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GERDAU ACOMINAS S/A, CNPJ n. 17.227.422/0001-05, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). CARMINE SARAO 
NETO e por seu Gerente, Sr(a). CARLOS EDUARDO EVANGELISTA PANZERA; 
  
E  
 
SIND TRAB IND SID MET MEC MAT ELET MAT ELETRONICOS OURO BRANCO E BASE, CNPJ n. 21.117.353/0001-46, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RAIMUNDO NONATO ROQUE DE CARVALHO; 
  
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas 
seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º de novembro de 2011 a 31 de outubro 
de 2013 e a data-base da categoria em 1º de novembro.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) 
Trabalhadores da Indústria Siderúrgica, com abrangência territorial em Ouro Branco/MG.  

Salários, Reajustes e Pagamento  
Piso Salarial  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO DE INGRESSO  
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/11/2011 a 31/10/2012  

A partir de 01/11/2011, a nenhum empregado da correspondente categoria profissional do Sindicato acordante ao ser 
admitido poderá ser atribuído salário de ingresso inferior a R$ 853,31 (oitocentos e cinqüenta e três reais e trinta e um 
centavos), excluídos os menores aprendizes, na forma da lei, e os abaixo especificados. 
 
§ 1º -  Aos empregados oriundos de centro de formação profissional será atribuído piso salarial inicial de R$ 545,00 

(quinhentos e quarenta e cinco reais). O referido piso poderá ser praticado para cada um dos admitidos pelo período 
de até 24 (vinte e quatro) meses a contar da admissão, enquanto exercerem a função de “Operador Trainee”. 

 
§ 2º -  O piso do parágrafo primeiro será atribuído aos empregados que não sejam da categoria profissional do Sindicato 
acordante.  

Reajustes/Correções Salariais  

 
CLÁUSULA QUARTA - AUMENTO SALARIAL  
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/11/2011 a 31/10/2012  

 
Os salários de outubro de 2011 dos empregados da Gerdau Açominas da correspondente categoria profissional, abrangidos 
por este Acordo Coletivo, bem como de forma espontânea aos que trabalhem nos escritórios de Belo Horizonte, com contrato 
de trabalho vigente em 31 de outubro de 2011, excetuando-se os menores aprendizes, especialistas, assessores técnicos, 
chefes de área, consultores técnicos, gerentes, gerentes gerais e diretores, serão majorados a partir de 01 (primeiro) de 
novembro de 2.011 pelo percentual de 6,66% (seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) correspondente a 100% 
(cem por cento) da variação do INPC-IBGE no período de 01 de novembro de 2010 a 31 de outubro de 2011.  
 
§ 1º - As diferenças retroativas decorrentes da aplicação do caput serão pagas juntamente com a folha de pagamentos de 

dezembro de 2011, sem qualquer incidência de juros, multa ou outra cominação. 
 
§ 2º -  O aumento salarial é fruto de negociação e concessão recíproca entre as partes, com o Sindicato, autorizado pela 

Assembléia Geral de Trabalhadores, dando à Gerdau Açominas plena, rasa e geral quitação até outubro de 2011. 



CLÁUSULA QUINTA - AUMENTO REAL  
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/11/2011 a 31/10/2012  

A GERDAU AÇOMINAS concederá, a partir de 01/11/2011, aumento real de 1,5% (um inteiro e cinquenta centésimos por 
cento), sobre os salários já reajustados em 01/11/2011, conforme cláusula "Aumento Salarial", aos seus empregados 
abrangidos por este Acordo, conforme já descrito anteriormente, excetuando-se os Aprendizes, Assessores e Consultores 
Técnicos, Chefes de Área, Gerentes, Gerentes Gerais e Diretores. 
 

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para cálculo  

 
CLÁUSULA SEXTA - ABONO  
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/11/2011 a 31/10/2012  

 
Em caráter de excepcionalidade e considerando os resultados específicos da Gerdau Açominas, a empresa pagará aos seus 
empregados abrangidos por este Acordo, conforme já descrito anteriormente, um Abono Especial no valor bruto de R$ 
1.000,00 (mil reais), através de depósito em conta até o dia 15 de dezembro de 2.011. 
 
§ 1º - O Abono Especial será pago a todo empregado que esteja com contrato em vigor no dia 31/10/2011, excetuando-se os 

Aprendizes e Diretores. 
 
§ 2º – Nos termos do art. 471 da CLT, é assegurado o recebimento do valor bruto nominal do abono quando do retorno às 

atividades, aos empregados que estiverem com o contrato de trabalho suspenso em 31/10/2011, e desde que tal fato 
ocorra na vigência deste Acordo Coletivo. 

 
§ 3º - Por força das majorações salariais e do pagamento do Abono Especial, considera-se fechado e encerrado o período 
anterior a 01/11/2011, que fica quitado para todos os fins de direito, e que estão sendo atendidos todos os termos das 
legislações que tratem do tema.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - ABONO ESPECIAL  
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/11/2011 a 31/10/2012  

Em caráter de excepcionalidade, a empresa pagará aos seus empregados abrangidos por este Acordo, conforme já descrito 
anteriormente, um Abono Especial no valor bruto de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), através de depósito em conta até o 
dia 15 de dezembro de 2.011. 
 
§ 1º - O Abono Especial será pago a todo empregado que esteja com contrato em vigor no dia 31/10/2011, excetuando-se os 

Aprendizes e Diretores. 
 
§ 2º – Nos termos do art. 471 da CLT, é assegurado o recebimento do valor bruto nominal do abono quando do retorno às 

atividades, aos empregados que estiverem com o contrato de trabalho suspenso em 31/10/2010, e desde que tal fato 
ocorra na vigência deste Acordo Coletivo. 

