procedimento 
administrativo a respeito deste tributo, para os nossos 
associados.

REFORMA TRABALHISTA
Um bem imenso para os empresários e uma desgraça para os 

trabalhadores
Reforma Trabalhista: um bem imenso para os empresários que financiaram o golpe contra a Dilma e que, hoje, 

financiam o golpe contra o Temer.
Mas, nessa briga de “cachorro grande”, o trabalhador é que vai levar  “ferro”.
Hoje, companheiros, está sendo votado no Senado o total desmonte da CLT, que não é o projeto do Temer:  ele é, 

apenas, um instrumento na mão dos empresários. Pois, um presidente, declarado oficialmente como chefe de uma gangue 
bem articulada para roubar o povo que ele preside, não tem a mínima moral para fazer uma reforma desta magnitude.

Sexta-feira, próxima,soltaremos um boletim especial com os principais itens desta reforma.

O Sindicato foi comunicado pela Vallourec- VSB, pois que as três principais gerências da empresa estariam dando 
férias coletiva para os metalúrgicos desta empresa.

Desde que a VSB iniciou sua operação, a mesma nunca conseguiu produzir com normalidade 100% de sua capacidade 
nominal.

O que o Sindicato não entende é o fato desta empresa fazer tantas horas extras, o que desagrada todos os trabalhadores 
envolvidos nesta situação, principalmente nos finais de semana. Como pode uma empresa que sempre produziu abaixo de sua 
capacidade nominal, programar hora extra, principalmente em final de semana?

Fato que não ocorre em nenhuma outra empresa que trabalha no mesmo ramo de atividade.
Será que essas horas extras são por total incompetência da chefia, ou, uma forma desta chefia não ter que ficar em casa 

com sua família no fim de semana? 

 VALLOUREC VSB - FÉRIAS COLETIVA



ASSEMBLEIA  
Editais de Convocação

ALUGA-SE
Casa com 3 quartos, sala, cozinha, 

área de serviço, 2 banheiros e 
garagem para 

3 carros.
Casa com ótimo acabamento 

localizada no bairro Dom Orione.
Contato: (31) 98751-2550

 Empresa é condenada a pagar adicional de insalubridade por 
fornecer EPI sem certificação

A empresa não conseguiu em recurso para a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho a exclusão do 
pagamento de adicional de insalubridade a uma industriária,  devido ao fornecimento de EPI’s sem o certificado de 
aprovação (CA) expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Ela trabalhava na área de cortes da empresa e, segundo o processo, em ambiente com ruído acima do 
tolerável. A insalubridade em grau médio foi constatada pela perícia, que apurou, também, que o equipamento 
fornecido não tinha Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo do MTE, conforme determina a Norma 
Regulamentar número 6.

A empresa alegava que a autora nunca trabalhou desprotegida e que os equipamentos de proteção 
fornecidos eram adequados e suficientes para eliminar o ruído. Entende, também, que a legislação que trata do 
assunto não exige que as fichas de fornecimento dos EPI’s, declaração que o empregado assina, se comprometendo 
a utilizar o equipamento de forma correta, contenham indicação do Certificado de Aprovação do Ministério do 
Trabalho.

O Relator do recurso da empresa, na Sétima Turma, disse em seu voto que a matéria está superada pela 
jurisprudência do TST no sentido de que o fornecimento de EPI’s, sem certificado de aprovação, acarreta a 
obrigação de pagar o adicional, pois, em tais condições, os equipamentos não serão capazes de suprimir os agentes 
agressores presentes no ambiente insalubre. PROCESSO Nº TST-RR-1552-18.2014.5.12.0012

Precisando de um bom espaço para suas palestras?
o Sindicato te ajuda!

Parcelas rescisórias não podem ser parceladas 
nem por acordo entre patrão e empregado
O pagamento das verbas rescisórias deverá ser feito até o primeiro dia útil seguinte ao 

término do contrato ou até dez dias depois da data dispensa (nesse último caso, quando não 
cumprido aviso prévio). É o que dispõe o artigo 477, § 6º, da CLT e, tratando-se de norma de ordem 
pública que estabelece direito indisponível do trabalhador, seu cumprimento é obrigatório. Por 
isso, não é válido acordo entre patrão e empregado que estabeleça o pagamento das verbas 
rescisórias de forma parcelada. Com esses fundamentos, o Juiz da Vara do Trabalho em MG, 
acolheu o pedido de um trabalhador para condenar sua ex-empregadora a pagar a ele a multa do 
parágrafo 8º do artigo 477 da CLT, em razão do atraso no pagamento das verbas rescisórias.

Em defesa, a ex-empregadora sustentou que paralisou suas atividades e teve que 
suspender os contratos de trabalho de seus empregados, não tendo condições de pagar as verbas 
rescisórias do reclamante, mas que honrou os direitos trabalhistas de seus empregados no decorrer 
dos contratos. Por fim, acrescentou que firmou um acordo com o reclamante para parcelamento 
das verbas rescisórias.

O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) registrou a concessão do aviso 
prévio e o afastamento do reclamante em 19.06.2015, com a homologação da rescisão apenas em 
06.07.2015. Por uma ressalva no TRCT, o Juiz pode notar que, de fato, houve um “acordo” entre 
patrão e empregado, postergando o pagamento integral das verbas rescisórias, que seria feito de 
forma parcelada. Mas, segundo o Magistrado, esse acordo não tem validade, pois as regras 
dispostas no artigo 477 da CLT são de ordem pública e de caráter imperativo, além de tratar de 
direito indisponível do trabalhador. Assim, as partes não podem convencionar sobre o prazo e a 
forma de pagamento das parcelas rescisórias. Em outras palavras: Patrão e empregado não podem 
mudar o prazo que está determinado no artigo 477 da CLT e o pagamento parcelado das verbas 
rescisórias, mesmo que previsto em acordo celebrado entre ambos, é considerado fora do prazo.

Portanto, o Juiz acolheu o pedido do trabalhador e condenou a empresa ao pagamento da 
multa do artigo 477, § 8º, CLT, no valor de um salário-base do empregado. 
Processo: PJe: 0010286-50.2016.5.03.0072

O nosso Sindicato aluga auditório com capacidade para 500 
pessoas. Ótimo espaço para palestras, formaturas, peças teatrais, 

treinamentos e muito mais.
Também disponibilizamos de salas com capacidade para 25 

pessoas (cada sala), com data show, ideal para cursos, entrevistas
 e treinamentos.

Para agendar nossos espaços, o contato é
 (31) 3749-7400 ou pelo email: imprensa@sindob.org.br

ORMEC ENGENHARIA LTDA.
Data: 11 de julho (terça-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 2ª Contraproposta a Pauta de 
Reivindicação para Negociação Coletiva 
de Trabalho 2017/2018.
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