Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
de Ouro Preto e a Sotreq assinam acordo
milionário em processo iniciado em 2015

A Vara de Trabalho de Ouro Preto realizou no dia 05 de agosto de 2021 uma audiência de
homologação de acordo referente ao processo entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Ouro Preto e à Sotreq S.A.
Para solucionar a ação que tramita há mais de seis anos, os envolvidos acertaram o pagamento de
R$ 5.184,069,66 (cinco milhões cento e oitenta e quatro mil sessenta e nove reais e sessenta e seis
centavos), a título de horas in itinere, para 200 trabalhadores ativos e inativos que laboraram para a
reclamada nas dependências da empresa Samarco (Mina da Alegria) entre 2010 e 2015.
Aproximadamente 70% dos substituídos que têm direito ao recebimento das verbas deferidas já
atualizaram os seus dados pessoais na secretaria da instituição e receberão suas parcelas por meio
do sindicato, via cheque nominal, a partir da primeira semana de outubro de 2021.
Para o advogado do Sindicato, Dr. Yuri Assunção, esse acordo é paradigmático, pois resolve a ação
em trâmite na Vara do Trabalho e interessa diretamente a 200 trabalhadores substituídos pelo
sindicato no processo, além de Injetar diretamente na economia dos municípios de Ouro Preto e
Mariana o valor de R$ 5.184.069,66. “Em tempos de negacionismo e insegurança jurídica, e de forte
ataque aos direitos dos trabalhadores, a atuação das entidades sindicais por meio das ações
coletivas é de suma importância. A coletivização do processo significa colocar no pólo ativo da ação
o Sindicato, perante o empregador, substituindo os trabalhadores. O Sindicato impessoaliza o litígio,
ele protege o trabalhador contra retaliação do empregador por buscar seus direitos na justiça
trabalhista; por isso é importante a sindicalização do trabalhador”, disse.
E que aqueles que tenham trabalhado na Sotreq, na área da Samarco, entre 2010 e 2015, devem
procurar o Sindicato pelo telefone (31) 3350-3205 ou no endereço: Rua Professor Francisco
Pignataro, 67, Bauxita, em Ouro Preto, de segunda a sexta-feira entre 08 e 12h.
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