 
§ 3º - Por força das majorações salariais e do pagamento do Abono Especial, considera-se fechado e encerrado o período 

anterior a 01/11/2011, que fica quitado para todos os fins de direito, e que estão sendo atendidos todos os termos 
das legislações que tratem do tema. 

 
CLÁUSULA OITAVA - SALÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO  

Fica assegurado ao empregado substituto, nas substituições acima de 15 (quinze) dias consecutivos, exceto em caso de 
férias, o direito de receber remuneração igual à do empregado substituído, exceto as vantagens pessoais, enquanto perdurar 
a substituição. 
 
CLÁUSULA NONA - DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO  

A Gerdau Açominas continua dispensada de emitir demonstrativos de pagamento, em papel. 
 
§ 1º- Os demonstrativos de pagamento estarão disponíveis na rede de computadores, com acesso restrito a cada 

empregado, mediante a utilização de senha. 
 
§ 2º - Faculta-se ao empregado imprimir seu recibo de pagamento, que terá os mesmos dados e efeitos do impresso pela 

empresa. 
 
§ 3º - Os demonstrativos de pagamento ficarão à disposição dos empregados, pelo prazo de um ano a partir do mês a que 

se referem. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DIVISOR SALARIAL  

A Gerdau Açominas continuará calculando as remunerações com base nos ditames da Constituição Federal, ou seja, para os 
trabalhadores que trabalham em regime de turno de revezamento aplicar-se-á o divisor 180 e para os que trabalham no 
regime administrativo o divisor 220. 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  



 
13º Salário  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (incluímos na pauta) 

A Gerdau Açominas, desde que solicitado pelo empregado com 30 (trinta) dias de antecedência, efetuará o pagamento, 
juntamente com suas férias, da antecipação de 50% (cinqüenta por cento) da Gratificação de Natal (13º salário), prevista na 
Lei n

o
 4.090, de 13 de julho de 1962. 

 
Adicional Noturno  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL NOTURNO / HORA NOTURNA  

A Gerdau Açominas continuará remunerando a hora noturna compreendida entre 22 (vinte e duas) horas de um dia a 05 
(cinco) horas do dia imediatamente posterior, com 40% (quarenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) de adicional, 
respectivamente para as horas noturnas trabalhadas em condições normais e de prolongamento da jornada, nos mesmos 
critérios de calculo até então adotados, sem outros reflexos, ficando claro que o referido adicional inclui a hora noturna 
reduzida. 

Adicional de Periculosidade  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ELÉTRICA  

Pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura deste ACT, continuará estabelecido que os empregados que 
trabalharem expostos ao Sistema Elétrico de Potência – SEP, receberão o adicional de periculosidade, nos percentuais 
constantes da tabela abaixo, considerando-se o tempo de exposição ao risco elétrico em Sistema Elétrico de Potência em sua 
jornada diária de trabalho. 
 

Tempo de Exposição Percentual 

De 1% a 34,6% da jornada diária 10,50% 

De 34,7% a 41,3% da jornada diária 12,50% 

De 41,4% a 74,6% da jornada diária 22,50% 

De 74,7% a 100% da jornada diária 30,00% 

 
§ 1

o
 – Para definição dos percentuais dos percentuais de exposição serão considerados aqueles constantes dos 

levantamentos ambientais nos postos de trabalho. 
 
§ 2

o
 – As partes ajustam o conceito de que o “Sistema Elétrico de Potência - S.E.P.” está circunscrito às estações 

geradoras, às linhas de transmissão e aos sistemas de distribuição. 
 
§ 3

o
 – As partes dão quitação pelo período anterior, em razão da aplicação dos Acordos Coletivos de Trabalho pretéritos. 

 
§ 4

o
 – Durante o lapso temporal de 180 dias a contar da assinatura deste ACT, a Gerdau Açominas, deverá efetivar 

levantamentos para identificação dos cargos expostos ao risco elétrico, nos termos da Lei 7.369/85 e Decreto 
93.412/86. 

 
§ 5

o
 – Imediatamente após o decurso do tempo previsto no parágrafo anterior, esta cláusula perderá vigência, cabendo à 

Gerdau Açominas o dever de pagar o adicional de 30% àqueles que estiverem expostos ao risco elétrico, nos termos 
da Lei 7.369/85 e Decreto 93.412/86. 

 
Adicional de Penosidade/Turno  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VANTAGEM PESSOAL E ADICIONAL DE TURNO  

A Gerdau Açominas continuará a pagar aos empregados que prestarem serviços em turno ininterrupto de revezamento, alínea 
“a” da Cláusula de “Regimes de Turnos de Revezamento”, nos horários de 8h15 às 16h45h; de 16h45h às 0h; e de 0h às 

8h15, parcela denominada de Adicional de Turno, calculada no importe de 15% (quinze por cento) sobre o salário base, de 
forma compensatória ao aumento da jornada diária e semanal de trabalho. 

 
§ 1º -  Fica mantido o direito dos trabalhadores que em face da extinção do turno de 5 (cinco) letras e da instituição 
do turno de 4 (quatro) letras, passaram do turno de cinco letras para o turno de quatro letras, a continuar a receber, a 
título de “vantagem pessoal”, o correspondente a 10% (dez por cento) do seu salário-base, conforme estabelecido no 
Acordo Coletivo celebrado em 01 de dezembro de 1998. 

 
§ 2

o
 - Os empregados que forem admitidos para trabalhar em turno de revezamento ou aqueles que foram transferidos 

para esse regime a partir de 01/01/1999 não terão direito a essa “vantagem pessoal”, exceto aqueles que 
trabalharam anteriormente a 31/12/1998 no turno e retornaram a esse regime de trabalho entre 01/01/1999 e 
28/02/1999, tendo ficado apenas temporariamente fora desse regime. 

