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SINDICATO INFORMA ANDAMENTO DOS PROCESSOS 
COLETIVOS EM CURSO

Os trabalhadores da Gerdau Ouro Branco e da LS Metais já receberam os valores a eles 
devidos nas ações relativas à prorrogação do adicional noturno.

Já as demais empresas, como é comum aos maus devedores, “negam que devem”, e 
prejudicam os trabalhadores. Mas, o Sindicato está atento. A cada dia que passa, é mais um dia a ser 
somado no que elas devem.

Enquanto isso, as tomadoras de serviços seguem fazendo-se de bobas, apesar de saberem que 
são responsáveis pelos pagamentos das verbas devidas aos empregados das contratadas, caso estas 
não honrem com os pagamentos aos mesmos devidos.

E, para mostrar que este Sindicato não está para brincadeira, já determinamos aos nossos 
Advogados que averiguem a situação de cada empresa de nossa base, para ajuizar  tantas novas ações 
quantas necessárias para resguardar os direitos dos trabalhadores.

ACORDO COLETIVO GERDAU OURO BRANCO 2018/2019

PRIMEIRA REUNIÃO
Companheiros,

Em reunião realizada ontem, entre Sindicato e Empresa para a Negociação Coletiva 2018/2019, 
foram discutias as cláusulas sociais e a manutenção das conquistas que os trabalhadores tiveram no ACT 
passado, em vigor.

Conseguimos que fossem mantidas estas conquistas e as cláusulas sociais que, na atual conjuntura, 
os trabalhadores entraram ganhando de 1X0.

Também foi discutido que haverá o estudo de revisão no plano odontológico.
Quanto às cláusulas econômicas, ficou marcado para ser discutido em reunião no próximo dia 08 de 

outubro, segunda-feira, às 14 horas.
Vencemos o primeiro round!
Companheiros, em caso de dúvidas, procure nosso Sindicato através de nosso contatos:
* site - www.sindob.org.br
* telefones: (31) 3741-2019 ou 98833-0616
*e-mails: imprensa@sindob.org.br e/ou presidencia@sindob.org.br
Assim, evitaremos boatos. Essa é a forma mais segura.



Colônia de Férias do Sindicato garante conforto e lazer para a 
família metalúrgica e toda a população

Ressaltamos que em período de alta temporada os nossos apartamentos serão alugados somente para os 
nossos associados e com o mesmo preço de sempre.  

Muito bem instalada, a Colônia de Férias do Sindicato conta com nove apartamentos mobiliados e munidos 
de utensílios domésticos que acomodam até seis pessoas. Tudo isso para que sua temporada na praia seja 
inesquecível. 

A diretoria do Sindicato sente-se orgulhosa pelo excelente índice de aprovação da Colônia de Férias e por 
manter esse patrimônio em perfeita ordem para recebê-los.

Acesse o site www.sindob.org.br e confira as instalações de nossa Colônia de Férias.  Entre em contato 
através do tel.: 3741-2019, e faça já a sua reserva.  

1- Como posso dividir minhas férias?
A partir de então, as férias poderão ser 

fracionadas em 3 períodos, onde:
*Um período não pode ser inferior a 14 dias;
*Os outros dois períodos não podem ser inferiores a 
5 dias;

Foi excluída a limitação de idade para tal 
benefício. Porém, as férias não poderão iniciar em 
dia de repouso semanal ou dois dias que antecede 
feriados.

2- Quando o trabalhador pode entrar 
com ação rescisória individual?

As frequentes razões que justificam a 
proposição da Rescisão Indireta do Contrato de 
Trabalho, por iniciativa do empregado, são, dentre 
outras, as situações listadas pelo artigo 483 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
principalmente aquelas que refletem meses de 
trabalho sem receber salário, recolhimento irregular 
do FGTS pela empresa, assédio moral e 
rebaixamento de função e salário.

A 4ª Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho considerou proporcional e razoável o 
valor da condenação a ser pago por uma empresa 
que duvidou da veracidade do atestado apresentado 
pela empregada, exigiu um segundo exame 
comprovatório e, horas depois, a dispensou.

Com a decisão, a analista de recursos 
humanos receberá indenização por ter sido 
obrigada a apresentar dois exames para comprovar 
a sua gravidez. O entendimento foi seguido por 
unanimidade. 

Na reclamação trabalhista, a empregada 
afirmou que, ao receber o comunicado de aviso 
prévio, apresentou o primeiro exame ao setor de 
recursos humanos. A empresa, no entanto, solicitou 
novo exame para comprovar a veracidade do 
primeiro.

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª 
Região, ao julgar o pedido de indenização por 
danos morais, considerou que o ato de dispensa de 
empregada grávida, mesmo tendo ciência do fato, 
causou-lhe constrangimento. 

AIRR-214-41.2015.5.10.0008

TST mantém condenação de 
empresa que duvidou de 
gravidez de funcionária

Pensando no bem estar e na qualidade de vida, 
tanto dos nossos associados e seus dependentes, quanto 
da população de nossa região, o Sindicato dos 
Metalúrgicos informa a todos que já estamos reservando 
os apartamentos da Colônia de Férias em Guarapari-ES, 
para o período de setembro à novembro para associados 
e não associados.

Se você é sócio, aproveite para alugar nossos 
apartamentos neste período com 50% de desconto. Já os 
que não são associados da nossa entidade, podem alugar 
os mesmos pelo valor de R$400,00 (Quatrocentos 
Reais) para ficar acomodados por 7 dias com 5 
convidados.

Para mais informações estamos disponíveis no 3741-2019 e colocaremos as 
matérias na íntegra em nosso site www.sindob.org.br.
Deixe suas sugestões em nosso e-mail:  imprensa@sindob.org.br

http://e-mail:imprensa@sindob.org.br
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