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Companheiros,

É um triste recorde mundial batido pela planta da Gerdau Ouro Branco: a morte de 10 trabalhadores em menos de um ano.

Quando se chega a um absurdo deste, todas as ideias são agregadas e aproveitadas.

A proposta que o Sindicato fez para a Gerdau de formarmos uma comissão tripartite (Sindicato, Trabalhador e Empresa), ou seja, 

para analisarmos eventuais riscos e intervenção de alta complexidade na planta da empresa em manutenções preventivas, nem se quer foi 

discutida pela Gerdau.

Até as reuniões da Diretoria de Saúde, que o Sindicato mantinha com a Gerdau através de sua Gerência de Saúde e Segurança do 

Trabalho e Recursos Humanos, para discutirem sobre as NR's 10,12 e 13, não estão sendo realizadas há mais de 90 dias, ou seja, a empresa 

está vendendo a imagem que a segurança do trabalho não existe mais, ficando todo o peso, a partir de agora, para o nova gestão da Cipa.

Vejamos as atribuições do Cipista:
a) identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores, com 
assessoria do SESMT, onde houver;
b)elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho;
c)participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades 
de ação nos locais de trabalho;
d)realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer 
riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores; 

Como vimos acima, é de suma importância o trabalho do Cipista e, para garantia da qualidade da boa execução do seu trabalho, a 
lei lhes ourtoga 2 anos de estabilidade, um ano durante o mandato e um após.

Levando em consideração que todos vocês cipistas poderão, em caso de omissão e/ou submissão, serem responsabilizados 
criminalmente diante da Justiça por perdas e danos morais.

Companheiros, lutem pelo direito sagrado que Deus lhe deu. A vida!

Alia-se ao Sindicato, pois, só assim, nós teremos, TRABALHANDO JUNTO, sucesso na prevenção da  integridade física 

de todos os trabalhadores.

                 A Diretoria  

ACIDENTES GERDAU OURO BRANCO

       Companheiro estou abrindo mais 
uma cova como reserva. 

Eu não sei quando será o próximo 
acidente!

Nota: Com todo respeito aos falecidos e seus familiares.
Mas, infelizmente, essa é a mais pura realidade.



ASSEMBLEIA
Edital de Convocação

ACORDO COLETIVO 2017/2018 - GERDAU OURO BRANCO
SEM PROPOSTA...SIMPLESMENTE REVISÃO DE CLÁUSULA

NIPPON STEEL & SUMIKIN TUBOS DO 
BRASIL LTDA.

Data:11 de outubro (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  3ª 
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 no 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.
Estamos com a agenda aberta para temporada de Final de Ano e 

Janeiro.
Contato para reserva (31) 3749-7400

INSS inicia concessão 
de aposentadoria por 

telefoneTrabalhadores lesionados reclamam  da falta de amparo 
quando o funcionário sofre algum tipo de acidente no trabalho. O 
INSS avalia que o cidadão ainda tem condições de trabalhar, mas, 
a empresa diz que ele não tem condições de voltar a exercer sua 
função.

Quando nem a Previdência assume o trabalhador lesionado 
para receber o seguro social e nem a empresa aceita essa pessoa de 
volta, alegando que ela ainda não tem condições de trabalhar, o 
funcionário fica num “limbo previdenciário”.

O analista de políticas sociais da Secretaria da Previdência, 
do Ministério da Fazenda, reconhece que o limbo existe, mas 
afirma que a responsabilidade é da empresa que tem de receber o 
trabalhador que foi habilitado pelo INSS. "O perito do INSS tem 
soberania para julgar a incapacidade ou não para fins de concessão 
de benefícios previdenciários".

Segundo o vice-presidente da Associação em Defesa dos 
Lesionados no Trabalho, há 2 milhões de trabalhadores nessa 
situação no Brasil. Ele mesmo faz parte desse grupo e conta que já 
está há 8 meses sem receber o benefício do governo e sem poder 
voltar para a empresa em que trabalhava. "A empresa não me quer 
lá, o INSS não me dá o benefício. Isso é uma covardia! O 
Ministério do Trabalho não faz a parte dele de fiscalizar [as 
empresas] e o INSS nem sequer me dá a oportunidade de me 
reabilitar", reclama.

"Num momento de alto desemprego, de queda da 
economia, essas questões tendem a se alarmar. Nosso 
compromisso aqui é primeiro ver o que a gente pode alterar na 
legislação e pedir ao Ministério do Trabalho, da Fazenda que 
reconstitua esse grupo de trabalho".

Trabalhadores reclamam de desamparo 
após acidente em serviço

Cinco mil segurados em 
todo o país já podem se aposentar 
por idade com apenas um 
telefonema, sem precisar ir a uma 
agência do INSS, informou o 
presidente do órgão, Leonardo 
Gadelha, no último dia 29.

Os segurados autorizados 
a ter o benefício por telefone, sem 
precisar sair de casa, foram 
comunicados por cartas e, caso 
queiram aceitar a aposentadoria, 
devem confirmar o interesse com 
uma ligação para a central 135, 
conforme previsto nas regras da 
c o n c e s s ã o  a u t o m á t i c a ,  
publicadas em 28 de julho.

O instituto prevê oferecer 
essa possibilidade para todos os 
segurados com informações 
c a d a s t r a i s  c o n s i d e r a d a s  
c o m p l e t a m e n t e  c o r r e t a s ,  
inclusive para concessão de 
outros benefícios, como a 
aposentadoria por tempo de 
contribuição.

Único ponto convergente é que este acordo não pode terminar no ano que vem.
Exigência dos trabalhadores e do Sindicato.
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