 
§ 3º - O adicional de turno não é cumulável com a Vantagem Pessoal – VP, ou seja, se o empregado que já tiver direito à 

Vantagem Pessoal – VP estabelecida nesta cláusula, trabalhar em turno, ou voltar a trabalhar em turno, durante esse 
período ficará suspensa a sua aplicabilidade, recebendo o empregado o Adicional de Turno. Saindo do turno, deixará 
de receber o Adicional de Turno e voltará a receber a Vantagem Pessoal – VP. 



 
§ 4º - O empregado que não recebe a Vantagem Pessoal, caso retorne ao horário administrativo, perderá o direito ao 

Adicional de Turno e não fará jus à Vantagem Pessoal – VP; 
 
§ 5° - O adicional de turno terá sua base de cálculo o salário base do empregado, deduzidas as faltas, e não será integrado 

para fins de adicional noturno e adicional de periculosidade. 
 
§ 6º - A Gerdau Açominas pagará aos empregados que trabalhem em horário de turno específico para a área de laminação 

de fio máquina, conforme estabelecido no inciso IV da letra “b” da Cláusula de “Regimes de Turnos de 
Revezamento”, parcela denominada Adicional de Turno, calculada no importe de 15% (quinze por cento) sobre o 
salário base. 

 
Outros Adicionais  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE  

A Gerdau Açominas continuará a praticar sua política de pagamento de adicionais de insalubridade ou periculosidade para os 
empregados que estejam trabalhando sob tais condições, devidamente apuradas através de levantamentos ambientais. 
 
§ 1

o
 – A Gerdau Açominas compromete-se a continuar estudando, com a participação do Sindicato Profissional, a 

classificação da insalubridade e da periculosidade das unidades em operação em sua Usina em Ouro Branco.  
 
§ 2

o
 – O Adicional de Insalubridade será calculado e pago sobre o salário mínimo e o Adicional de Periculosidade sobre o 

salário-base, de cada empregado, excluídos outros adicionais a que o empregado eventualmente faça jus. 
 
§ 3

o
 – As partes dão quitação pelo período anterior, em razão da aplicação dos Acordos Coletivos de Trabalho pretéritos. 

 
Auxílio Alimentação  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO  

A Gerdau Açominas se obriga a continuar a fornecer alimentação para os empregados de Ouro Branco, em restaurantes 
próprios, mediante o pagamento de parte dos custos pelos empregados, como atualmente praticado, dentro das regras do 
PAT e/ou por critérios próprios, sendo que este benefício não poderá ser argüido como salário indireto, já que fornecido para 
o trabalho e em decorrência deste acordo. 
 

Auxílio Transporte  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE  

A Gerdau Açominas continuará a oferecer aos seus empregados residentes nas cidades de Congonhas, Conselheiro Lafaiete 
e Ouro Branco, e para os empregados residentes em Belo Horizonte na forma do parágrafo único, a opção de transporte entre 
pontos de embarque e os postos de trabalho (trajeto interno e externo), e vice-versa, ajustando as partes que tal oferta e 
concessão não gera direitos e obrigações que possam ser exigíveis, nem poderá ser argüida para pagamento de horas “in 
itinere” ou “tempo à disposição”, sendo a mesma concedida de forma compensatória com outros direitos assegurados aos 
empregados da Gerdau Açominas, além da isenção do desconto de 6% do salário a título de Vale Transporte. A utilização do 
transporte não é obrigatória e bastará a apresentação de Identidade Funcional. 
 
Parágrafo único: Para transporte dos empregados residentes em Belo Horizonte serão locados pela Gerdau 

Açominas pelo menos 2 (dois) ônibus, sendo que a utilização dos mesmos é condicionada a (i) 
requerimento do interessado e (ii) disponibilidade de assentos. 

 
Auxílio Saúde  

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SEGURO SAÚDE  

A Gerdau Açominas concederá aos seus empregados com contrato de trabalho vigente, ou seja, que não se encontre 
suspenso, Seguro Saúde, no qual o empregado participará de parte das despesas e custos, como atualmente praticado. 
 
§ 1º - Fica estendido o Seguro Saúde aos dependentes dos empregados, até 24 (vinte e quatro) anos de idade caso sejam, 

comprovadamente, estudantes universitários. 
 
§ 2º -  O Seguro Saúde será estendido aos empregados que estiverem com contrato de trabalho suspenso, em decorrência 

de gozo de benefício previdenciário por motivo de doença ou acidente, desde que o empregado efetue o pagamento 
de sua parte nas despesas e custos, como se na ativa estivesse, direta e mensalmente junto à Área de Benefícios da 
Gerdau Açominas. 

 
§ 3º - Convertido o benefício previdenciário de que trata o parágrafo anterior, em aposentadoria por invalidez, fica facultado 

ao beneficiário do Seguro Saúde o direito de continuar a usufruir de seus benefícios pelo prazo de 2 (dois) anos, 
desde que não se manifeste expressamente em sentido contrário junto à Gerdau Açominas, e desde que o 
beneficiário efetue o pagamento integral nas despesas e custos, direta e mensalmente junto à Área de Benefícios da 
Gerdau Açominas, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656 de 1998. 



 
§ 4º - Caso o beneficiário não efetue o pagamento dos custos de despesas, e/ou haja o decurso dos prazos previstos nos 

parágrafos anteriores, o benefício será automaticamente cancelado para todos os efeitos, independentemente de 
qualquer notificação ou prévio aviso. 

 
§ 5º - Atendendo à reivindicação dos trabalhadores, a Gerdau Açominas se compromete a no prazo máximo de 180 dias a 

contar da assinatura deste ACT, concluir seus estudos para conversão do Seguro Saúde para a Rede Nacional. 
 

