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Companheiros,
No dia 04, quarta-feira, estaremos reunidos novamente com a Gerdau Ouro Branco, para tratarmos do 

Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018.
Num ponto, as duas partes, Sindicato e Empresa, já fecharam resolução: este acordo não vai para o ano que 

vem.
Todos entendem o momento em que o país atravessa com a crise política, moral e financeira. Com o 

desemprego atingindo quase 14 milhões de pessoas, sem contar com os jovens que estão procurando o primeiro 
emprego e que o governo não reconhece como desempregado.

Mas, todos sabem, companheiros,  que os colaboradores da Gerdau Ouro Branco, no meio 
siderúrgico, são os que tiveram seus salários mais achatados, pois, há muito os mesmos não têm um aumento real. E, 
mesmo reconhecendo a crise, a empresa sempre esteve e continua produzindo, com 100% de sua capacidade 
nominal.

Portanto, um acordo rápido depende, principalmente, da seriedade de nossas negociações.

No próximo dia 10, terça-feira, teremos a Como o “excesso de trabalho”, em uma 
segunda reunião de negociação coletiva com a empresa que está produzindo abaixo de sua 
Vallourec - VSB. capacidade nominal, pode gerar tantas horas extras?

Oportunidade em que, esperamos, que a Outro item que está ocasionando muito 
empresa nos apresente uma contraproposta digna de problema para os trabalhadores é aquele que obriga os 
ser levada a assembleia. que atuam em  áreas insalubres e sujas de levar seus 

Queremos a reposição da inflação, o fim das uniformes para serem lavados em casa.
horas extras abusivas e do famigerado banco de horas Isso é fato que coloca em risco a saúde de seus 
que serve, exclusivamente, para meia dúzia de chefes familiares, principalmente, aqueles que são mais 
fingirem que têm excesso de trabalho. sensíveis (alérgicos).

Tivemos nossa audiência com a empresa Nippon Steel, no processo em que pedimos  a equiparação salarial 
para trabalhadores que exercem a mesma atividade e recebem salários diferentes.

Lamentavelmente, o Poder Judiciário expressou seu entendimento contrário, arquivando o processo por 
entender não ser possível o ajuizamento de ação coletiva para discussão de equiparação salarial. Respeitamos o 
posicionamento da empresa e a decisão judicial proferida, mas, analisaremos a interposição de Recurso Ordinário, 
por entendermos de forma diversa. De qualquer forma, o Sindicato já se coloca à disposição dos empregados da 
empresa para o ajuizamento de ação individual, visando discutir o mesmo objeto desta ação. 
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Sindicato dos Metalúrgicos tem audiência contra a 
Empresa Nippon Steel



Trabalhador com doença mental não pode ser demitido por abandono 
de emprego

Empresa não pode demitir por abandono de emprego funcionário que falta ao trabalho por sofrer grave doença mental. Com esse 
entendimento, a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho não admitiu recurso interposto pela 
empresa contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que manteve ordem de reintegrar ao emprego um ex-funcionário 
portador de doença mental.

Contratado em maio de 2012, o empregado foi demitido pela empresa em agosto de 2014, acusado de abandonar a função após o fim 
de uma licença previdenciária.

Na ação contra a empresa, ele disse que começou a desenvolver quadro delirante a partir de dezembro, com distúrbio de pensamento, 
desorientação, agressividade e insônia. Afastado pelo INSS, recebeu alta em abril de 2013, mas, submetido a exame de retorno, o médico 
atestou que ele não tinha condições de retornar ao serviço. “Ele não é lúcido, nem orientado no tempo e no espaço, não tendo como atender 
clientes ou assumir responsabilidades na empresa”, diz o documento.

O Relator do recurso,  destacou que a tutela antecipada está entre as proteções jurisdicionais possíveis, como providência imediata e 
de urgência a fim de assegurar que os envolvidos não sofram danos em razão da demora da prestação jurisdicional. “Ante o possível confronto 
entre a segurança e a efetividade, compete ao julgador acolher a pretensão cautelar de modo a preservar os bens e valores contra futuras 
ameaças”, explicou.

ATENÇÃO!
REGULAMENTO DA LEI DO SERVIÇO MILITAR (RLSM)

DECRETO Nº 57.654, DE 20 DE JANEIRO DE 1966

Art.19. A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1º dia de janeiro do ano em que o brasileiro 
completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos.

Art.170. Por se encontrarem desobrigados com o Serviço Militar, não caberá fornecimento de nenhum Certificado Militar aos 
brasileiros que vierem a optar pela nacionalidade brasileira até 4 (quatro) anos após atingirem a maioridade, bem como aos 
brasileiros, a partir de 1º de janeiro do ano em que completarem 46 (quarenta e seis) anos de idade, de acordo com o disposto 
no art.19, deste Regulamento. (www.defesa.gov.br/servicomilitar)

População, mais uma vez, pede ajuda ao Sindicato dos 
Metalúrgicos para sanar problemas em Ouro Branco

População, mais uma vez, 
procura o nosso Sindicato para pedir 
que algo seja feito com urgência, pois, 
não mais consegue suportar o descaso 
das autoridades competentes.

Como se não bastasse o corte 
de água sem aviso da Copasa, agora, 
temos, também, o corte de energia, 
por parte da Cemig, sem nenhum 
comunicado.

No último Sábado, dia 30, a 
população de Ouro Branco ficou sem 
energia durante todo o dia. Tivemos 
reclamações em que alguns bairros 
chegaram a ficar 13 horas sem energia 
e sem nenhuma explicação da Cemig.

 Será que essas horas sem o 
consumo de energia por parte da 
população não será cobrada na 
próxima conta?

Esperamos, de quem cabe 
tomar as decisões pertinentes, que 
algo seja feito para que a população 
não passe novamente por este 
transtorno.

A população exige respeito.

Ouro Branco, cidade 
que me seduz.

Num dia falta água.
No outro, falta luz.Ouro Branco, cidade 

que me seduz.

Num dia falta água.
No outro, falta luz.


