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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)

Seminário sobre a Reforma Trabalhista, realizado pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco, foi um sucesso

Companheiros,
No último dia 27 foi tido como o Dia Mundial de Prevenção de Acidente do Trabalho, mas, não temos  o que comemorar!
Minas Gerais é o segundo Estado com o maior número de Acidentes do Trabalho, com mais de 260 mil acidentes 

registrados!
A preocupação dos trabalhadores de nossa região é com a Gerdau Ouro Branco, campeã de acidentes no setor siderúrgico.
A bola da vez, agora, são as reclamações do Alto Forno nº 01, que, há muito tempo, vem vazando gás e, para piorar, foi 

decretado estado de emergência.
Tivemos a informação de que, para ter acesso ao topo do Alto Forno 01, somente com máscara contra gás, rapt-15 ou 

arcofil. 
Isto é um mau sinal.
Diante da falta de comunicação da empresa, e o temor dos trabalhadores, o Sindicato agendará reunião no Ministério 

Público Federal do Trabalho, para tratarmos deste assunto.
Evitar, companheiros, é melhor que remediar.

 Dia Mundial de Prevenção de Acidente do Trabalho

O Seminário sobre Reforma Trabalhista, 
promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro 
Branco, na noite do dia 26 de julho, mobilizou a categoria e 
lideranças sindicais de expressão como Miguel Torres, 
Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
Metalúrgicos (CNTM) e Vice-Presidente da Força 
Sindical Nacional;Vandeir Messias, Presidente da Força 
Sindical de Minas Gerais, Ernane Dias, Presidente da 
Federação dos Metalúrgicos de Minas Gerais, assim como, 
também, advogados, contadores, estudantes de Direito da 
faculdade FDCL, sindicalistas de diversas categorias, e 
um grande número de trabalhadores interessados no 
assunto.

Prof. MsC. Dr. O seminário foi conduzido pelo 
Carlos Eduardo Evangelista Panzera.

O que nos chamou a atenção foi o grande número de e-mail’s enviados ao Sindicato por trabalhadores, tanto da 
Gerdau Ouro Branco quanto da Vallourec (VSB), que são as maiores contratantes de nossa região, assim como de 
trabalhadores de suas contratadas.

As principais perguntas que nos fizeram foram:
* COMISSÃO DE FÁBRICA - Como será? 
O empregado será obrigado a participar?
Em caso de conflitos de interesses de trabalhadores e empresas como estes trabalhadores agirão?
* CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO-  
* JUSTIÇA DO TRABALHO - Quanto ao trabalhador que  “levar a empresa na justiça”, se será ele que irá arcar com 

os custos?
Companheiros, vocês encontrarão estas e outras perguntas detalhadas em nosso site.
Em caso de dúvidas, vocês poderão envia-las para o nosso e-mail imprensa@sindob.org.br e o nosso Departamento 

Jurídico irá esclarecer as mesmas.