Auxílio Doença/Invalidez  

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVÊNIO COM INSS  

A Gerdau Açominas se obriga a efetuar a complementação do auxílio doença e de celebrar Convênio com o INSS, na forma 
atualmente praticada pela GERDAU PREVIDÊNCIA, caso estes benefícios deixem de ser praticados pela própria GERDAU 
PREVIDÊNCIA. 
 

Auxílio Creche  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - AUXÍLIO CRECHE  

A Gerdau Açominas continuará a conceder o “Auxílio-Creche”, na forma atualmente praticada. 
 

Seguro de Vida  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO  

A Gerdau Açominas continuará a contratar com seguradoras, apólice de seguro de vida em grupo, de cujo custo os 
empregados participarão em percentuais, como atualmente praticados, sendo o respectivo valor descontado na folha de 
salários. 
 
Parágrafo Único -  O seguro de vida em grupo terá as seguintes coberturas, considerando o valor segurado 

equivalente a até 48 vezes o salário do empregado, limitado ao teto de R$ R$ 568.194,23: 
 

a)  Cobertura Básica (morte de qualquer natureza): 100% 
 
b) Indenização Especial por Acidente – IEA (morte acidental): mais 100% da Cobertura Básica  
 
c)  Invalidez Permanente, Parcial ou Total por Acidente (IPA): 3% a 100%  
 
d)  Automático de cônjuge / companheira com registro em CTPS: 50% nas coberturas básicas e IEA; 
 
e)    Filhos menores de 24 anos: 10% da cobertura básica, limitado a R$ 17534.39. 

 
Aposentadoria  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  

A Gerdau Açominas continuará como Patrocinadora dos Planos de Benefícios administrados pela Gerdau Sociedade de 
Previdência Privada, nos termos autorizados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 
 

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalidades  
Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - APROVEITAMENTO INTERNO  

A Gerdau Açominas dará prioridade ao aproveitamento de seus empregados nos processos de seleção para cargos técnicos 
e de nível superior, desde que também sejam preenchidos os requisitos exigidos ao exercício da função, em igualdade de 
condições com outros candidatos. 
 

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
Estabilidade Mãe  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - GARANTIA DE EMPREGO À GESTANTE  

A Gerdau Açominas dará garantia de emprego à empregada gestante, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias após a data 
de cessação da licença compulsória, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (Artigo 392 – “caput”), exceto nos casos 
de dispensa por justa causa, de término de contrato a prazo e de pedido de demissão. 
 
Parágrafo Único:  Em casos excepcionais e mediante atestado médico da saúde ocupacional, a empregada gestante 

poderá ser remanejada de sua função, pelo tempo que o médico julgar necessário.  
 

Estabilidade Aposentadoria  

 
 



CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - GARANTIA DE EMPREGO OU SALÁRIO, PRÉ-APOSENTADORIA  

A Gerdau Açominas dará garantia de emprego ou salário ao empregado admitido até 11/12/2009 e que, comprovadamente, 
estiver a 24 (vinte e quatro) meses da aquisição do direito a aposentadoria por tempo integral de serviço, pela Previdência 
Social (INSS), exceto nos casos de despedida por justa causa, pedido de demissão e de contrato a prazo (determinado e 
experiência).  
 
§ 1

o
 -  Somente fará jus à garantia estabelecida nesta cláusula, o empregado que, ao atingir a condição de estar a 24 (vinte 

e quatro) meses do direito à aposentadoria por tempo integral de serviço durante a vigência deste Acordo, 
efetivamente comprove a condição junto à Área de Contrato de Trabalho da Gerdau Açominas, apresentando a 
documentação legal pertinente. 

 
§ 2

o
 -  Não fará jus à garantia de emprego ou salário o empregado que, mesmo possuindo a condição que gera este direito, 

não a tenha comprovado junto à Área de Contrato de Trabalho da Gerdau Açominas antes da data de eventual 
recebimento de comunicação de Aviso Prévio emitida pela Empresa. Após esta comunicação, qualquer comprovação 
tornar-se-á sem efeito para os fins desta cláusula, não cabendo recurso de qualquer natureza. 

 
§ 3

o
 -  Ficam excluídos da presente cláusula e, portanto, não fazem jus ao direito dela decorrente, os empregados que 

possuam tempo suficiente para aposentadoria especial e ou tenha requerido aposentadoria por tempo de serviço 
proporcional. 

 
§ 4

o
 - Fica assegurado à Gerdau Açominas o direito de impugnar as contagens de tempo flagrantemente conflitantes com 

dados fornecidos anteriormente pelo próprio empregado. 
 
§ 5º - Considerando-se que a regra estabelecida nos Acordos Coletivos de Trabalho anteriores era no sentido de conferir a 

garantia de emprego ou salário aos empregados que estivessem a 36 (trinta e seis) meses de adquirir o direito a 
aposentadoria, transitoriamente, a Gerdau Açominas reconhece esse benefício aos empregados que já adquiriram 
esse direito, bem como aos empregados que, até 30/06/2011 comprovarem a condição junto à Área de Contrato de 
Trabalho da Gerdau Açominas. 

 
§ 6º - Empregados que vierem a ser admitidos a partir de 12/12/2009 não terão direito à garantia de emprego ou salário 

previsto nesta cláusula não podendo ser requerida equiparação de direitos em relação a tal benefício, porquanto 
admitidos sob nova égide de direitos coletivos conferidos aos empregados da Gerdau Açominas. 

