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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)

No dia 24 de agosto, quinta-feira, o nosso Sindicato esteve reunido com representantes do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), em Conselheiro Lafaiete, para tratar sobre o acidente ocorrido no dia 15, na Coqueria 2 da Gerdau Ouro 
Branco.

 Nesta reunião, o Sindicato procurou tomar conhecimento das ações que este órgão está tomando em relação ao 
trágico acidente ocorrido na coqueria 2, que resultou, negativamente, com  um saldo de 12 vítimas - sendo 2 fatais -,  além de 4 
trabalhadores internados e em estado grave.

            A falta de informação da Gerdau  é total, mesmo para com os órgãos públicos, porém, o MTE constatou algumas 

irregularidades como, por exemplo, Análises de Prevenção de Risco ( APRs), genéricas, falta de  planejamento detalhado das 

atividades, além de ter sido  verificado que nem todos os envolvidos na atividade tinham total conhecimento dos riscos 

inerentes às tarefa.

 Infelizmente, as informações importantes não foram disponibilizadas para análise do MTE e, nem tampouco, para o 

nosso Sindicato, que procurou a Gerência de Segurança para agendamento de uma reunião, porém, não atendido.

A falta de informação leva a especulação na cidade quanto ao número de vítimas fatais, sobre o estado de saúde dos 

feridos envolvidos, mas, o Sindicato tem um grande conhecimento do ocorrido graças às informações precisas conseguidas 

por  nossa diretoria. 

 O M.T.E em conjunto com o Sindicato exige que a empresa tome providências cabíveis para o reestabelecimento da 

planta, com garantia de segurança para todos os trabalhadores.

             Ainda há possibilidades de interdição de outros setores da usina que, na visão do Auditor do MTE, está em estado de 

grande degradação, apesar de a empresa divulgar nos meios de comunicação que atende às normas vigentes.

Nos acidentes ocorridos no gasômetro e no alto forno, a empresa demitiu pessoas que julgaram culpadas (os 

chamados “BODE EXPIATÓRIOS”). Porém, como se ver companheiros, mesmo “pegando alguém para cristo”, os 

acidentes graves continuam a ocorrer. Ora, há que serem eliminadas as causas dos acidentes e não somente procurar culpado. 

Isto mostra, claramente, que a política de SANÇÃO e PUNIÇÃO DOS TRABALHADORES  não faz um ambiente livre 

de acidentes.

O Sindicato recebeu, em sua Sede, representante da Gerdau Ouro Branco para esclarecimentos sobre a matéria 
publicada no Tarugo, a respeito das queixas dos trabalhadores relacionadas com a área de RH e Serviço Social da empresa.

 Na oportunidade, foi alegado o  desconhecimento sobre o citado  problema,  deixando-se disponíveis os ramais 

2311, 2672 e 2985 para que os trabalhadores possam se comunicar com os setores  e encontrar apoio para resolver 

problemas relacionados ao PLANO DE SAÚDE UNIMED, FUNCIONAL CARD e o famoso PLANO 

ODONTOLÓGICO. Fomos repetitivos com as informações e a empresa se comprometeu a dar mais atenção a estes casos, 

principalmente os  relacionados com os trabalhadores afastados. 

QUEREMOS RESSALTAR A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO DOS TRABALHADORES COM O 

SINDICATO DE TODOS OS FATOS QUE OCORREM NO INTERIOR DA USINA, PARA QUE, JUNTOS, 

POSSAMOS BUSCAR SEMPRE AS MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E CONTRIBUIR PARA UM 

AMBIENTE SAUDÁVEL, SEGURO E LIVRE DE ACIDENTES.

SINDICATO SE REÚNE COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO (MTE), DEVIDO À TRAGÉDIA NA GERDAU OURO BRANCO

SINDICATO COBRA DA GERDAU OURO BRANCO
EXPLICAÇÕES DEVIDO AS QUEIXAS COM O RH DA EMPRESA
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ASSEMBLEIA
Edital de Convocação

A &  M  -  D I A G N Ó S T I C O  E  M A N U T E N Ç Ã O  
ELETROMECÂNICA LTDA – ME; ACME ANALÍTICA 
LABORATÓRIOS; CÂNDIDO & SIQUEIRA LTDA;  
CONTROL ELEVADORES LTDA – ME; CONVAÇO – 
CONSTRUTORA VALE DO AÇO LTDA; 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; JM PROJETOS  ENGENHARIA LTDA;JSA 
CALDEIRARIA;KAMPMANN DO BRASIL;MECÂNICA 
SANTO ANTÔNIO; MULTIPLACAS;NATANAEL 
C O R R Ê A  M A I A ;  R E M A Q  –  M O T O R E S  E  
EQUIPAMENTOS LTDA; RISOTHERM;SANTOS E 
ROCHA ALINHAMENTOS LTDA – ME;SEMEP – 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MAQUINAS 
E Q U I PA M E N TO S  E  P E Ç A S  LT D A . ; S I E M E N S  
LT D A . ; P R I M E TA L S  T E C H N O L O G I E S  B R A Z I L 
LTDA;THERMOJET DO BRASIL LTDA; QTEC - 
SOLUÇOES PARA A INDUSTRIA LTDA – EPP; W & D 
PECAS E ACESSORIOS DE MOTOS LTDA – ME; 
LOCSAN LOCAÇOES SANITARIOS QUIMICOS EIRELI – 
ME.,R & A TRATAMENTOS LTDA – ME., ESTRUTURAR 
LOCACOES LTDA – EPP.,M & P TOP CAR AUTO CENTER 
LTDA - ME; ZAMORANO, CONBRAS SERVICOS 
TECNICOS DE SUPORTE LTDA; NUNES & FIALHO 
COMERCIO LTDA – ME; MECÂNICA GROSSI EIRELI – 
ME; NOTSYRA IND. COM LTDA – ME.; KAMPMANN DO 
BRASIL LTDA.;DELTA FRIO EIRELI.;JOAO MARCOS 
P E R E I R A  P I N T O  -  M A N U T E N C A O  D E  
VEICULOS.;REPARACAR LTDA - ME, WEBERT 
GERALBO LINHARES – ME, WW SERRALHERIA 
ALBERTO GUIMARÃES LTDA – ME, JOSE DAVID 
MARQUES – ME.
Data:19 de setembro (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário:17:30 horas, em primeira convocação, se obtido o 
quórum legal 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.

