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Companheiros,

Nesta terça-feira, 26, nos reuniremos com 
representantes da Vallourec - VSB, para fazer a entrega da 
pauta de reivindicações, visando a celebração do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2017/2018.

As maiores reivindicações são: reposição das perdas 
inflacionárias, fim do banco de horas e um plano de cargos e 
salários verdadeiros.

Esperamos que a valorização dos trabalhadores 
venha de sua qualificação profissional, pois, já é chegada a 
hora de a Vallourec valorizar seus metalúrgicos.  

Sindicato se reúne com a Vallourec (VSB) para 
entrega da pauta de reivindicações do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018

GERDAU OURO BRANCO
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018

Na quinta-feira, dia 21, estivemos reunidos com a área de Recursos Humanos da Gerdau Ouro 
Branco, quando entregamos a pauta de reivindicações visando celebrar o Acordo Coletivo de Trabalho 
2017/2018, retirada em assembleia, no dia 31 de agosto.

Mostramos para a empresa que a insatisfação gerada pelo atraso nas negociações do ano passado,  
trouxe intranquilidade aos trabalhadores e uma grande insatisfação nas áreas da empresa.

Tivemos o compromisso dos representantes da empresa para o início imediato das negociações 
salariais, que deverá ocorrer no dia 04 de outubro.

Discutimos, também, sobre os acidentes ocorridos na área da Gerdau Ouro Branco e mostramos 
para a empresa a necessidade de formarmos, imediatamente, uma comissão entre  Empregados, Empresa 
e Sindicato, para acompanhamento em manutenção de alto risco.

Vamos trabalhar em conjunto para evitar que tragédias como as dos últimos 12 meses venham se 
repetir numa planta moderna como a da Gerdau Ouro Branco, e com profissionais tão competentes.

Sobre este assunto de suma importância, a empresa não se posicionou.

Olha aqui!
Exatamente como pedimos, reposição das perdas inflacionárias, fim 
do banco de horas.
O Sindicato sempre lutando pelas nossas reivindicações.



Empresa  é condenada por criar "lista suja" de trabalhadores que 
ajuizaram ação

Um trabalhador receberá indenização por danos morais informações a terceiros ou dificultar o acesso ao mercado de 
por ter sido incluído em uma "lista suja" de trabalhadores que trabalho. Defendeu ainda que a divulgação das informações se 
ajuizaram ação trabalhista. Criada por uma empresa de recursos deu de forma criminosa por terceiros e que, por isso, não poderia 
humanos, a lista pretendia dificultar a reinserção desses ser responsabilizada por ato ilícito que não cometeu.
profissionais no mercado de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (PR), no 

De acordo com a ação, o motorista afirmou que foi entanto, reformou a sentença e condenou as empresas à reparação.
incluído no cadastro negativo de ex-empregados que ajuizaram “A existência da lista e a consequente restrição ao acesso 
ação ou foram testemunhas contra a empresa de recursos humanos. ao emprego, única fonte de sustento da grande maioria dos 
Segundo ele, diversas empresas contribuíam para a formação do trabalhadores, funciona como fator de intimidação, 
banco de dados, consultado antes da contratação de um trabalhador. pressionando-os a não buscar fazer valer os direitos a que 

A empresa sustentou que o banco de dados era necessário entendem fazer jus por meio do Poder Judiciário”, registrou o 
para o desenvolvimento de sua atividade de gestão de recursos TRT-9. RR-579-43.2010.5.09.0091
humanos, mas que o cadastro não tinha o intuito de repassar 

CONVÊNIOS 
Informamos aos nossos associados e 
seus dependentes regulamentares que 

disponibilizamos em nosso site uma lista 
de convênios para atendê-los.

Convênios estes como dentistas, 
psicólogo, cardiologista, farmácias, 
óticas, pediatra, despachantes entre 

outros.
Acesse nosso site www.sindob.org.br 

entre no link serviços e encontrará a lista 
de convênios. 

Caso tenham dúvidas entre em
Contato: (31) 3749-7400

Rejeição de terceirizada para contratação direta é considerada 
conduta antijurídica

A empresa foi obrigada a reconhecer o vínculo de O pedido de indenização por dano moral foi julgado 
emprego de uma trabalhadora terceirizada e a pagar  improcedente pelo Juízo de primeiro grau, mas, o Tribunal 
indenização por dano moral por ter voltado atrás depois de dizer Regional do Trabalho da 9ª Região concluiu que houve abuso no 
que ela seria contratada diretamente. A conduta foi considerada exercício do direito por parte da empresa, violando os limites 
antijurídica, desrespeitando os princípios de probidade, lealdade impostos por seu fim social. Para o TRT, na hipótese dos autos, a 
e boa-fé. A empresa tentou afastar a condenação, mas a Terceira empresa adotou conduta antijurídica e contrária aos princípios 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do seu que regem os contratos, de acordo com o artigo 422 do Código 
recurso. Civil. Dos elementos de prova colhidos nos autos, o Regional 

Na reclamação trabalhista, a trabalhadora disse que foi concluiu que a empresa, mediante seus próprios empregados, já 
contratada em agosto de 2011 pela terceirizada  para trabalhar havia "vazado" a contratação para, depois, rejeitar sua admissão 
no setor de televendas da empresa. Segundo seu relato, antes de com base num exame médico “duvidoso, sem qualquer 
ser dispensada, no mês seguinte, a tomadora de serviço justificativa médica para tanto”, inclusive porque ela já 
confirmou que ela seria contratada diretamente para as mesmas trabalhava para a empresa como terceirizada. 
funções. Processo: RR-82-76.2013.5.09.0009

Asfa realiza Comida de Buteco 
Beneficente 

Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco busca ajuda para criação de 
um  Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST) na região

Realizada em Belo Horizonte, no dia 21, quinta-feira,  com a Secretaria de Saúde do Trabalhador de MG,  
Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST) de Juiz de Fora e Barbacena e Prefeitura Municipal de 
Ouro Branco, houve reunião para  a viabilizar a criação de um  Cerest regional.

Com o grande número de acidentes fatais, mutilações e afastamento por doença ocupacional que vêm 
acontecendo em nossa região, o nosso Sindicato mobilizou os representantes legais na área de saúde do 
trabalhador  do Estado de Minas Gerais

Companheiros, isso tudo para que possamos montar uma força tarefa em defesa  dos direitos dos 
trabalhadores de nossa região.
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