 
Outras normas de pessoal  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PARTICIPAÇÃO EM INVENTO OU APERFEIÇOAMENTO  

Os inventos e/ou aperfeiçoamentos desenvolvidos pelos empregados da Gerdau Açominas no decorrer e em 
função/necessidade das atividades inerentes ao pacto laboral, continuarão a pertencer exclusivamente à Gerdau Açominas, 
que remunerará os seus empregados inventores conforme preceituado no artigo 89 da Lei 9.279/96, nos moldes previstos na 
norma da empresa, em seus critérios para premiação de invento, sendo esta a justa remuneração. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - TREINAMENTO DE EMPREGADOS  

A Gerdau Açominas oferecerá aos seus empregados a possibilidade de treinamento em outras funções, aumentando a sua 
condição de empregabilidade e adaptação aos novos equipamentos a serem instalados. O treinamento será dado em período 
de folga dos empregados, visando cumprir programa de treinamento “on the job” (no trabalho). Os empregados interessados 
deverão manifestar-se por escrito, sendo que as horas de treinamento serão remuneradas como “hora normal”, 
independentemente da jornada de trabalho, não sendo devido nenhum tipo de  adicional. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - FORMAÇÃO TÉCNICO - PROFISSIONAL  

A GERDAU AÇOMINAS compromete-se a envidar esforços para manter e aperfeiçoar o atual programa de formação técnico-
profissional ora levado a efeito pela empresa, e a permitir, analisado o interesse comum, a efetivação de convênios. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - MULTIFUNÇÃO  

A Gerdau Açominas se compromete a implantar, ainda na vigência deste Acordo Coletivo de Trabalho, o modelo de 
Multifunção já apresentado ao Sindicato, para os operadores da Usina de Ouro Branco. 
 

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
Duração e Horário  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - HORÁRIO DO REGIME ADMINISTRATIVO  

O regime administrativo obedecerá o horário de 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, com intervalo de refeição de uma hora, 
com prorrogação da jornada diária para compensação dos sábados não trabalhados, nos termos facultados pelo artigo 7

o
, 

XIII, da Constituição Federal de 05/10/88. 
 

§ 1º –  Os horários acima poderão ser ajustados mediante termo específico, garantida e observada a jornada 
máxima mensal. 
 

§ 2º –  Fica ratificada, ainda, a faculdade da Gerdau Açominas prorrogar a jornada diária por conta da compensação de 



folgas somadas a feriados (“pontes”) e carnaval, não se considerando esse período para pagamento de horas extras. 
 
§ 3º – Fica estabelecido, também, o horário das 16h às 0h, de segunda a sexta-feira, com intervalo de refeição de uma 

hora, com prorrogação da jornada diária para compensação dos sábados não trabalhados a ser adotado 
especificamente para as áreas da Laminação de Fio-Máquina e Manutenção Central. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - REGIME DE TURNOS DE REVEZAMENTO  

A Gerdau Açominas continuará a praticar o regime de trabalho em turno de revezamento, observando os horários e períodos 
abaixo identificados, cumprindo o disposto no Art. 7

o
, incisos VIII e XIV, da Constituição Federal de 05/10/1988: 

 
a)  Turno Ininterrupto de Revezamento – Três turnos de quatro letras, com jornadas efetivas de 8 (oito) horas e 
15 (quinze) minutos, 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos e 7 (sete) horas e 15 (quinze) minutos diários e de 42 horas 
semanais em média anual. Os horários deste turno serão: de 0h às 8h15, para o primeiro horário; de 8h15 às 16h45 
para o segundo horário, e de 16h45 às 0h para o terceiro horário; 

 
b)           Turnos de Revezamento: 

 
 I.             Dois turnos de três letras, com jornadas efetivas de 8 (oito) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos e 7 (sete) horas 
e 15 (quinze) minutos diários e de 37,33 horas semanais em média anual, com horários de 8h às 16h45, e de 16h45h às 0h; 

 
II.             Dois turnos de duas letras, com jornadas diárias efetivas de 8 (oito) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos e 7 
(sete) horas e 15 (quinze) minutos diários e de 40 horas semanais em média anual, com folgas aos sábados, domingos e 
feriados, com horários de 08h às 16h45, e de 16h45 às 0h; 
 
III.             Três turnos de três letras, com jornadas diárias efetivas de 8 (oito) horas e de 40 horas semanais em média 
anual, com folgas aos sábados e domingos. Os horários deste turno serão: de 0h às 8h15, para primeiro horário, de 8h15 às 
16h45, para segundo horário e de 16h45 às 24h para o terceiro horário; 
 
IV.             Dois turnos de três letras, com jornadas diárias efetivas de 10 (dez) horas e de 42 horas semanais em média 
anual. Os horários deste turno serão: de 7h às 17h, para o primeiro horário e de 21h às 7h para o segundo horário, com 
intervalos destinados a uma refeição e um lanche em cada um dos horários, especificamente para ser adotado na Área da 
Laminação de Fio-Máquina; 

 
 
V.             Dois turnos de três letras, com jornadas diárias efetivas de 8 (oito) horas e de 37,33 horas semanais em média 
anual, com horários de 0h às 8h15, e 8h15 às 16h45; 
 
VI.             Dois turnos de duas letras, com jornadas diárias efetivas de 8 (oito) horas e de 40 horas semanais em média 
anual, com duas folgas semanais e feriados, com horários de 8h às 16h45 e 16h45 às 0h; 
 
VII.             Dois turnos de três letras, com jornadas diárias efetivas de 8 (oito) horas e de 37,33 horas semanais em média 
anual, com horários de 16h45 às 0h e 0h às 8h15; 
 
VIII.             Dois turnos de duas letras, com jornadas diárias efetivas de 8 (oito) horas e de 40 horas semanais em média 
anual, com folgas aos sábados, domingos e feriados, com horários de 16h45 às 0h e de 0h às 8h15. 
 

§ 1º - Os horários acima poderão ser ajustados mediante termo específico, garantida e observada a jornada 
máxima mensal. 
 
