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Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco denuncia 
negligência da Gerdau Ouro Branco, em audiência pública

 trabalho e condenou que o lucro esteja na frente da vida e da integridade das famílias.
O Senhor Ernane Dias, Presidente da Femetal Minas, declarou o pesar pelos acontecimentos que vitimaram mais  

metalúrgicos. Ele acusou o capitalismo de suprimir a segurança no trabalho e indagou: “onde estão os técnicos e engenheiros 
de trabalho?” Indo além, perguntou: “onde está  a Superintendência Regional  do Trabalho e o Ministério Público?”

Sabemos que, infelizmente, não faltaram alertas para a direção da Gerdau Ouro Branco sobre os perigos que rondam 
o setor, mas, lamentamos que, em nome do lucro exorbitante, a segurança dos trabalhadores está sendo deixada de lado.
 Em uma de nossas edições do informativo “O Tarugo”, cobramos da empresa o porquê de não possuir um setor de 
assistência social voltado para as necessidades dos empregados. Também questionamos a Gerdau Ouro Branco quanto a não 
contratação de técnicos de segurança no trabalho, se atendo a somente treinar trabalhadores para o desempenho da função.

Com isso, chegamos a conclusão de que as centrais sindicais, os movimentos sociais e o poder público precisam se 
unir em prol dos trabalhadores e suas famílias e dialogar com as empresas como forma de garantir a qualidade no ambiente de 
trabalho, já que, no dia 10, tivemos a notícia da quarta morte decorrente deste brutal acidente.

Na segunda-feira, dia 04, na Câmara Municipal de Ouro 
Branco, com o tema que não poderia ter sido  mais apropriado, a saber, 
"Segurança do Trabalho na Atualidade", foi realizada audiência 
pública, oportunidade em que foi discutida a  morte de mais uma 
vítima do trágico acidente ocorrido na Usina  Gerdau em Ouro 
Branco, no dia 15 de agosto, que mobilizou lideranças do movimento 
sindical, lideranças políticas, munícipes e trabalhadores.

Contamos com a presença do Senhor Cosme Jesus da Cunha, 
falando em nome do presidente da Força Minas, Vandeir Messias. O 
Secretário dos Aposentados da Força Minas, lembrou que o 
movimento sindical há muito denuncia a falta de segurança no 

Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco reúne forças para 
pôr fim ao perigo à saúde dos trabalhadores da região
Realizamos, em nosso Sindicato, no dia 05, terça-feira, reunião para tratarmos 

de assuntos relacionados a saúde e segurança dos trabalhadores de nossa região, 
juntamente com representantes de Centrais Sindicais, o Fórum Sindical e Popular de 
Saúde e Segurança dos Trabalhadores e Trabalhadoras de MG, a Vigilância em Saúde, 
Vigilância Epidemiológica, Fundacentro e Assessoria da Deputada Federal Jô Moraes.

Sabemos que com o aumento da jornada e da carga de trabalho, a precarização,
 
importantes para o agravo da saúde dos trabalhadores. O risco de morrer por acidente de trabalho nas empresas tem 
aumentado, principalmente entre os terceirizados.

Entre os assuntos pautados nesta reunião está a criação de um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST) e Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador - (CIST), já que nossa região esta entre um dos maiores índices 
de doenças decorrentes da poluição do ar, causas pelas siderúrgicas, metalúrgicas e mineradoras existentes na região.

O nosso Sindicato não medirá esforços para que possamos, juntos, sanar tantos males causados a saúde e a 
segurança dos trabalhadores e trabalhadoras.

a terceirização, o ritmo intenso de trabalho, as exigências e a pressão pela produtividade tornaram-se fatores de risco mais 



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; 
R I S O T H E R M ; S A N T O S  E  R O C H A  
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 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 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.

 Trabalho feito sob exposição à fonte natural de 
calor é especial

O trabalho exposto à fonte natural de calor tem natureza especial, conforme 
definiu a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU). Na 
última sessão de julgamento, no dia 30 de agosto, o órgão entendeu que depois do Decreto 
2.172/97 se tornou possível o reconhecimento das condições especiais do trabalho exercido 
sob exposição ao calor proveniente de fontes naturais, de forma habitual e permanente.

Essa exposição acontece se comprovada a superação dos patamares estabelecidos 
no Anexo 3 da Norma Regulamentadora 15, do Ministério do Trabalho e Emprego, 
calculado pelo Índice de Bulbo Úmido – Termômetro de Globo (IBUTG), de acordo com a 
fórmula prevista para ambientes externos com carga solar.

