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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)

GASÔMETRO DA ACIARIA
SINDICATO VISITA OBRAS

Após denúncias dos trabalhadores ao Sindicato sobre os riscos que os mesmos estavam correndo 
devido ao vazamento de gás e corrosão no gasômetro da aciaria, e as medidas tomadas pelo Sindicato no 
sentido de denunciar o fato em nosso boletim O Tarugo, cobrando explicação da empresa e soluções imediatas, 
a Gerência de Utilidades da Gerdau Ouro Branco convidou a Diretoria do Sindicato para participar de uma 
reunião, ocasião em que foi apresentado aos nossos diretores o projeto de execução (já em andamento)  de 
reforma do gasômetro da aciaria, além de ter sido mostrado o cronograma de trabalho, bem como as medidas 
de segurança adotadas para eliminar os riscos existentes, como bloqueios  de energia e das linhas de gases de 
aciaria e nitrogênio, e a organização do local de trabalho.  Também visitamos o canteiro de obras, 
conversando, no local, com alguns trabalhadores e técnicos de segurança envolvidos na execução do serviço.    

Compreendemos que todas as medidas adotadas estão adequadas, mas, tem que haver uma atenção durante 
todo o tempo de execução do serviço, pois, outros riscos podem surgir durante a realização das tarefas como, 
por exemplo, o içamento de peças para os níveis mais elevados do equipamento.
EM TEMPO
ALTO FORNO - INSEGURANÇA TOTAL

  Estamos aguardando uma resposta da gerência de altos fornos sobre as providências que estão sendo 
tomadas naquela área, em função do grande número de relatos de trabalhadores preocupados com a condição 
de trabalho no local.

GERDAU OURO BRANCO
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018

O Sindicato marca assembleia para retirada de pauta para o Acordo Coletivo de Trabalho, 
que irá vigorar para o período 2017/2018. A assembleia será realizada no dia 22 de agosto, quando 
divulgaremos uma pré-pauta, oportunidade em que os trabalhadores realizarão análise e 
apresentarão sugestões sobre a referida pauta.

Companheiros, estamos iniciando nossa campanha salarial mais cedo, para não cairmos na 
situação do ano passado.

Um acordo coletivo, que era pra ser celebrado em 1º de novembro, foi terminar em 22 de 
março de 2017, causando insatisfação generalizada em toda a planta da empresa, somando-se a 
isso uma insegurança total em desfavor dos trabalhadores.

Companheiros, participem ativamente desta assembleia.



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

ESTABILIDADE -  VALLOUREC - VSB - EXERÇA SEU DIREITO
Veja o que dispõe a cláusula quadragésima, relativamente à  garantia ao empregado em vias de aposentadoria: 

“Aos empregados que contem com um mínimo de 05 (cinco) anos na empresa e que comprovadamente estiverem a um máximo de 18 meses de aquisição 
do direito à aposentadoria integral, prevista nos arts. 52 a 58 da Lei 8.213/91 fica assegurado, emprego ou os salários durante o período que faltar para a 
aquisição do direito.
§1º. Ao empregado nas condições previstas no “caput” desta cláusula, que, comprovadamente, estiver a um máximo de 24 (vinte e quatro) meses da 
aquisição do direito à aposentadoria integral, será garantido o reembolso mensal do valor que tenha pago à Previdência Social, durante o período que 
faltar para completar as condições para aposentaria e que permanecer como contribuinte autônomo ou voluntário e que será, de no máximo de 24(vinte e 
quatro) meses.
§2º. O benefício previsto nesta cláusula somente será devido, caso o empregado, informe à empresa, por escrito, que se encontra em um dos períodos de 
pré-aposentadoria mencionados no "Caput" e no § 1º .§3º. Até 60 (sessenta) dias após a comunicação referida no parágrafo anterior, o empregado deverá 
comprovar à empresa que se encontra nas condições de aposentadoria informadas em seu comunicado.
§4º. Não tendo o empregado cumprido o disposto nos Parágrafos 2º e 3º, mas comprovando após sua dispensa estar nas condições previstas nesta 
Cláusula, a empresa poderá optar por reintegrá-lo ou ficará obrigada a reembolsá-lo mensalmente pelo mesmo valor que ele pagar à Previdência Social, 
durante o período que faltar para completar as condições de aposentadoria e que permanecer como contribuinte autônomo ou voluntário e que será, de no 
máximo de 18 (dezoito) meses.
§5º. Obtendo novo emprego, cessa para a empresa a obrigação prevista no parágrafo anterior.
§6º. Para efeito do reembolso, competirá ao empregado comprovar, mensalmente, perante a empresa, o pagamento que houver feito à Previdência.”

