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Qualquer Hora

EDIÇÃO 2361

Reunião Mediação Ministério Público do Trabalho Gerdau Açominas.

 Companheiros, mais uma vez voltaremos diante da mediadora do Ministério Público do Trabalho, em mais 

uma tentativa de negociação, visando à renovação do acordo coletivo de trabalho.
 Não entendemos o posicionamento da empresa que, até o presente momento, prorroga uma situação tão 
grave. Nós entendemos o nosso, que é o inverso da empresa, pois estamos tentando resolver esse problema, 
procurando evitar chegar ao dissidio coletivo, medida processual em que nem o trabalhador, nem empresa e nem o 
sindicato ganha. Numa situação dessas, parece que a empresa tem apostado no ''quanto pior melhor''. Esperamos, 
sinceramente, que, nessa reunião do próximo dia 03, a empresa mostre a seriedade de uma empresa secular e traga 
a solução para que possamos levar aos trabalhadores, porque, se não tiver proposta, faremos o desejo da 
empresa...     

QUANTO PIOR MELHOR...
Execução Provisória Processo Gerdau Açominas 2016-2020. 

 Entramos na fase de execução provisória do processo de reajustes salariais.
 Trata-se de momento em que estamos pleiteando que sejam realizados cálculos para identificar o 
montante devido a cada um dos trabalhadores representados pelo Sindicato.
 Trata-se de uma conta para que eventuais valores sejam desde já apontados, como permitido na legislação, 
para que, quando o processo vier a ser julgado pelo TST, não se perca mais tempo fazendo esses cálculos, 
otimizando o andamento do processo.
 Isso, companheiros, não significa que quando houver a homologação dos cálculos que haverá, por 
consequência, o recebimento. É que o recebimento será apenas após o julgamento dos recursos, atualmente em 
trâmite perante o TST.
 Porém, companheiros, com todo esse trâmite, nada impede que possa haver, por parte da empresa, uma 
proposta de acordo, proposta essa já feita e divulgada em nosso boletim.

Processo RHI - Magnesita Empresa Apresenta Proposta
 Já estamos em fase final desse processo. Aguardando, apenas, que o jurídico oficiante pelo sindicato, junto 
com o da empresa, apresentem acordo para homologação na Justiça do Trabalho. Tão logo isso aconteça o 
sindicato irá chamar os trabalhadores da empresa para receber aquilo que é seu por direito.

Processo Siemens.
 No último dia 14, a empresa Siemens fez o depósito na Justiça do Trabalho referente ao pagamento do 
processo adicional noturno que o sindicato repassará aos empregados e ex empregados que têm direito ao mesmo, 
tão logo a Justiça do Trabalho libere o alvará. Isso deve acontecer na primeira quinzena de Abril.

Fim da obrigatoriedade da homologação no Sindicato
 Desde que o governo federal acabou com a obrigatoriedade da homologação no sindicato em 2017, foi 
criado um campo fértil para que maus empresários ficassem livres para roubar dos trabalhadores, até na rescisão 
do contrato de trabalho, fato que tem gerado muitas reclamações, principalmente de trabalhadores de empresas 
com alta rotatividade. Esperamos que o atual governo federal corrija parte dos crimes cometidos em 2017 contra 
os trabalhadores. Enquanto isso não acontece, orientamos os trabalhadores a procurarem o seu sindicato ou um 
advogado trabalhista, sempre que se desligarem de uma empresa, para saber se sua rescisão de trabalho está 
correta.



Convênios:

Colônia de Férias
               Agenda: 

            Março a Maio
                   

                      Contato: 987330616 
                                    37412019

VANTAGENS DE SER SÓCIO DO SINDICATO
WhatsApp - (31)98733-0616

Ÿ Convênios com Hospitais FOB, Bom Jesus, Laboratório Vila Rica, entre 
outros comércios.
Ÿ Possuímos 09 apartamentos na Praia do Morro em Guarapari com diárias 
diferenciadas para nossos associados.
Ÿ Temos um departamento Jurídico à disposição de nossos associados. 
Ÿ Contamos com um departamento de saúde à disposição de nossos 
associados.
Ÿ Desconto no Clube Sparta.
Ÿ Desconto nas faculdades Fasar e Unipac.

Mensalidade R$30,00

(31)99585-8446

EDITAL
CONEMAG SERVICE LTDA

DATA: 01/03/2023
HORÁRIO: 09:00 às 16:00 horas
LOCAL: plataforma eletrônica SurveyMonkey   
PAUTA: aprovação ou rejeição da Contraproposta a 
Pauta de Reivindicação para negociação Coletiva de 
Trabalho 2022/2023. Ouro Branco, 23 de fevereiro de 
2023. Ass. Raimundo Nonato Roque de Carvalho – 
Diretor Presidente do STISMMMEOBB.