A entidade de seguridade social foi à Justiça contra acórdão da Segunda Turma 
Recursal, que havia reconhecido como especial o intervalo em que a parte autora, na função 
de trabalhador rural, exerceu atividade em uma empresa agroindustrial, por enquadramento 
à categoria profissional, em período anterior ao advento da Lei 9.032/95 e o período em que a 
parte autora exerceu atividade exposta a calor proveniente de fontes naturais, após 05/03/97.

“Entendo assistir razão à autarquia no que concerne à necessidade de a exposição 
ao calor, por fonte natural, ser habitual e permanente, a partir de 29/04/1995, de acordo com 
o disposto pelo art. 57, §3º, da Lei n. 8.213/91, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 
n. 9.032/95”, disse ele.

De acordo com o Juiz Federal, “a intermitência da incidência da radiação solar não 
implica a impossibilidade de o calor, nessa hipótese, ser agente nocivo para o trabalhador 
que esteja em situação de sobrecarga térmica, pois os efeitos prejudiciais à saúde podem 
perdurar em períodos de insolação menos intensa”. O Juiz também destacou que “o escopo 
técnico dessa mensuração, para a qual concorrem as variáveis presentes no ambiente de 
trabalho, pode ser balizada pela média da exposição ou nas medições feitas em períodos de 
maior intensidade, o que não se opõe à exigência de habitualidade e permanência, a qual é 
apenas contraposta à situação em que calor seja fator de risco ocasional ou estranho à rotina 
do trabalhado desenvolvido”.

O entendimento adotado foi em sentido contrário ao do Relator do caso, que 
conhecia e dava provimento ao recurso para firmar a tese no sentido de que, “no que se refere 
ao agente agressivo calor, apenas as fontes artificiais ensejam o reconhecimento de tempo 
especial”.

SEMEP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA.
Data:14 de setembro (quinta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário:17:30 horas, em primeira convocação,18:00 
horas, em segunda convocação, com qualquer número de 
presentes.
Pauta:Discussão, aprovação ou rejeição da Proposta de 
alteração/antecipação da data base da categoria 
profissional, data destinada à correção salarial e à discussão 
e revisão das condições de trabalho fixadas em acordo 
coletivo, passando de 1º (primeiro) de novembro para 1º de 
setembro.

Casa com 4 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha. 
lavanderia, varanda, garagem para 2 dois 

veículos com lote de 900 metros quadrados em 
Monsenhor Isidro. 

Contato: (31) 98630-2885

VENDE-SE

DEPARTAMENTO JURÍDICO A SERVIÇO 
DOS ASSOCIADOS

O Sindicato possui um Departamento Jurídico para atender, 
exclusivamente, os associados da entidade e seus dependentes 

regulamentares, prestando serviços nas áreas cível, trabalhistas, 
criminal e previdenciário.

Solicitamos, também, os documentos para aposentadoria como 
PPP, contagem de tempo de serviço e outros.

Filia-se ao Sindicato e faça valer o seu direito.

COLÔNIA DE FÉRIAS
Todo mundo procurando um lugar 
para curtir os feriados e as férias. 

Porém, para muita gente, o grande 
problema é: como encontrar um 

lugar que seja legal e por um preço 
que caiba em seu bolso?

Pensando em proporcionar 
momentos delazer e descontração 

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

Guarapari E/S.
Faça já sua reserva.

Contato: (31) 3749-7400

Precisando de um bom 
espaço para suas palestras?

O Sindicato te ajuda!
O nosso Sindicato aluga auditório 
com capacidade para 540 pessoas. 

ótimo espaço para palestras, 
formaturas, peças teatrais, 
treinamento e muito mais.

Também disponibilizamos salas 
com capacidade para 25 pessoas 
(cada sala), com data show, ideal 

para cursos, entrevistas e 
treinamentos.

Para agendar nossos espaços, o 
contato é (31)3749-7400 ou pelo 
e-mail: imprensa@sindob.org.br

HARSCO METALS LTDA. (VSB)
Data:14 de setembro (quinta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário:17:00 horas, em primeira convocação,17:30 horas, em 
segunda convocação, com qualquer número de presentes.
Pauta:Discussão, aprovação ou rejeição da proposta de alteração 
em Acordo Coletivo de Trabalho referente ao transporte ora 
fornecido pela empresa empregadora, HARSCO METALS 
LTDA. (VSB), que passará a ser realizado pela própria empresa 
tomadora dos serviços, a saber, a empresa VALLOUREC & 
SUMITOMO TUBOS DO BRASIL LTDA. - VSB., em 
Jeceaba/MG.
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