§ 2º -  Em qualquer dos turnos a jornada diária será considerada como de horas normais, não sendo considerado 
como jornada extraordinária o que ultrapassar 6 (seis) horas diárias. 
 
§ 3º -  Aplica-se ao Turno Ininterrupto de Revezamento e ao Turno de Revezamento as disposições de 
compensação de horas estabelecidas na Cláusula “Banco de Horas”. 
 
§ 4º - A GERDAU AÇOMINAS se compromete a manter em funcionamento os atuais restaurantes próximos aos 
locais de trabalho, bem como a fornecer alimentação balanceada aos seus empregados na forma atualmente 
praticada.  
 
§ 5º -  A Gerdau Açominas se obriga a conceder o intervalo de 1 (uma) hora para repouso e alimentação, e por 
força do disposto no § 2º  do artigo 71 da CLT, remunerará 30 minutos antes do início da jornada e igual tempo ao 
final da mesma, sem qualquer alteração na jornada efetiva de trabalho e nos atuais horários de chegada e saída dos 
ônibus. 
 
§ 6º- Caso o empregado não goze do intervalo para alimentação, fica obrigado a cadastrar referido tempo no sistema 
de ponto, para fins de pagamento de horas extras ou compensação. 
 
§ 7º -  Ficam re-ratificados os termos específicos celebrados em Acordo anteriores que tratam de Turno de 



Revezamento. 
 
§ 8º - Como remuneração adicional pelo turno e pelo acréscimo da jornada correspondente, os trabalhadores que 
prestarem serviços em turnos ininterruptos de revezamento receberão o Adicional de Turno, como estabelecido no 
acordo vigente.  

Prorrogação/Redução de Jornada  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - HORAS EXTRAS  

As partes ajustam a continuidade da permissão para o trabalho extraordinário para execução de serviços inadiáveis e de 
necessidade imperiosa, respeitados os limites legais e os termos do Acordo ora firmado. 
 
§ 1º - As horas trabalhadas além da jornada normal de trabalho, caso não sejam compensadas, serão pagas, em relação à 

hora normal, com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) para as duas primeiras; de 75% (setenta e cinco por 
cento) para a terceira e quarta horas, e de 100% (cem por cento) para as demais, nos casos excepcionais em que a 
dilação da jornada se fizer indispensável, como acidentes operacionais em que os reparos sejam emergenciais, sob 
pena de danos irreversíveis nos equipamentos e/ou risco de potencializar o acidente. As razões dessas jornadas 
excepcionais devem ficar registradas para informação ao Sindicato ou Autoridade competente. 

 
§ 2º - As horas trabalhadas extraordinariamente nos dias de repouso remunerado e feriado, e nos dias de sábado para 

aqueles que normalmente neles não trabalham, caso não sejam compensadas, serão pagas com acréscimo de 100% 
(cem por cento), independentemente do salário normal do dia respectivo. 

 
§ 3º - Fica estabelecida a possibilidade de trabalho extraordinário para mulheres, nas mesmas condições desta cláusula. 
 
§ 4º - As horas-extras habituais somente integram a remuneração das férias e do 13º salário. 
 
§ 5º - Não serão considerados como atrasos ou comparecimentos antecipados o tempo de 30 (trinta) minutos diários, antes e 

após a jornada de trabalho, sendo que este período não poderá ser contado para desconto de horas faltantes ou 
para pagamento de horas-extras porquanto nesse interregno não há prestação de serviços. 

 
§ 6º -  Fica estabelecido o limite máximo de 12 (doze) horas para a jornada de trabalho, para os casos excepcionais, em 

que a dilação da jornada se fizer indispensável, como acidentes operacionais em que os reparos sejam emergenciais 
sob pena de danos irreversíveis nos equipamentos e/ou risco de potencializar o acidente. 

 
§ 7º - Não se aplicam aos especialistas, assessores técnicos, chefes de área, consultores técnicos, gerentes, gerentes gerais 

e diretores, o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 4º, desta Cláusula. 
 

Compensação de Jornada  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - BANCO DE HORAS  

Fica rerratificado o “Banco de Horas”, pelo qual as horas extras realizadas pelos empregados técnicos, administrativos e 
operacionais, serão computadas em registros específicos, a crédito do empregado, para que sejam compensadas em folgas 
ou ausências no período, à razão de uma hora-extra trabalhada para cada hora de folga ou ausência. 
 
§ 1

o
- Para efeito de apuração de horas extras compensáveis, será observado o número de horas trabalhadas além da 

jornada convencional. 
 
§ 2

o
- Caso as horas extras não sejam compensadas no período de até 120 (cento e vinte) dias após a sua realização, 

deverão ser pagas no mês subsequente, com os acréscimos já ajustados na Cláusula “Horas Extras”. 
 
§ 3

o
- A jornada dos turnos de revezamento e do turno ininterrupto de revezamento, na forma ajustada na Cláusula de 

“Regimes de Turnos de Revezamento”, obedecerá aos mesmos parâmetros do “banco de horas” quanto às horas 
extras. 

Controle da Jornada  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - REGISTRO DE FREQUÊNCIA  

A GERDAU AÇOMINAS continuará a manter registro de freqüência por exceção em sistema, no qual os empregados, 
livremente, mediante sua identificação e senha pessoais e intransferíveis, assinalam as ausências, as horas extras e os 
atrasos superiores a 30 (trinta) minutos em cada jornada. 
 
§1º - As partes acordam que, caso o empregado não registre qualquer exceção de jornada, o sistema registrará como horário 

de trabalho aquele estabelecido conforme contrato e/ou escala previamente fixada, com as respectivas folgas. 
 
