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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 PREVIDÊNCIA - SINDICATO ESTUDA NOVAS AÇÕES
Na última quarta-feira, dia 19, a nossa Diretoria esteve reunida com a Vice-Presidente da ANAPAR, Dra. Cláudia, 

quando discutimos sobre nosso processo contra a Gerdau Previdência, processo que já tramita na Justiça a respeito de parte 
do Superávit que entendemos ser daqueles que fizeram a migração. 

No nosso entendimento, devemos esperar mais alguns anos (pela complexidade do processo e lentidão da Justiça) 
até o julgamento final, já que, até o momento, não foi possível uma conciliação entre a partes.

Discutimos, também, a forma obscura das leis e regulamentações da previdência privada no Brasil, itens que 
merecem estudos mais profundos a respeito dor normativos que ditam regras de funcionamento que não são seguidas, devido 
a resoluções, portarias e o mais criadas pela Previc em benefícios das empresas, como se esses instrumentos pudessem 
substituir ou se sobrepor às leis. 

Companheiros, a impressão que fica é a de que estes fundos que deveriam atender os trabalhadores, atendem 
prioritariamente as empresas que os administram, como se eles fossem um braço das mesmas.

Nosso Sindicato já está em entendimento com a ANAPAR, visando estudos para ajuizarmos novas ações.

ACIDENTES GERDAU OURO BRANCO
Desde o último acidente na Sintetização da Gerdau Ouro Branco - acidente gravíssimo e, por sorte, sem vítima 

fatal - temos recebido muitas reclamações sobre a forma precária como foram feitos os reparos elétricos na sinterização 
da empresa.

Hoje, temos reclamações constantes de que a falta de manutenções preventivas e critérios de segurança são os 
maiores fatores de riscos da Gerdau Ouro Branco.

Não pode uma empresa que se diz a maior do Grupo Gerdau esquecer a técnica e contar apenas com a sorte e a 
experiência dos trabalhadores, pois trabalhadores são fortes, mas, não são mágicos.

 Dois pontos de preocupações para os metalúrgicos, hoje, são o alto forno 2,  que já apresentou muitos 
problemas, e o gasômetro da aciria.

Desde a última reunião realizada com a participação da Comissão de Saúde e Segurança do Sindicato, 
juntamente com a Comissão de Segurança e Saúde da Gerdau Ouro Branco, o nosso Sindicato vem recebendo inúmeras 
denúncias dos trabalhadores das contratadas sobre as más conservações de equipamentos.

Os trabalhadores vêm denunciando com medo e preocupação de grandes riscos de acidentes. Embora outros já 
tenham ocorrido e, infelizmente, com fatalidade, muita coisa ainda precisa ser melhorada e nada vem sendo feito.

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

Seminário Reforma Trabalhista

Companheiros,
Estamos reiterando o convite a todos os trabalhadores para 

participar conosco do seminário que irá acontecer no 
Auditório do Sindicato, no dia 26, às 19horas.

Estarão presentes Centrais Sindicais, Sindicatos de 
diversas  categorias e Advogados da região.

Trabalhadores, compareçam e esclareçam suas dúvidas, 
pois, o assunto é de grande importância para todos vocês.



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
Casa em Ouro Branco

ATENÇÃO ENDIVIDADOS COM 
A RECEITA FEDERAL

A Receita Federal abriu novas 
negociações, tanto para pessoas 

físicas como para pessoa jurídicas 
que não estejam enquadradas no 

simples ou MEI.
Para quem está em débito ou 

com débitos parcelados,
é interessante verificar as 

vantagens oferecidas.

Contatos: (31) 3938-0358 ou 3742-1176

NÚCLEO TÉCNICO EMPRESARIAL
Av: Patriótica,1080 - Siderurgia

Ouro Branco -MG

Justiça do Trabalho garante indenização para trabalhadora que teve 
horas extras habituais suprimidas pelo empregador

A Juíza, em exercício na 3ª Vara do Trabalho, garantiu a uma empregada de empresa, que teve suprimidas horas 
extras recebidas por mais de 12 meses, o direito a receber a indenização prevista na Súmula 291 do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST). O verbete prevê que a supressão total ou parcial, pelo empregador, do serviço suplementar prestado com 
habitualidade, durante pelo menos um ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de um 
mês das horas suprimidas (total ou parcialmente) para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de 
serviço acima da jornada normal.

Na petição inicial, a trabalhadora contou que é empregada da empresa desde fevereiro de 1999 e que, no mês de 
outubro de 2014, teve suprimidas as horas extras habitualmente pagas há 15 anos, fato que fere os princípios da 
irredutibilidade salarial e da estabilidade financeira. Com esse argumento, pediu o pagamento da indenização prevista na 
Súmula 291 do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Em defesa, o empregador contesta a alegação, afirmando que não 
houve supressão das horas extras, mas mera suspensão, motivada por determinação legal, no caso o artigo 2º do Decreto 
35.943/2014.

Com esses argumentos e com base na Súmula 291/TST, a Magistrada deferiu à trabalhadora o direito à indenização 
pela supressão das horas extras, “conforme se apurar em liquidação, observando-se para cálculo das médias os valores de 
horas extras registrados nas fichas financeiras juntadas aos autos”. Processo nº 0000014-78.2017.5.10.0003 (PJe-JT)

Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco esteve presente no 
Seminário Preparatório da 1ª Conferência Nacional de Vigilância em 

Saúde com Foco no Trabalhador 
Nos dias 18 e 19 deste mês, o Diretor de Esporte e Saúde do nosso 

Sindicato, o Sr. Geraldo Francisco, participou do seminário preparatório da 
1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde com Foco no Trabalhador. 

Além de buscar conhecimento para dar apoio para os nossos 
trabalhadores que precisam de cuidados médicos, também foi  apresentado 
para os participantes toda a dificuldade que vem tendo no nosso município 
para criar a Comissão Inter setorial de Saúde do Trabalhador e trabalhadora 
(Cistt). 

Foram diversas conversas com os representantes das centrais e 
movimentos sociais de 27 estados, mais de 90 entidades sociais e pessoas 
ligadas e conhecedoras  do assunto saúde do trabalhador.

Também, foi realizada  uma reunião com os coordenadores  da Cistt 
 e com o Vise - Presidente do Conselho Estadual de Saúde -  CES.

Na oportunidade, pedimos apoio para que o Conselho Municipal de Saúde de Ouro Branco funcione como um conselho de 
verdade, em razão de haver várias irregularidade na secretaria de saúde, m que precisam ser resolvidas.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco está preocupado com a grande demanda de trabalhadores doentes por acidentes 
de trabalho e doenças ocupacional.

 Não vamos  medir esforços para participarmos  destes eventos  voltado a saúde do trabalhador.

Após a recusa dos trabalhadores quanto a contraproposta apresentada 
pela empresa Nippon Steel, nossa Diretoria voltou a mesa de negociação.

Infelizmente, esta negociação vem se arrastando sem nenhuma 
evolução.

Temos uma reunião agendada para a próxima sexta-feira, dia 28, onde 
esperamos que a empresa resolva os problemas técnicos e apresente uma nova 
contraproposta que seja digna de uma avaliação em assembleia.

Reunião com a empresa Nippon Steel

XEROX
O nosso Sindicato oferece serviços de 

xerox com preços especiais para 
nossos associados.

Sócios: R$ 0,10
Não-Sócio: R$ 0,20

E acima de 100 cópias do mesmo 
documento 0,10 cada cópia.
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