ASSEMBLEIA  
Editais de Convocação

Trabalhador consegue aumentar indenização por acidente em 
que perdeu a visão

A Primeira Turma do Tribunal Superior do no dia, pediu luvas novas e não foi atendido, nem recebia 
Trabalho aumentou de R$ 10 mil para R$ 40 mil o valor da equipamento de proteção (capacete e viseira) que poderia 
indenização a ser paga pela empresa a um trabalhador que ter evitado o acidente. A empresa, em sua defesa, afirmou 
perdeu a visão do olho esquerdo e a força da mão direita, que fornecia os EPI’s e instruções para uso das máquinas.
ao sofrer acidente numa máquina. A decisão considerou                  O Relator do recurso, observou que, em regra, 
que os critérios adotados pelas instâncias inferiores para a não cabe ao Tribunal rever valoração das instâncias 
fixação do valor foram subdimensionados, em relação a ordinárias, mas, no caso, o Tribunal Regional, ao manter o 
critérios como gravidade do acidente, conduta e valor, não observou os critérios de razoabilidade e 
capacidade econômica da empresa, extensão do dano e proporcionalidade. “O inquestionável dano causado pelo 
caráter punitivo e pedagógico da condenação. acidente, a gravidade da conduta empresarial (ausência de 
         O trabalhador disse que, ao operar a máquina, usava treinamento do empregado e inexistência de dispositivo de 
luvas velhas e impregnadas de substâncias que a tornavam segurança no equipamento), a extensão do dano, a 
escorregadia e insegura. Foi assim que a peça escorregou, capacidade econômica da empresa e, ainda, o caráter 
girou e atingiu a mão direita e o lado esquerdo do rosto, punitivo e pedagógico da condenação autorizam a 
causando corte no couro cabeludo, perda de 99% da visão condenação ao pagamento de indenização por danos 
do olho esquerdo e da força de apreensão da mão direita. morais” (Processo: RR-9955000-54.2006.5.09.0021)
         Para ele, a culpa pelo acidente foi da empresa, pois, 

Caixa Econômica começou a pagar o abono do PIS/Pasep
A Caixa Econômica Federal iniciou, no último dia 27, o pagamento do Abono Salarial - 

calendário 2017/2018, ano-base 2016. Os pagamentos serão efetuados conforme o mês de nascimento 
do trabalhador, começando com os nascidos em julho. Os beneficiários deste mês, titulares de conta 
individual na Caixa com saldo acima de R$ 1,00 e movimentação, terão crédito automático no dia 25 de 
julho.
                Os valores do benefício variam de R$ 79 a R$ 937, de acordo com o tempo de trabalho durante 
o ano de 2016. Os recursos ficarão disponíveis ao trabalhador até 29 de junho de 2018.

VARTULI TOPOGRAFIA LTDA.
Data: 01 de agosto (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário:15:00 horas e, às 15:30 horas, 
em segunda convocação, com qualquer 
número de presentes.
Pauta: Discussão, aprovação ou rejeição 
da  Con t rap ropos ta  a  Pau ta  de  
Reivindicação para negociação coletiva 
de trabalho 2017/2018.

VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO 
BRASIL S.A, MECANICA GROSSI EIRELI – ME 

e KAMPMANN DO BRASIL LTDA 
Data: 24 de agosto (quinta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário:18:00 horas e, às 18:30 horas, 
em segunda convocação, com qualquer 
número de presentes.
Pauta: Discussão e aprovação da 
Retirada de Pauta de Reivindicação para 
negociação coletiva de trabalho 
2017/2018.

Magnesita
Reunião Acordo Coletivo de Trabalho

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

Temos uma reunião agendada para a próxima quinta-feira, dia 03, onde 
esperamos que a Magnesita apresente nova contraproposta e que esta seja digna de 
uma avaliação em assembleia.
                Companheiros, continuem mobilizados.

VENDE-SE
Carro mitsubishi 2.0, ano 2014, cor 

branco, completo e com kit multimídia.

Contato: (31) 99950-4700
Ouro Branco

 INFORMINAS CENTRO EDUCACIONAL

Descontos de 10% a 20% para associados do Sindicato e seus dependentes

CURSO DE MANUTENÇÃO DE CELULARES E SMARTPHONES
Eletrônica básica, Solda e Ressolda, Troca de Telas, Desoxidação, etc.

Aulas 100% práticas

Maiores Informações: 3741-6187 / 99787-0751
Rua Santo Antônio, 213 sala 31 Centro (em cima do Banco Itaú)

REUNIÃO COM A EMPRESA NIPPON STEEL
 Estaremos reunidos, nesta terça-feira, às 09:00 horas, com 

representantes da empresa Nippon Steel, para nova rodada de negociação do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018.
           Entendemos que não há dificuldades para o fechamento deste acordo, 
porque a maioria dos pedidos dos trabalhadores está ligada apenas ao 
cumprimento da lei.
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