Empregado que adquiriu doença em função do trabalho 
receberá indenizações

O empregado de uma empresa deve receber e as avaliações periciais permitem concluir pelo nexo 
indenização por danos materiais, além de indenização de causalidade entre as tarefas desempenhadas pelo 
por danos morais. Ele adquiriu a doença de Kienböck, empregado (lixamento com vibrações localizadas) e as 
que consiste na deterioração de pequenos ossos da lesões adquiridas. Entretanto, também de acordo com 
base da mão, por estar submetido a vibrações a Magistrada, a empresa tem responsabilidade 
localizadas na sua atividade. No entendimento da 3ª subjetiva (culpa) no caso, já que não comprovou ter 
Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, adotado medidas de redução dos riscos, como rodízio 
ficou estabelecido nexo de causalidade entre a doença de empregados submetidos a atividades que podem 
e a atividade desenvolvida pelo trabalhador, o que causar danos. Nesse sentido, a Relatora optou por 
gerou o dever de indenizar por parte da empregadora. manter a decisão de origem, no que foi seguida pelos 

Segundo avaliação da Relatora do caso na 3ª demais integrantes da Turma Julgadora. Os 
Turma do Tribunal, a empresa é responsável objetiva Magistrados, no entanto, aumentaram o valor da 
(independentemente de culpa) pela situação do indenização por danos morais, arbitrada em primeira 
reclamante, já que sua atividade é considerada de risco instância.

S i n d i c a t o  p e d e  M e d i a ç ã o  j u n t o  a o  
Ministério do Trabalho para empresa Nippon Steel

Foi realizada ontem, às 09h, uma reunião no Ministério do Trabalho, para 
tratarmos de assunto referente à Mediação para Formalização de Acordo Coletivo 
entre o Sindicato e a empresa Nippon Steel.

O Sindicato cobrou as diferenças salariais entre os trabalhadores que 
exercem a mesma função e que têm diferença salarial de até R$2.000 (dois mil 
reais).

A empresa alegou que as diferenças se devem, principalmente, ao fato de 
alguns interpretes falarem e escreverem o idioma japonês.

Entendemos que esta é uma desculpa grosseira, pois, a empresa está 
dizendo que tem um grupo de interpretes alfabetizados e, outro, de analfabetos da 
língua japonesa.

Outro item discutido foi a periculosidade para aqueles que trabalham em 
áreas periculosas e o aumento salarial.
A empresa solicitou um prazo de 30 dias para apresentar documentos que 
esclareçam a cobrança feita por seus trabalhadores em assembleia.

Trabalhadora será indenizada  por ser 

demitida grávida
As empresas que ignoram os direitos das trabalhadoras grávidas e passam por cima 

das leis acabam pagando caro na Justiça. No Brasil, a lei utiliza a teoria de que a estabilidade é 
garantida a mulher no momento que ela descobre a gravidez, independente do empregador 
saber ou não. Foi o que aconteceu com a trabalhadora  que foi demitida no período de 
experiência, mesmo depois de informar que estava grávida.

A trabalhadora foi contratada, em três de julho de 2013 e demitida antes de 
completar os três meses do contrato de trabalho de experiência. Duas peculiaridades marcam 
o caso: Ao descobrir a gravidez, uma semana depois de contratada, ela informou o caso a 
empresa, mas obteve como resposta de que nada mudaria, porque estava em fase de 
experiência. A empresa, por usa vez, só fez o registro em carteira, um mês após  ser 
contratada.

Ao ser demitida a trabalhadora procurou o departamento jurídico do sindicato de 
sua categoria para garantir os seus direitos. Além de cobrar na justiça a estabilidade gestante, 
os advogados do sindicato pleitearam o vínculo empregatício do início do contrato e a 
concessão de cesta básica, benefício garantido na Convenção Coletiva da categoria.
ESTABILIDADE GESTANTE

De acordo com a Súmula nº 244 do TST, o desconhecimento do estado da mulher 
grávida pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da 
estabilidade. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der 
durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais 
direitos correspondentes ao período de estabilidade. Pela Súmula, a empregada gestante tem 
direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante 
contrato por tempo determinado.

Gerdau Usina Ouro Branco
Data:31 de agosto (quinta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horár io :17:30  horas ,  em pr imei ra  
convocação, se obtido o quórum legal 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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