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(31) 3749-7400 - (Obs.: O tel. 3742-1722 não existe mais)

 Tão logo houve o gravíssimo acidente na Coqueria 2, da Gerdau Ouro Branco, o Sindicato mobilizou, 
urgentemente, os órgãos Municipais, Estatuais e Federal.

No dia 16,  tivemos uma reunião com representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Branco/ 

Meio Ambiente, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária, com a participação da Secretaria de Estado de 

Saúde de Minas Gerais, Diretoria de Saúde do Trabalhador/CEREST Estadual de Minas Gerais, Superintendência 

de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador, Superintendência Regional de Saúde de 

Barbacena.

Na ocasião, a Diretoria de Saúde do Sindicato manifestou-se, em nome de toda a Diretoria, quanto à 

preocupação do Sindicato sobre o grande número de acidentes que vem acontecendo na planta da Gerdau, como o 

ocorrido no dia 15, que vitimou  mais de uma dezena de trabalhadores, com 2 vítimas fatais.
Mostramos ao RH da Gerdau Ouro Branco que fatos como este não podem, em hipótese, alguma continuar 

acontecendo, principalmente, em uma planta onde, segundo a gestão da empresa, diz priorizar a segurança e a 
saúde dos trabalhadores.

Também, acertamos que  vamos criar um Comitê de Emergência para  monitorar poluentes  gerados pela 
Gerdau Ouro Branco.

Companheiros, no boletim da última Terça-feira, dia 14, nós já alertavamos  para o risco eminente  de 
novos acidentes na empresa. E, infelizmente, aconteceu.

Continuem como vocês vêm fazendo, denunciando ao Sindicato as condições insalubres ou inseguras que 
vêm colocando em risco sua vida e de seus companheiros.

O nosso Sindicato continuará atuando em prol dos trabalhadores.
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Sindicato reuniu com órgãos competentes para 
estancar acidentes na Gerdau Ouro Branco

Várias denúncias de trabalhadores tem chegado ao nosso Sindicato devido as dificuldades com a utilização dos 

benefícios da GERDAU.

As principais denúncias estão relacionados ao seguintes itens: 

*CARTÃO FUNCIONAL CARD -  atendimento nas farmácia conveniadas.

*UNIMED - Imensa dificuldade em marcar exames.

*PLANO ODONTOLÓGICO - este nem precisa falar.

 Foi nos informado que trabalhadores, vítimas de acidentes de trabalho, não estão conseguindo os remédios para 

tratamento de sua saúde que, por sinal, foi prejudicada pelo acidente de trabalho dentro da EMPRESA. 

Isso, sem contar os outros casos em que a empresa não esta dando “bola”nem para sentenças judiciais.

Os trabalhadores estão tendo muita dificuldade em conversa com o setor de pessoas da empresa, pois, os ramais 

disponibilizados tocam,tocam, tocam  até cair a ligação e ninguém atende, muito raramente em um lance de sorte eles 

conseguem falar mas mesmo assim, os problemas não estão sendo solucionados.

TRABALHADORES AFASTADOS ENFRENTAM GRANDES DIFICULDADES 
COM O DEPARTAMENTO DE RH DA GERDAU OURO BRANCO



ASSEMBLEIA  
Editais de Convocação

VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.
Data: 01 de setembro (sexta-feira)
Local: Ginásio Poliesportivo, à Av. Badaró Junior, 
na cidade de São Brás do Suaçuí/MG.
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.

ESTABILIDADE -  GERDAU OURO BRANCO - EXERÇA SEU DIREITO

VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.
Data: 01 de setembro (sexta-feira)
Local: Ginásio Poliesportivo, à Av. Badaró Junior, 
na cidade de São Brás do Suaçuí/MG.
Horário:17:00 horas e, às 17:30 horas, em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes.
Pauta: Discussão, aprovação ou rejeição da 
proposta referente a Participação dos Empregados 

em Lucros e Resultados - PLR.

GERDAU OURO BRANCO
RETIRADA DE PAUTA ACT 2017/2018

Você sabe a diferença entre Periculosidade e Insalubridade?
Insalubridade: Para a caracterização de insalubridade, o empregado deve estar exposto, em caráter 

habitual e permanente, a agentes nocivos à saúde, como químicos, ruídos, exposição ao calor, poeiras, etc., que 
podem causar o seu adoecimento.

Periculosidade: Já a periculosidade caracteriza-se pelo fator “fatalidade”, ou seja, a submissão do 
empregado a risco de vida, em função das atividades por ele exercidas. Como exemplo, cita-se o uso de 
explosivos, inflamáveis, substâncias radioativas, entre outros.

Mas, para que o empregado faça jus aos respectivos adicionais, será indispensável a realização de uma 

Trabalhadores da Nippon Steel recusam 
contraproposta da empresa

Em assembleia realizada no último dia 14, os trabalhadores da 
empresa Nippon Steel recusaram a 2ª contraproposta.

Segundo a empresa, havia sido comunicado que esta era sua 
última contraproposta. O Sindicato solicitou reunião de Mediação junto 
ao Ministério do Trabalho.

Foi deliberado ao Sindicato que ajuizasse ação coletiva na Justiça 
do Trabalho solicitando pagamento de diferença salarial, hora “in 
itinere” e periculosidade.