§2º- Os empregados serão informados sobre os períodos de apuração para pagamento dos salários mensais, devendo 

obedecer este período para o lançamento das exceções, sob pena de o pagamento e/ou desconto referentes às 
exceções lançadas serem consideradas apenas no mês subseqüente. 

 
§ 3º- As partes acordam que o sistema adotado pela Gerdau Açominas para controle de jornada não restringe a marcação 



dos horários cumpridos pelos empregados, observado o disposto no §2º supra, nem é necessária autorização prévia 
para o registro de jornadas extraordinárias e outras exceções 

 
§4º - Gerdau Açominas continuará a manter terminais de computador nos locais de trabalho, de forma a permitir o lançamento 

dos registros de horários pelos empregados. 
 
§5º - Os lançamentos continuarão a ser feitos pelos próprios empregados, como referido no caput desta cláusula, não sendo 

possível sua alteração ou eliminação posterior. 
 
§6º- A Gerdau Açominas continuará a manter os registros dos horários de trabalho pelo prazo legal de, no mínimo, 05 (cinco) 

anos, permitindo, neste interregno, sua impressão. 
 
§7º - Fica mantida a dispensa do registro do intervalo intrajornada. 
 
§8º - A GERDAU AÇOMINAS continua dispensada da impressão, encaminhamento para conferência e coleta de assinatura 

do “Espelho de Ponto”, ficando o mesmo disponível no Sistema para ser impresso em caso de solicitação do 
empregado ou atendimento aos órgãos fiscalizadores, eis que os empregados podem visualizar diariamente os 
lançamentos de sua freqüência. 

 
Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - EMPREGADO ESTUDANTE  

O empregado estudante, matriculado em curso regular previsto em Lei, desde que faça comunicação prévia à Gerdau 
Açominas com 72 (setenta e duas) horas, munido de declaração fornecida pelo respectivo estabelecimento de ensino, terá 
abonada a sua ausência para prestação de prova escolar, desde que o horário da prova coincida com o seu horário de 
trabalho. O empregado deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a prova, o comprovante de 
comparecimento. 
 

Sobreaviso  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - REGIME DE SOBREAVISO  

A GERDAU ACOMINAS, na vigência deste acordo, adotará procedimentos para remuneração e compensação das horas de 
sobreaviso, assim considerado o período em que empregado permanecer, em sua própria casa à disposição da empresa, 
aguardando, a qualquer momento, chamado para atendimento de situação de emergência, da seguinte forma: 
 
§ 1º – A todo empregado que formalmente estiver de sobreaviso, nos períodos fora de sua jornada normal de trabalho, será 

assegurado o direito de compensar o tempo equivalente a 1/3 (um terço) das referidas horas de sobreaviso, ou 
recebê-las no valor equivalente a 1/3 (um terço) de sua hora normal de trabalho, obedecido o disposto na Cláusula 
“Banco de Horas” deste ACT. 

 
§ 2º – Ao empregado que estiver de sobreaviso e cuja presença for necessária na empresa, será aplicado o disposto na 

Cláusula “Horas Extras” deste Acordo Coletivo de Trabalho, a partir do momento que comparecer ao trabalho, em 
atendimento à convocação realizada pela empresa, e durante o tempo que na empresa permanecer trabalhando, 
deixando de fazer jus, durante o período trabalhado, ao adicional previsto no parágrafo anterior. 

 
§ 3º – O empregado em regime de sobreaviso, que tenha sido convocado para trabalhar e não comparecer no local 

chamado, no prazo de 60 (sessenta) minutos contados da convocação, será considerado como não cumprido o 
sobreaviso e não terá direito ao contido no parágrafo primeiro desta cláusula. 

 
§ 4º – Para a caracterização do regime de sobreaviso é imprescindível que o empregado tenha recebido comunicação 

prévia e escrita do respectivo Facilitador, Chefe de Área, Gerente ou Diretor, informando-o da escalação. 
 
§ 5º – A convocação de empregado escalado em regime de sobreaviso para o comparecimento ao trabalho, poderá ser 

realizada por intermédio de ligação telefônica ou por outros meios eletrônicos, como “bip”, “pager” ou similares. 
 
§ 6º – O mero porte, por parte do empregado, de celulares, bip, pager ou similares, sem o cumprimento do disposto nos 

parágrafos 1º, 4º e 5º desta cláusula, não caracterizará a escalação em regime de sobreaviso, não estando o 
empregado, desta forma, à disposição da Gerdau Açominas. 

 
§ 7º – A presente cláusula não se aplica aos empregados que exerçam cargos de confiança (especialistas, assessores 

técnicos, chefes de área, consultores técnicos, gerentes, gerentes gerais e diretores). 
 
 

Férias e Licenças  
Remuneração de Férias  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - BASE DE CÁLCULO PARA FÉRIAS  

Quando do pagamento das férias, além dos acréscimos legais incidentes, a Gerdau Açominas deverá considerar a média dos 



adicionais regularmente percebidos pelo empregado, durante o período aquisitivo (adicional de turno, adicional noturno, 
adicional de insalubridade ou adicional de periculosidade). 
 

Outras disposições sobre férias e licenças  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - LICENÇA PATERNIDADE  

A Gerdau Açominas concederá ao empregado por ocasião do nascimento de filhos 5 (cinco) dias corridos de “licença – 
paternidade” remunerada, incluindo-se neste período o dia do nascimento e do registro, mediante apresentação da respectiva 
certidão, conforme preceito constitucional. 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
Uniforme  

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - UNIFORME  

A Gerdau Açominas continuará concedendo, gratuitamente, uniformes e EPIs necessários ao exercício da profissão, em 
conformidade com a Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e normas de segurança interna da empresa, e para os 
demais conforme procedimento administrativo atualmente praticado. 
 

