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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)

Isso é mais uma ação que o Sindicato está a adotar para pôr fim  ao perigo que correm os trabalhadores de 
nossa região.

Visando a tranquilidade dos trabalhadores em um momento de crise grave da economia do país, o Sindicato 
vem tentando de todas as formas com reuniões, denúncias, participações em Fórum e audiências públicas, 
inclusive fazendo parte da Comissão do Ministério Público do Trabalho nas investigações dos acidentes na área da 
Gerdau Ouro Branco.

Todas essas medidas são para não radicalizar, ou seja, para não parar a planta da empresa, embora seja o que 
muitos estão pedindo.

Mas, o Sindicato tem todas as opções em cima da mesa e, em defesa dos trabalhadores, iremos até as 
últimas consequências.

As transformações organizacionais introduzidas nas empresas, tais como aumento da jornada e da carga de 
trabalho, a precarização, ameaças de desemprego, a terceirização, o ritmo intenso de trabalho, as exigências e a 
pressão pela produtividade tornaram os fatores de risco mais importantes para o agravo da saúde dos 
trabalhadores. O risco de morrer por acidente de trabalho nas empresas tem aumentado, principalmente, entre os 
terceirizados.

Os vários e incontáveis acidentes com trabalhadores feridos e 8 mortes na planta da Gerdau Ouro Branco, 
em menos de um ano, revelam os riscos que todos os trabalhadores, independentes do setor produtivo, vêm 
correndo em seus locais de trabalho, condições essas que vão agravar, e muito, com a implantação das nefastas 
mudanças e ou retiradas de direitos trabalhistas.

Assim, considerando o grave momento que vivemos, em especial os metalúrgicos da Gerdau, e várias 
empresas da nossa região, o Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora de 
Minas Gerais (FSPSST /MG) decidiu realizar a sua reunião mensal em Ouro Branco  em solidariedade às vítimas 
do último acidente e, também, para reafirmar o compromisso com a luta pela vida e condições dignas e seguras de 
trabalho.
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Mais uma vez, o filme se repete!
Companheiros, continuamos com o firme propósito de iniciarmos, imediatamente, as negociações do Acordo 

Coletivo de Trabalho 2017/2018.
Porém, estamos aguardando definição, por parte da empresa, de quem será o novo responsável pelas Relações 

Sindicais da Gerdau Ouro Branco, a fim de iniciarmos as negociações.
Porque o filme se repete?
No ano passado, tivemos a mesma situação:negociamos com a empresa numa total comoção dos trabalhadores, 

devido aos acidentes fatais ocorridos na empresa, vitimando 5 trabalhadores.
E, relativamente ao último acidente, ocorrido na Coqueria 2 da Gerdau Ouro Branco, vale dar destaque ao 

lastimável fato de que, além de ter deixado um número de 3 vítimas fatais, ainda temos 4 trabalhadores internados em estado 
grave.

Tão logo, essa situação se resolva, exigiremos da empresa o início imediato das negociações salariais.



ASSEMBLEIA
Edital de Convocação

A & M - DIAGNÓSTICO E MANUTENÇÃO 
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 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; QTEC 
- SOLUÇOES PARA A INDUSTRIA LTDA – EPP; 
W & D PECAS E ACESSORIOS DE MOTOS 
LT D A –  M E ;  L O C S A N  L O C A Ç O E S  
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 PEREIRA PINTO - MANUTENCAO 
DE 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.

Empresa que não paga vale-transporte deve 
comprovar a renúncia expressa  do trabalhador ao 

benefício
 O vale-transporte é direito do trabalhador. E os Magistrados da 3ª Turma do 

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em decisão recursal, fundamentaram-se 
na Lei n. 7.418/85 para determinar indenização a trabalhador que não recebia o 
benefício.

Desde que o citado normativo instituiu o vale-transporte, as empresas 
passaram a ser obrigadas a pagá-lo aos seus funcionários de acordo com os critérios 
descritos no regramento. Mas, esse direito também é relativo, pois, a empresa pode 
demonstrar que o trabalhador abriu mão do benefício ou declarou não ser ele 
necessário.

No entanto, em análise ao caso concreto, os integrantes da 3ª Turma 
constataram que o empregador não conseguiu demonstrar sua isenção de pagamento da 
obrigação, ou seja, não apresentou provas da renúncia do ex-funcionário ao benefício. 
Daí então decidiram, por unanimidade, acompanhar o voto da Relatora e determinar o 
pagamento de indenização ao empregado no valor dos vale-transportes não fornecidos.

Foi determinada, porém, a dedução do desconto relativo ao percentual de 6%, 
calculado sobre o salário básico do empregado, sob o fundamento de que não se pode 
transferir para o empregador o ônus de suportar a cota-parte do trabalhador, consoante 
art. 4.º da Lei 7.418/85 e art. 9.º do Decreto 95.247/87, sob pena de enriquecimento sem 
causa, concluiu o voto.

Gestante consegue anular pedido de demissão e 
terá direito a estabilidade provisória

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou nulo o pedido de 
demissão de uma auxiliar de processos, e reconheceu seu direito à estabilidade gestante. Ela 
agora irá receber indenização pelo período.

A trabalhadora, na reclamação trabalhista, disse que não sabia que estava grávida 
quando pediu demissão, e que jamais teria pedido desligamento da empresa se soubesse. 
Sustentou ainda que a rescisão não foi homologada pelo sindicato.

O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região havia negado o pedido de 
indenização substitutiva porque a demissão foi requerida pela própria trabalhadora, o que 
representaria “uma forma de renúncia tácita à estabilidade”. Também desconsiderou o pedido 
de anulação da demissão uma vez que o contrato durou por pouco mais de um mês. “A falta de 
homologação sindical não tem o condão de anular o ato de pedido de demissão”, diz a decisão.

O Relator do recurso da trabalhadora ao TST, disse que é incontroverso que a 
gravidez ocorreu durante o contrato de trabalho. Por outro lado, o artigo 500 da CLT só 
considera válido o pedido de demissão se homologado por sindicato da categoria ou pelo 
Ministério do Trabalho. Como isso não ocorreu, a demissão deve ser considera inválida, 
ficando assegurada à trabalhadora o direito à estabilidade provisória, nos termos da Súmula 
244 do TST.

A empregada não deverá ser reintegrada ao emprego porque o prazo de estabilidade 
já se esgotou. Por isso, foi determinado o pagamento de indenização substitutiva relativo ao 
período da garantia de emprego. Processo: RR-22-25.2016.5.09.0001

VALLOUREC - VSB
RETIRADA DE PAUTA E PLR

Na última sexta-feira, dia 1º, foram 
realizadas assembleias de PLR e Retirada de Pauta 
dos metalúrgicos da Vallourec (VSB).

A PLR e a Retirada de Pauta foram 
aprovadas com tranquilidade.

O grande problema continua sendo as reclamações originadas dos 
metalúrgicos que prestam serviços na laminação da empresa, que 
reclamam do excesso de horas extras nas folgas, horas extras feitas ao 
“bel-prazer” da chefia, pois, segundo os trabalhadores, são horas extras 
desnecessárias.

Este é o maior motivo dos trabalhadores terem determinado o fim 
do Banco de Horas que tem servido, exclusivamente, para atender o 
capricho de meia dúzia de chefes que gostam de brincar de hora extra.
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