VSB

Veja o que dispõe a cláusula trigésima, 
“A Gerdau Açominas dará garantia de emprego ou salário ao empregado admitido até 11/12/2009 e que, comprovadamente, estiver a 24 (vinte e 

quatro) meses da aquisição do direito a aposentadoria por tempo integral de serviço, pela Previdência Social (INSS), exceto nos casos de despedida por justa 
causa, pedido de demissão e de contrato a prazo (determinado e experiência).
§ 1o - Somente fará jus à garantia estabelecida nesta cláusula, o empregado que, ao atingir a condição de estar a 24 (vinte e quatro) meses do direito à 
aposentadoria por tempo integral de serviço durante a vigência deste Acordo, efetivamente comprove a condição junto à Área de Contrato de Trabalho da Gerdau 
Açominas, apresentando a documentação legal pertinente.
§ 2o - Não fará jus à garantia de emprego ou salário o empregado que, mesmo possuindo a condição que gera este direito, não a tenha comprovado junto à 
Área de Contrato de Trabalho da Gerdau Açominas antes da data de eventual recebimento de comunicação de Aviso Prévio emitida pela Empresa. Após esta 
comunicação, qualquer comprovação tornar-se-á sem efeito para os fins desta cláusula, não cabendo recurso de qualquer natureza.
§ 3o - Ficam excluídos da presente cláusula e, portanto, não fazem jus ao direito dela decorrente, os empregados que possuam tempo suficiente para 
aposentadoria especial e ou tenha requerido aposentadoria por tempo de serviço proporcional.
§ 4o - Fica assegurado à Gerdau Açominas o direito de impugnar as contagens de tempo flagrantemente conflitantes com dados fornecidos anteriormente pelo 
próprio empregado.
§ 5º - Considerando-se que a regra estabelecida nos Acordos Coletivos de Trabalho anteriores era no sentido de conferir a garantia de emprego ou salário aos 
empregados que estivessem a 36 (trinta e seis) meses de adquirir o direito a aposentadoria, transitoriamente, a Gerdau Açominas reconhece esse benefício aos 
empregados que já adquiriram esse direito, bem como aos empregados que, até 30/06/2011 comprovarem a condição junto à Área de Contrato de Trabalho da
Gerdau Açominas.
§ 6º - Empregados que vierem a ser admitidos a partir de 12/12/2009 não terão direito à garantia de emprego ou salário previsto nesta cláusula não podendo ser 
requerida equiparação de direitos em relação a tal benefício, porquanto admitidos sob nova égide de direitos coletivos conferidos aos empregados da Gerdau 
Açominas”.

 relativamente à  garantia ao empregado em vias de aposentadoria: 

perícia no local de trabalho, por autoridade competente, que ateste a presença dos agentes insalubres ou perigosos.

Companheiros,
Devido ao acidente ocorrido no dia 15, na Coqueria 2, o Sindicato 

deliberou por marcar uma nova data para a retirada de pauta para o dia 31, 
conforme edital abaixo:

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 31 (trinta e um) 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.

A & M - DIAGNÓSTICO E MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA LTDA – ME; 
ACME ANALÍTICA LABORATÓRIOS; CÂNDIDO & SIQUEIRA LTDA;  CETEST 
MINAS - ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A; CLEBIO MARCOS DE REZENDE – ME; 
CLIMAX AR CODICIONADO; CONTROL ELEVADORES LTDA – ME; CONVAÇO 
– CONSTRUTORA VALE DO AÇO LTDA; EDUARDO BATERIAS; EDIVANIA 
BALBINO DA SILVA PEREIRA – ME; ELETRIC MINAS – COMÉRCIO E 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA; EXTRUSAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA; FÁBRICA DE ALAMBIQUES SANTA EFIGÊNIA LTDA – ME; FERRAGENS 
PLATINA LTDA; FREIOAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA; GERFAN 
MANUTENÇÃO E MONTAGEM ELETROMECÂNICA; HARSCO METALS LTDA; 
INDUMEP LTDA; ISS SERVISYSTEM BRASIL LTDA.; JM PROJETOS 
ENGENHARIA LTDA; JSA CALDEIRARIA; KAMPMANN DO BRASIL; 
MECÂNICA SANTO ANTÔNIO; MULTIPLACAS; NATANAEL CORRÊA MAIA; 
REMAQ – MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA; RISOTHERM; SANTOS E 
ROCHA ALINHAMENTOS LTDA – ME; SEMEP – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
EM MAQUINAS EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA. SIEMENS LTDA.; PRIMETALS 
TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA; THERMOJET DO BRASIL LTDA; VASQUES & 
VASQUES LTDA; VETOR CONSTRUÇÕES; QTEC - SOLUCOES PARA A 
INDUSTRIA LTDA – EPP; W & D PECAS E ACESSORIOS DE MOTOS LTDA – ME; 
LOCSAN LOCACOES SANITARIOS QUIMICOS LIMITADA – ME; EUCELIN 
MAGALHAES – ME; USIMINAS MECANICA SA; TOP CAR AUTO CENTER; 
ZAMORANO, CONBRAS SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE LTDA; NUNES & 
FIALHO COMERCIO LTDA – ME; MECÂNICA GROSSI EIRELI – ME; NOTSYRA 
IND. COM LTDA - ME e KAMPMANN DO BRASIL LTDA.

Data: 19 de setembro (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 e aprovação da Retirada de Pauta de 
Reivindicação para negociação coletiva de trabalho 
2017/2018.
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