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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)

Na falta de diálogo, AÇÃO
Companheiros, 

No dia 31 deste mês, teremos uma audiência contra a Gerdau 
Ouro Branco, referente ao processo que já foi distribuído na semana 
passada (número 0011379-68.2017.5.03.0054).

A ação tem como foco o cumprimento do que determina o 
artigo 60 da CLT vigente, que estipula que a jornada de trabalho em 
atividades insalubres só pode ser prorrogada APÓS autorização do 
Ministério do Trabalho. Sem essa autorização, são devidas as horas  
de trabalho em excesso (Súmula 85, IV, e OJ 360 do TST).

Esperamos que a empresa entenda o recado. Não queremos 
nem mais, nem menos. Queremos diálogo, e o cumprimento integral 
da legislação.

Idosos cotistas do PIS/Pasep podem sacar saldo
Cerca de 15,5 milhões de pessoas que contribuíram para o Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (Pasep) e o Programa de Integração Social (PIS) podem ter valores a receber dos fundos de 
participação, administrados, respectivamente, pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, segundo 
auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU). Cada cotista, segundo o Ministério da Fazenda, tem direito a 
receber, em média, R$ 1.607.

Para saber se têm direito ao pagamento, os trabalhadores que contribuíram para os fundos PIS/Pasep 
podem verificar a existência de valores disponíveis para saque do principal do Pasep nas agências do BB, e, do PIS, 
na CEF. Têm direito ao saque do principal apenas os cotistas que contribuíram para o PIS ou Pasep até 4 de outubro 
de 1988 e que ainda não resgataram seus saldos junto ao Fundo PIS/Pasep.

Para mais detalhes, visite o site http://www.tesouro.gov.br/web/stn/-/fundo-pis-pasep

É gente!
É o Sindicato  lutando 
pelos nossos direitos.

Ele será ainda 
mais forte se  nos  

unirmos a ele.

Se os empresários achavam que a Reforma Trabalhista iria enfraquecer os Sindicatos, e, consequentemente, 
dobrar os joelhos dos empregados, se enganaram. Trabalhadores unidos ao Sindicato irão fortalecer mais e mais a 
nossa luta. Para isso, contamos com vocês!

Venha para o Sindicato! Conheça seus direitos, para que possa exercê-los!
Nenhum direito a menos!

Reunião Vallourec 
VSB

Em reunião realizada com a Vallourec – 
VSB, visando discussão PLR 2017/2018, tivemos 
alguns avanços, mas, que entendemos ainda não 
justificar uma assembleia.

           Por este motivo, agendamos uma nova 
reunião, oportunidade em que esperamos avanços 
que justifiquem a chamada dos trabalhadores para 
uma assembleia.

Mais uma vez, nos reunimos com representantes da empresa 
Nippon Steel para discussão do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018.

Os avanços são poucos, mas, esperamos concluir a negociação 
até a próxima sexta-feira, dia 11.

 Por isso, estamos convocando uma assembleia para terça-feira, 
dia 15.

Nesta oportunidade de assembleia, os trabalhadores poderão 
analisar essa 2ª contraproposta e decidir pela aprovação ou rejeição da 
mesma, conforme edital.

Reunião Nippon Steel
Acordo Coletivo de Trabalho



ASSEMBLEIA  
Editais de Convocação

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.

Pensando em proporcionar momentos 
de lazer e descontração para nossos 

associados e familiares, o nosso 
Sindicato disponibiliza uma Colônia de 
Férias na Praia do Morro, em Guarapari 

E/S.
Para melhorar o lazer e atendendo a 

pedido dos nossos associados, 
informamos que já está disponível wi-fi 
em todos os apartamentos da Colônia.

Faça já sua reserva no 
(31) 3749-7400 

COLÔNIA DE FÉRIAS 
GUARAPARI - E/S

A IMPORTÂNCIA DA CIPA
NA EMPRESA

Sabemos que a CIPA é uma comissão formada por empregados da 
empresa para trabalhar em busca de saúde e segurança no trabalho. O foco da 
comissão é trabalhar para evitar acidentes de trabalho e doença do trabalho.
Representantes: A CIPA tem representantes dos empregados e do 
empregador.
Representantes do empregador: São indicados por ele.
Representantes dos empregados: São eleitos por eles, através de eleição 
feita na própria empresa.

A norma que regulamente a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes) nas empresas é a NR 5.

Companheiros, no dia 31 de julho, a Gerdau Usina Ouro Branco 
publicou o edital de convocação do processo de eleição de membros da CIPA 
mandato 2017/2018, como segue anexo ao lado.

MECÂNICA GG LTDA. e MATERSOLDA INDÚSTRIA E 
COMERCIO LTDA. - ME 

Data: 11 de agosto (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário:16:00 horas e, às 16:30 horas, em 
segunda convocação, com qualquer número 
de presentes.
Pauta: Discussão, aprovação ou rejeição da 4ª 
Contraproposta a Pauta de Reivindicação para 
negociação coletiva de trabalho 2017/2018.

Doença ocupacional gera pensão por tempo 
determinado

 MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. (GERDAU/VSB)
Data: 14 de agosto (segunda-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 3ª 
Contraproposta a Pauta de Reivindicação para negociação 
coletiva de trabalho 2017/2018.

HB LOCAÇÕES FESTAS E EVENTOS LTDA.
Data: 10 de agosto (quinta-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 
Contraproposta a Pauta de Reivindicação para 
negociação coletiva de trabalho 2017/2018.

Uma lesão no punho denominada de “síndrome do túnel carpal” levou uma 
trabalhadora a se afastar de suas atividades laborais e requerer, na Justiça do Trabalho, 
indenização por danos materiais e morais por redução da sua capacidade laborativa.

A indenização por danos materiais correspondeu a 25% de sua remuneração, 
desde o primeiro dia de afastamento previdenciário até a data da sua total recuperação, 
além de danos morais. Na segunda instância, a reclamante pleiteou a reforma da 
sentença para majorar o valor da indenização e pagá-la em parcela única.

Inconformada, a empresa recorreu, requerendo a reforma da sentença para 
afastar, da condenação, o pagamento das indenizações por danos morais e materiais e, 
caso mantida a condenação, que fosse reduzida a importância arbitrada. Em suas 
razões, a  empresa  sustentou que as indenizações não são devidas em decorrência da 
não caracterização da culpa ou dolo na enfermidade que acometeu a reclamante.

 A empresa alegou que sempre foi cuidadosa, seguindo as normas de 
segurança do trabalho para prevenir acidentes e doenças ocupacionais dentro das suas 
instalações, tendo sua CIPA -– Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - 
devidamente instalada, composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
bem como engenheiro e técnico de segurança do trabalho. Por fim, afirmou que a 
atividade da reclamante não representava intensidade repetitiva, sobrecarga articular e 
biomecânica que resultasse em nexo de concausa entre o trabalho e a doença alegada.

Em análise, o Relator destacou que a doença do trabalho, que é considerada de 
natureza acidentária pela legislação, é aquela adquirida ou desencadeada em função de 
condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se relacione 
diretamente, conforme redação elaborada pelo Ministério da Previdência Social. 
Processo 0000880-21.2016.5.13.0009

NIPPON STEEL & SUMIKIN TUBOS DO BRASIL LTDA.
Data: 15 de agosto (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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