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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)

“A falta do diálogo é o cerne da guerra”  
Papa Francisco

Como falamos no último 
TARUGO e foi noticiado pela imprensa 
de um modo geral, as novas regras que 
alteraram a CLT vieram prejudicar, em 
muito, os trabalhadores, retirando de 
forma direta ou indiretamente, direitos há 
muito tempo consagrados.

O Sindicato dos Metalúrgicos de 
Ouro Branco não poderia ficar omisso a 
tudo isso, e está agindo em favor dos 
empregados:

Dia 26 de julho, às 19:00 horas,  
no Auditório do Sindicato, haverá um 
seminário proferido pelo advogado, de 
todos conhecido, Dr. Carlos Eduardo 
Evangelista Panzera e sua equipe, onde as 
alterações serão apresentadas e dúvidas 
esclarecidas.

C o m p a r e ç a .  S ó  q u a n d o  
conhecemos nossos direitos é que somos 
capazes de exercê-los.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco e Base 
convida todos os trabalhadores, a população e a classe 

sindical para participar conosco deste seminário.
É de suma importância a presença de vocês neste seminário 
para que entendam melhor o que foi aprovado na Reforma 

Trabalhista.
Companheiros, compareçam e tirem suas dúvidas.

Dia: 26/07/2017
Horário: 19:00 horas

Local: Auditório do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Ouro Branco e Base

Avenida Patriótica,1080 - Bairro: Siderurgia

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE OURO BRANCO, CONGONHAS, JECEABA E BASE

         Seminário sobre Reforma Trabalhista:  
           Entenda o que mudou e os impactos para o dia a dia 

             do trabalhador.

 

Apresentação: Prof. MsC. Dr. Carlos Eduardo Evangelista Panzera

“O PAU QUE DÁ NO CHICO, DÁ NO FRANCISCO”
BENEFÍCIOS E ADICIONAL NOTURNO GERDAU OURO BRANCO

Tivemos notícia de que em outra unidade, a Gerdau realizou acordo em processos movidos pelo Sindicato, 
relativos às ações de benefícios e de jornada mista.

Mas, aqui em Ouro Branco, não houve sequer uma sinalização neste sentido. Será que os trabalhadores 
daqui são piores que os de lá?

E a nossa planta, é inferior?
Exigimos respeito e tratamento, no mínimo, igualitário. Afinal, a própria empresa não prega que deveriam 

abolir com o “Nós e Eles”, tão badalado na “Nossa Causa”? 
Se o acordo resolveu o problema jurídico em outras plantas. Por que não aqui?
Para nós do Sindicato, 
Em razão da total falta de diálogo, e diante das alterações na legislação, o Sindicato está ajuizando 7 

(sete) novas ações contra a Gerdau nesta semana.
No próximo Tarugo traremos maiores informações e dados, eis que importantes para o resguardo dos 

direitos dos trabalhadores de Ouro Branco.

“O PAU QUE DÁ NO CHICO, DÁ NO FRANCISCO”.



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

Governo tenta eliminar a representação dos participantes nos fundos de pensão
Contando com a maioria dos dirigentes em seu favor, as patrocinadoras terão ampla liberdade de impor qualquer 

tipo de decisão, principalmente de investimentos aos fundos de pensão, tal como ocorria em períodos anteriores a Lei 
108/2001.  Essa tentativa de retroceder a conquista dos trabalhadores já foi aprovada pelo Senado Federal. Agora tramita 
em regime de urgência na Câmara Federal. É o PLP 268/2016, de autoria do senador Aécio Neves (PSDB-MG), que 
propõe desequilibrar a correlação de forças nos conselhos deliberativos dos fundos de pensão de empresas públicas.

O projeto de lei, que estava na Comissão de Seguridade Social e Família, foi objeto de grande manobra do 
governo ilegítimo para acelerar a votação, em regime de urgência, podendo agora ser apreciado e deliberado a qualquer 
momento.

Se aprovada, essa Lei retirará dos participantes a garantia de paridade com o seu patrocinador nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal dos fundos de pensão constituídos por empresas públicas.

O direito de eleger seus representantes para participar da gestão de seu patrimônio e fiscalizar a aplicação de seus 
recursos será duramente afetada pelas alterações propostas, pois transfere para o mercado a ocupação de vagas retiradas 
dos trabalhadores.

Hoje, o critério de escolha dos membros desses conselhos se dá por meio de eleição direta pelos participantes e da 
indicação pela empresa patrocinadora.

 Governo sanciona lei que dá prioridade especial a maiores de 80 anos
O presidente Michel Temer O projeto saiu do Senado no dia 21 

sancionou na última quarta-feira (12), a de junho e seguiu para sanção 
lei que altera o Estatuto do Idoso e presidencial. 
estabelece prioridade especial para “Entre os idosos, existe um 
pessoas maiores de 80 anos. Segundo a segmento mais vulnerável”, afirmou a 
alteração, os maiores de 80 anos sempre Relatora na ocasião. “Como a lei diz que é 
terão suas necessidades atendidas, com a partir dos 60, todo mundo chega e usa a 
preferência em relação aos demais prioridade, sem observar se atrás tem uma 
idosos. pessoa com mais de 80 anos.”

Em todo os atendimentos de A Relatora ressaltou, ainda, que, 
saúde, os maiores de 80 anos terão em contendas judiciais, é ainda mais 
preferência especial sobre os demais importante a preferência para os 
idosos, exceto em caso de emergência, octogenários porque “não adianta atender 
diz um trecho da lei, de número 13.466. ao direito depois que a pessoa morre”. Para 
De acordo com o Estatuto do Idoso, são a Relatora, os precatórios são o principal 
consideradas idosas pessoas a partir de ponto em que pessoas acima de 80 anos 
60 anos. devem ter prioridade.

Ministério Público do Trabalho quer que 
empresa pague multa por não fiscalizar 

terceirizadas
Ao acusar uma empresa de não fiscalizar o cumprimento de leis 

trabalhistas por suas terceirizadas, o Ministério Público do Trabalho pediu 
que ela seja condenada a pagar R$ 10 milhões por danos morais coletivos.

A ação foi proposta depois que o MPT e a Polícia Rodoviária 
Estadual flagraram um motorista de uma transportadora que presta serviços à 
empresa dirigindo por sete horas ininterruptas e sem qualquer forma de 
controle de jornada.

A transportadora foi intimada a apresentar cópia dos relatórios sobre 
o tempo de uso dos veículos. Com base nesses dados, o MPT diz ter 
encontrado casos em que a jornada chegou a 22 horas, sem descanso.

A empresa enviou ao MPT uma relação dos contratos firmados com 
prestadoras de serviços. Todos os acordos têm cláusulas de “responsabilidade 
social”, segundo as quais as contratadas são obrigadas a oferecer medidas de 
saúde e segurança do trabalho, incluindo a possibilidade de rescisão em caso 
de descumprimento. A empresa contratante teria poder de fiscalização.

O órgão pediu, então, que a Justiça obrigue a International Paper a 
exigir e fiscalizar mensalmente o cumprimento de legislação trabalhista pelas 
transportadoras de cargas que contratar, punir irregularidades com sanções 
previstas em contrato, incluindo a rescisão contratual, e analisar previamente 
a regularidade trabalhista das empresas que pretender contratar, além de 
pagar uma multa de R$ 10 milhões por danos morais coletivos.
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