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Conenge Manutenção - Vallourec- VSB 
Conforme divulgamos em nossos boletins anteriores - expediente “O Tarugo”-,  nosso Sindicato ajuizou ação contra 

a Conenge Manutenção, prestadora de serviços na Vallourec - VSB,  visando a representatividade de seus trabalhadores.
O nosso Sindicato venceu o processo em primeira e segunda instâncias, de modo que o Sindicato da Construção Civil 

já reconheceu nossa representatividade, admitindo a mesma, porque recorreu da última decisão, proferida pelo TRT/MG. A 
empresa, no entanto, interpôs Recurso de Revista para o TST, mas, ainda não apreciada sua admissibilidade, pelo TRT da 3ª 
Região.

Companheiros, informamos que tão logo este processo transite em julgado, ou seja, assim que a decisão tornar-se 
definitiva, entraremos com uma ação contra a empresa Conenge, requerendo aquilo que pensamos ter sido cobrado do 
trabalhador de forma irregular, de acordo com a decisão proferida pela Justiça do Trabalho.

Valores esses que serão entregues a quem de direito.

Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco ajuíza 
ação contra a empresa Nippon Steel

Informamos que ajuizamos ação na Justiça do Trabalho contra a empresa Nippon Steel, cobrando pagamento de 
diferenças salariais para trabalhadores que exercem as mesmas funções e recebem salários diferentes, conforme aprovado 
em assembleia (processo número 0011603-06.2017.5.03.0054), havendo sido designada audiência uma para o dia 
02/10/2017, às 14h10min.

 Demais itens ainda estão em estudo no Departamento Jurídico do Sindicato.

Trabalhadores da Magnesita recusam a terceira 
contraproposta da empresa

Após a terceira assembleia recusada pelos trabalhadores da Magnesita, o Sindicato protocolizou solicitação de 
mediação para acordo coletivo do trabalho junto ao MTE, oportunidade em que, na última sexta-feira, a Magnesita ofereceu 
dois pequenos avanços, e por isso, estamos convocando a quarta assembleia para que os trabalhadores decidam sobre a 
aprovação ou rejeição desta última contraproposta.

Lembramos a importância da presença de todos nesta assembleia, para que o resultado seja o desejo da maioria 
absoluta.

Manserv Engenharia
Conforme divulgamos em nossos boletins anteriores, o nosso sindicato ajuizou ação contra a Empresa Manserv Engenharia 

pelo fato desta empresa está atuando em área que entendemos estar ligada ao nosso Sindicato.A reclamatória está em fase de apreciação, 

pelo Juiz da causa, a respeito da defesa apresentada pela empresa e impugnação ofertada pelo Sindicato.

Já ganhamos ação proposta contra a empresa Cegelec, quando o objeto da ação discutida foi semelhante ao da demanda 

formulada contra a Manserv. Portanto, em razão de já termos tido êxito na demanda contra a Cegelec e a Conenge Manutenção, em 

primeira e segunda instâncias, acreditamos na representatividade da categoria de empregados destas empresas, que prestam serviço de 

manutenção na área da VSB.

A empresa que se recusa a negociar com seriedade, tem, ao término do processo contra ela, a obrigação, por exemplo, 
devolução de todos os descontos que entendemos terem sido feitos de forma indevida nos salários dos trabalhadores.



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.

Trabalhadores nascidos em setembro já 
podem receber o abono do PIS-Pasep

O Ministério do Trabalho liberou, a partir do dia 14, o pagamento 
do abono salarial do PIS/Pasep, ano-base 2016, para os trabalhadores 
nascidos no mês de setembro. O benefício ficará disponível para saque 
nos bancos até 30 de junho de 2018.

A partir desta data, os servidores públicos com inscrição de final 
2 já poderão retirar o benefício no Banco do Brasil e os trabalhadores da 
iniciativa privada poderão sacar em qualquer agência da Caixa ou casas 
lotéricas de todo o país.

Quem trabalhou formalmente por pelo menos um mês no ano 
passado, com remuneração média de até dois salários mínimo, tem 
direito ao benefício. O valor vai depender de quanto tempo a pessoa 
trabalhou em 2016.

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

VENDE-SE
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

MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. 
(GERDAU/VSB)

Data:21 de setembro (quarta-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, aprovação ou 
rejeição da  4ª Contraproposta a Pauta 
de Reivindicação para negociação 
coletiva de trabalho 2017/2018.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 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.
Faça já sua reserva para os feriados do mês de novembro.

Contato: (31) 3749-7400

Segurado poderá dar entrada na 
aposentadoria de forma mais rápida
O Poder Judiciário garantiu, ao rejeitar embargos de declaração do INSS, em 

ação da OAB Nacional, atendimento prioritário a advogados em agências da 
instituição. A decisão deve ser aplicada em até 30 dias, a contar da sua intimação, sob 
pena de multa de R$ 50 mil por dia.

Um advogado especializado em Direito Previdenciário destaca que, com 
esta decisão liminar, o segurado do INSS que contratar advogado não precisará mais 
aguardar até seis meses para solicitar a aposentadoria. “Em muitos casos, o 
agendamento no INSS demora três, quatro ou até seis meses. Agora, com essa decisão 
da Justiça Federal, o advogado poderá dar entrada no benefício diretamente na agência 
do INSS, sem precisar aguardar o agendamento de meses. Isso certamente agilizará a 
vida do trabalhador que pretende se aposentar.”

A liminar garante atendimento sem agendamento prévio, em local próprio e 
independente de distribuição de senhas, durante o horário de expediente. O INSS 
também deve se abster de impedir os advogados de protocolizarem mais de um 
benefício por atendimento, bem como de obrigar o protocolo de documentos e 
petições apenas por meio de agendamento prévio e retirada de senha.

“Vale para todos os benefícios do INSS, como pensão por morte, por 
exemplo. Isso facilitará também porque os profissionais não terão que retirar uma 
série de senhas para mesmos serviços, como dar entrada em mais de uma 
aposentadoria”, ressaltou o advogado.
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