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GERDAU ACOMINAS S/A, CNPJ n. 17.227.422/0001-05, neste ato representado(a) por seu Gerente, Sr(a). KARLA 
GRATIVOL 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 TERMO ADITIVO DE 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 Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de novembro de 
2014 a 31 de outubro de 2015 e a data-base da categoria em 01º de novembro.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  

O presente Termo Aditivo de Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) siderúrgica e metalúrgica, com abrangência territorial em Ouro Branco/MG.  

Salários, Reajustes e Pagamento  
Reajustes/Correções Salariais  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL  

Os salários de outubro de 2014 dos empregados da Gerdau 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 2014, excetuando-se os Aprendizes, e profissionais ocupantes de cargo de nível 
executivo, serão majorados a partir de 01 (primeiro) de novembro de 2014 pelo percentual de 6,34% (seis inteiros e trinta e 
quatro centésimos por cento) correspondente a 100% (cem por cento) da variação do INPC-IBGE no período de 01 de 

novembro de 2013 a 31 de outubro de 2014. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As diferenças retroativas decorrentes da aplicação do caput serão pagas juntamente com a folha 

de pagamentos de dezembro de 2014, sem qualquer incidência de juros, multa ou outra cominação. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O aumento salarial é fruto de negociação e concessão recíproca entre as partes, com o Sindicato, 
autorizado pela Assembleia Geral de Trabalhadores, dando à Gerdau plena, rasa e geral quitação até outubro de 2014. 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
Prêmios  

 
CLÁUSULA QUARTA - ABONO ESPECIAL  

Em caráter de excepcionalidade a Gerdau pagará aos seus empregados abrangidos por este Acordo, um Abono Especial no 
valor bruto de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), através de depósito em conta em até 10 (dez) dias da aceitação de 
sua proposta pela Assembleia Geral de Trabalhadores.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Abono Especial será pago a todo empregado que esteja com contrato em vigor no dia 

31/10/2014, excetuando-se os Aprendizes e profissionais ocupantes de cargos executivos. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 31/10/2014, e 
desde que tal fato ocorra na vigência deste Acordo Coletivo. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Por força das majorações salariais e do pagamento do Abono Especial, considera-se fechado e 

encerrado o período anterior a 01/11/2014, que fica quitado para todos os fins de direito, e que estão sendo atendidos todos 
os termos das legislações que tratem do tema. 
 
 
 
 



Relações Sindicais  
Contribuições Sindicais  

 
CLÁUSULA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  

Acatando decisão da Assembleia dos Empregados, a Gerdau Açominas descontará de todos os empregados em uma única 
parcela da correspondente categoria profissional do Sindicato, a importância de R$ 2,00 (dois reais) de todos os empregados 
associados e R$ 25,00 (vinte reais) de todos os empregados não associados ao Sindicato, no mês de janeiro de 2015, 
devendo ser repassada ao Sindicato até o último dia do referido mês, a fim de gerir o seu patrimônio imobiliário, bem como 
fazer face à assistência social.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregados pertencentes à categoria majoritária que não concordarem com o desconto 

deverão se manifestar por escrito ao Sindicato até dez dias após a assinatura deste instrumento. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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. 
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