CIPA – composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros  

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - PROCESSO ELEITORAL DA CIPA  

A Gerdau Açominas se compromete a observar as seguintes condições e obrigações relativamente ao processo eleitoral da 
“CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes”: 
 
a)    fornecer aos empregados que se candidatarem às eleições da CIPA comprovante de inscrição, em papel timbrado da 

Empresa; 
 
b)    comunicar aos empregados, após o encerramento das inscrições, através de Edital a ser afixado nos quadros de avisos, 

ali permanecendo até a data da eleição, a relação nominal dos candidatos inscritos, conforme fichas de inscrição. 
 
c)     encaminhar ao Sindicato a referida relação, antes da realização da eleição, bem como comunicar os resultados das 

eleições, indicando o nome dos empregados eleitos, titulares e suplentes. 
 

Readaptação do Acidentado e/ou Portador de Doença Profissional  

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - REABILITAÇÃO PROFISSIONAL  

Além da observância das disposições da Lei n
o
 8.213, de 24 de julho de 1991, ou de suas sucessoras, a Gerdau Açominas 

compromete-se a participar do programa de reabilitação profissional do empregado lesionado em decorrência de acidente de 
trabalho, visando o seu aproveitamento em função compatível com sua capacidade residual para o trabalho. 
 
Parágrafo Único:  A movimentação funcional do empregado, necessária ao cumprimento desta cláusula, é 

reconhecida e tratada pelo Sindicato como excepcional, não facultando qualquer discussão ou 
reivindicação sobre equiparação salarial. 

 
Outras Normas de Prevenção de Acidentes e Doenças Profissionais  

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - SESMT COMUM  

A Gerdau Açominas se compromete a envidar estudos para implantação do SESMT COMUM, para beneficiar os 
trabalhadores das empresas contratadas que lhe prestam serviços, no período de vigência deste Acordo Coletivo de Trabalho. 
 

Relações Sindicais  
Liberação de Empregados para Atividades Sindicais  

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - LIBERAÇÃO DE DIRETORES DO SINDICATO  

A Gerdau Açominas liberará ao Sindicato, durante a vigência deste acordo e sem prejuízo dos salários, 3 (três) membros da 
Diretoria do Sindicato, cuja indicação deverá ser formalizada pela entidade. 
 
Parágrafo Único: A Gerdau Açominas, reserva-se o direito de aplicar aos licenciados o disposto no Artigo 133 da 

C.L.T., bem como seus itens e parágrafos. 
 

Contribuições Sindicais  

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  

Acatando decisão da Assembléia dos Empregados, a Gerdau Açominas obriga-se a descontar de todos os empregados da 
correspondente categoria profissional do Sindicato, a importância correspondente a R$1,00 (um real) do salário-base de todos 
os empregados associados e R$20,00 (vinte reais) de todos os empregados não associados ao Sindicato, no mês de 
dezembro de 2011. Essa contribuição visa dar condições ao Sindicato de gerir o seu patrimônio imobiliário, bem como fazer 
face à assistência social. 



 
§ 1

o
 – Os empregados pertencentes à categoria majoritária que não concordarem com o desconto deverão se manifestar 

por escrito ao Sindicato até o dia 10 (dez) de dezembro de 2.011. 
 
§ 2

o
 – Na eventualidade de reclamação e condenação trabalhista que envolva o desconto referido nesta cláusula, o 

Sindicato ressarcirá a Gerdau Açominas de qualquer condenação, respondendo regressivamente. 
 

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - COMISSÃO PARITÁRIA  

Fica expressamente rerratificado o Acordo Coletivo de Trabalho que estabelece as condições de instalação e funcionamento 
da COMISSÃO PARITÁRIA EXTRAJUDICIAL DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS INDIVIDUAIS. 
 

Disposições Gerais  
Regras para a Negociação  

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - COMPENSAÇÃO  

Serão compensados na próxima data-base os aumentos compulsórios, adiantamentos e antecipações salariais de caráter 
geral que vierem a ser concedidos na vigência do Acordo. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - ALTERAÇÃO DA POLÍTICA SALARIAL  

Na hipótese de qualquer alteração ou modificação nas diretrizes da política salarial e de trabalho vigentes, o presente Acordo 
Coletivo se ajustará à mesma, mediante entendimento entre as partes. 
 

Mecanismos de Solução de Conflitos  

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - NORMAS PARA CONCILIAÇÃO  

As partes acordam que, na hipótese de divergências por motivo de aplicação do disposto neste Acordo, a Justiça do Trabalho 
será competente para dirimi-las, respeitados os limites legais. 
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - MULTA  

É ajustada multa no valor de 10% (dez por cento) do salário de ingresso, por infração no caso de descumprimento, por 
qualquer uma das partes, de qualquer das cláusulas contidas neste Acordo, desde que não cominada com qualquer multa 
específica, revertendo seu valor em favor da parte prejudicada, respeitando o limite da Lei. 
 

Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo  

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - PROCEDIMENTO PARA RENOVAÇÃO DESTE ACORDO  

O Sindicato compromete-se a apresentar as suas reivindicações à Gerdau Açominas, para celebração de novo Acordo, no 
prazo de 30 (trinta) dias antes do término de vigência do presente, a partir do que as partes negociarão sua renovação. 
 

 
 

CARMINE SARAO NETO  
Diretor  

GERDAU ACOMINAS S/A  
 
 
 

CARLOS EDUARDO EVANGELISTA PANZERA  
Gerente  

GERDAU ACOMINAS S/A  
 
 
 

RAIMUNDO NONATO ROQUE DE CARVALHO  
Presidente  

SIND TRAB IND SID MET MEC MAT ELET MAT ELETRONICOS OURO BRANCO E BASE  
 
 

  

 