KOCH DO BRASIL PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA.
Data: 16 de agosto (quarta-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  
Contraproposta a Pauta de Reivindicação para 
negociação coletiva de trabalho 2017/2018.

O Tribunal Superior do Trabalho proibiu a Centauro Esportes de realizar , por 
amostragem, exames toxicológicos nos empregados, em todas as unidades do país. Por 
unanimidade, a 1ª Turma do tribunal ainda condenou a empresa a pagar R$ 80 mil por danos 
morais coletivo.

A decisão foi unânime, por razões processuais, já que o relator do Recurso de 
Revista, Desembargador convocado Marcelo Lamego Pertence, considerou incumbir às 
instâncias ordinárias o exame das provas. No entanto, publicado agora o acórdão, a 
Centauro interpôs recurso extraordinário, com vistas a levar a questão ao Supremo Tribunal 
Federal. A admissibilidade deste recurso será examinada pela Vice-Presidência do TST.

O processo teve origem em ação civil pública ajuizada pelo MPT na Vara do 
Trabalho de Pouso Alegre (MG), a partir de denúncias de que a empresa submetia seus 
empregados a exames toxicológicos para detecção de uso de drogas, realizados com base 
em sorteios, por número de matrícula.

Por entender que havia abuso e submissão dos empregados a brincadeiras de mau 
gosto por parte dos colegas, o MPT pediu a condenação da firma por danos morais coletivos 
e o término imediato da exigência.

Em sua defesa, a empresa sustentou que não submetia seus empregados a 
situações humilhantes e constrangedoras, “sempre zelando por seu bem-estar”. Afirmou 
que, de fato, adotou, durante anos, uma política de prevenção ao uso de álcool e outras 
drogas com o intuito de promover um ambiente seguro e saudável, e de conscientizar os 
empregados. Além disso, os testes não seriam obrigatórios.

Mas o Tribunal Regional da 3ª Região (TRT-3) entendeu que, por não se tratar de 
exames médicos obrigatórios admissionais, periódicos ou demissionais, previstos no artigo 
168 da Consolidação das Leis do Trabalho, tais exames toxicológicos violavam os direitos à 
intimidade, à vida privada, à honra e à imagem dos trabalhadores, garantidos pela 
Constituição.

TST multa empresa por exames 
toxicológicos obrigatórios

GERDAU OURO BRANCO
RETIRADA DE PAUTA ACT 2017/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – O 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS, 
METALÚRGICAS, MECÂNICAS, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS 
ELETRÔNICOS DE OURO BRANCO E BASE – STISMMMEOBB, conforme prescrição legal 
estatutária pertinente, vem, através do seu Diretor Presidente, no uso de suas atribuições, 
CONVOCAR todos os empregados da empresa GERDAU ACOMINAS S/A e interessados, 
Associados e não Associados, para a Assembleia Geral Extraordinária, órgão regularmente 
constituído para a discussão de matéria de interesse dos mencionados funcionários, a se realizar 
no dia 22 (vinte e dois) de Agosto do corrente ano, às 17:30 horas, em primeira convocação, se 
obtido o quórum legal e, às 18:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número de 
presentes, a realizar-se na sede do Sindicato, à Av. Patriótica, n° 1.080, Bairro Siderurgia, nesta 
Cidade de Ouro Branco/MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do 
Edital de Convocação; b) Discussão e aprovação da Retirada de Pauta de Reivindicação para 
negociação coletiva de trabalho 2017/2018; c) Autorização para que o Sindicato retro 
mencionado, possa assumir a direção dos entendimentos entre os interessados e celebrar Acordo 
Coletivo de Trabalho para o período 2017/2018; d) Autorização ao Sindicato convocar, na 
hipótese de impossibilidade de celebração do Acordo Coletivo de Trabalho, para suscitar Dissídio 
Coletivo perante o Egrégio Tribunal Regional da 3ª Região, além de outras ações judiciais 
necessárias, bem como para resolver sobre a admissibilidade da paralisação coletiva da prestação 
do trabalho – greve; e) Encerramento. Ouro Branco, 14 de agosto de 2017. Ass. Raimundo Nonato 
Roque de Carvalho – Diretor Presidente do STISMMMEOBB.
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