EDITAL
E D I TA L D E  C O N V O C A Ç Ã O  –  A S S E M B L E I A G E R A L 
EXTRAORDINÁRIA – O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 
ELÉTRICO DE OURO BRANCO – STIMMMEOB, conforme prescrição 
legal estatutária pertinente, vem, através do seu Diretor Presidente, no uso de 
suas atribuições, CONVOCAR todos os empregados das empresas: 

AGSELIO PEREIRA SANTOS; ALÍPIO PEIXOTO COELHO; (1) (2)

ARTES E AÇO SERRALHERIA; AUTO MECÂNICA FRAZÃO; (3) (4)

COMERCIAL OURO MOTOS LTDA E.D. COSTA MECÂNICA (5) (6)

LT D A . ;  E L Z A D E  A Z E V E D O  S I LVA N O ;  F R A N  ( 7 ) ( 8 )

ELETROMECÂNICA; FRAN MOTORES LTDA.; FRANCISCO (9) (10)

AMARANTE DE FARIA; CONSTRUMEC - CONSTRUÇÕES (11)

MECÂNICAS E MONTAGENS INDUSTRIAIS; MECÂNICA (12)

INDUSTRIAL NUNES; MEC.IN SERVICE - MANUTENÇÃO E (13)

MONTAGEM ELETROMECÂNICA LTDA.; LACERDA & REIS LTDA (14)

LS METAIS; RHI MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A ( 1 5 ) ( 1 6 )

(GERDAU/VSB); MARIA DE LOURDES GOMES SILVEIRA; (17)

MECÂNICA GG LTDA.; MATERSOLDA INDÚSTRIA E (18) (19)

COMÉRCIO LTDA.; MENDES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E (20)

EQUIPAMENTOS LTDA.; ORMEC ENGENHARIA LTDA.; R M DE (21) (22)

SOUZA ENERGIAS RENOVÁVEIS, interessados, Associados e não 
Associados, para a Assembleia Geral Extraordinária, órgão regularmente 
constituído para a discussão de matéria de interesse dos mencionados 
funcionários, a se realizar no dia 16 DE MARÇO DE 2023, às 17:30 horas, 
em primeira convocação, se obtido o quorum legal e, às 18:00 horas, em 
segunda convocação, com qualquer número de presentes, a realizar-se na 
sede social do Sindicato, à Av. Patriótica, n° 1.080, Bairro Siderurgia, nesta 
Cidade de Ouro Branco/MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Discussão e aprovação da 
Retirada de Pauta de Reivindicações para negociação coletiva de 
trabalho 2023/2024; c) deliberação e autorização prévia e expressa para 
desconto de Taxa Negocial/Contribuição Assistencial em favor deste 
Sindicato, nos moldes do artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal, c/c 
artigo 513 da CLT, e o Estatuto Social, garantido o direito individual à 
objeção, por meio de manifesto de próprio punho, apresentado para protocolo 
de recebimento nas dependências da entidade sindical; d) Autorização para 
que o Sindicato retro mencionado, possa assumir a direção dos 
entendimentos entre os interessados e celebrar Acordo Coletivo de Trabalho 
para o período 2023/2024; e) Autorização ao Sindicato convocar, na hipótese 
de impossibilidade de celebração do Acordo Coletivo de Trabalho, para 
suscitar Dissídio Coletivo perante o Egrégio Tribunal Regional da 3ª Região, 
além de outras ações judiciais necessárias, bem como para resolver sobre a 
admissibilidade da paralisação coletiva da prestação do trabalho – greve; f) 
Encerramento. Ouro Branco, 23 de fevereiro de 2023. Ass. Raimundo 
Nonato Roque de Carvalho – Diretor Presidente do STISMMMEOBB.

Suspenção de Documentos de 

endividados.
 Vocês sabiam que dívidas não quitadas, 
como empréstimos, financiamentos, aluguéis e 
até mensalidades escolares podem levar o juiz a 
decidir pela suspensão de documentos do 
devedor, até que a dívida seja paga?
 Os motoristas que forem réus em 
processos que envolvam o pagamento de dívidas 
financeiras poderão, sim, ter a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) suspensa por determinação 
da Justiça brasileira. O mesmo vale para o 
passaporte e para a impossibilidade de disputar 
concurso público.
 Por maioria, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu na quinta-feira (9/2) ser 
constitucional artigo do Código de Processo Civil 
que autoriza juízes a determinar medidas 
coercitivas para cumprimento de ordem judicial.

Prazo de entrega das declarações do Imposto.
 Com início previsto para o dia 15 de março 
e término no dia 31 de maio, é esse o prazo para 
envio das declarações do Imposto de Renda 2023. 
A data foi anunciada pela Receita Federal. 
 No total, os contribuintes terão este ano 
uma semana a menos para enviar as declarações do 
que no ano passado.

Departamento 

Jurídico 

(31)99360-0529




