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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; 
  
E  
 
CMI BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ n. 
07.480.811/0006-90, neste ato representado(a) por seu Administrador, Sr(a). JEAN NOEL ANDRE OTT; 
  
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 maio de 2012 a 30 
de abril de 2013 e a data-base da categoria em 1º de maio.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS, METALÚRGICAS, MECÂNICAS, 
MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS ELETRÔNICOS, com abrangência territorial em Carandaí/MG, 
Congonhas/MG, Cristiano Otoni/MG, Desterro de Entre Rios/MG, Entre Rios de Minas/MG, 
Itaverava/MG, Jeceaba/MG, Ouro Branco/MG e São Brás do Suaçuí/MG.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL DE INGRESSO  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2012 a 30/04/2013  
 

Fica assegurado um piso salarial a partir de 01 de maio de 2012, no valor de R$ 630,00 (seiscentos e 
trinta reais) por mês, correspondentes à jornada de trabalho de 220 (duzentos e vinte) horas mensais. 
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2012 a 30/04/2013  



Os salários dos empregados abrangidos por este Acordo Coletivo de Trabalho não serão reajustados durante o 

período de vigência deste acordo.  
 
CLÁUSULA QUINTA - AUMENTO REAL  
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2012 a 30/04/2013  
 

Os salários dos empregados abrangidos por este Acordo Coletivo de Trabalho não serão reajustados 
durante o período de vigência deste acordo. 
 

Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO DE SALÁRIOS  
 
 

O pagamento do salário será efetuado até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês do 

vencimento. Será efetuado adiantamento de salário corresponde a 40% (quarenta por cento) 
da remuneração bruta até o dia 20 de cada mês. 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
13º Salário  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO  
 
 

A CMI SERVIÇOS BRASIL concederá aos empregados da correspondente categoria profissional, 
antecipação de 50% (cinquenta por cento) da Gratificação de Natal (13º salário), prevista na Lei nº 
4.090, de 13 de julho de 1962, a ser paga no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao gozo de férias 
pelo empregado, podendo ser opcional, sendo certo que fica admitida a compensação, até mesmo em 
outras parcelas, no caso de rescisão de contrato de trabalho, se o empregado no ato da demissão não 
fizer jus aos 50% (cinquenta por cento) já quitados. 

 
Adicional de Hora-Extra  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - HORAS EXTRAS  
 
 

As horas extraordinárias efetivamente trabalhadas serão remuneradas com os seguintes 
acréscimos sobre o valor da hora normal: 

(I) 50% (cinqüenta por cento) quando realizadas durante a semana (segunda a sábado), para 
as duas primeiras horas. 

(II) 75% (setenta e cinco por cento) quando realizadas durante a semana (segunda a sábado), 
após as duas primeiras horas. 

(III) 100% (cem por cento) quando realizadas em domingos e feriados. 
 

Adicional Noturno  



 
 
CLÁUSULA NONA - ADICIONAL NOTURNO  
 
 

A remuneração do trabalho noturno, para os empregados que não trabalham em turnos ininterruptos 
de revezamento, será de 20% (vinte por cento)para os fins do art. 73 da CLT. 
Parágrafo Único. O percentual de 20% (vinte por cento) pactuado nesta cláusula aplica-se 

exclusivamente ao trabalho realizado entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. 
 

Adicional de Periculosidade  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  
 
 

Em obediência às Normas Regulamentadoras - NRs e em razão de laudo pericial ou de 
inspeção realizados no local da prestação de serviços, as partes resolvem fixar o nível do 

adicional de periculosidade em 30%(trinta por cento) sobre o salário base, quando aplicável. 
 

Participação nos Lucros e/ou Resultados  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS  
 
 

A Empresa se compromete em manter programa para pagamento de Participação nos Lucros 

ou Resultados, em cumprimento à Lei 10.101 de 19.12.2000, fixando data para apresentação 
da proposta até 30/04/2013. 
 

Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CESTA BÁSICA  
 
 

A EMPRESA fornecerá uma cesta básica mensal a todo empregado que não tiver faltas, 

atrasos, ausências não justificadas e atestados médicos/odontológico no mês. 
A cesta básica será composta pelos seguintes itens: 

 

QTDE UNIT. DESCRIÇÃO 

10 KG ARROZ TIPO 1 

10 KG AÇUCAR PCT 5KG 

3 KG 

FEIJÃO CARIOCA TP 

1 

1 KG FUBA MIMOSO  

2 KG MAC. ESPAGUETE  

1 KG SAL  

4 LT 
ÓLEO DE SOJA 
900ML 

500 GR. CAFÉ  250G. 



1 KG FARINHA MANDIOCA 

1 KG Fª.TRIGO . 

1 UNID. GOIABADA 500G 

 
Parágrafo Primeiro: A EMPRESA poderá fornecer aos empregados mensalmente, uma Cesta 

Básica, a mesma será composta pelos produtos alimentícios apresentados acima.  

 
Parágrafo Segundo: Terá direito à Cesta Básica, o empregado que  tiver faltas no mês, 

justificadas em função de falecimento de pais, filhos, casamento e nascimento de filhos, 
conforme Art. 473 da CLT. Bem como os empregados pertencentes a contratos com prazo 

igual ou superior a 12 meses. 

 
Parágrafo Terceiro: Não fará jus as cestas básicas ou tickets ou vales cestas, o funcionário 

que não fizer o apontamento de cartão ponto entre o intervalo intrajornada de trabalho, 

considerando mais de 3 (três) vezes no mês. 
 

Parágrafo Quarto: O funcionário que estiver afastado por acidente de trabalho, continuará 
recebendo mensalmente a cesta básica durante um período de 4 meses, ou se inferior a este, 

durante o período de seu afastamento. 

 
Parágrafo Quinto: A Empresa se compromete a estudar substituir a Cesta Básica por um 

Ticket Alimentação no valor de R$80,00 (oitenta reais). 
 

Auxílio Transporte  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TRANSPORTE  
 
 

A CMI SERVIÇOS BRASIL poderá oferecer aos seus empregados a opção de transporte entre 

determinados pontos de embarque e postos de trabalho, e vice-versa, ficando certo entre as 

partes que essa comodidade liberalmente oferecida não é de uso obrigatório pelo empregado, 
nem gera direitos ou obrigações que possam ser exigíveis, e que portanto o tempo de 

deslocamento não será, em nenhuma hipótese ou circunstância, caracterizado como “ horas in 

itinere”  ou tempo à disposição do empregador, também por ser a região devidamente servida 
por transporte público regular. 

Parágrafo Único. Fica desde logo acordado que o fornecimento desse transporte não se 

caracteriza como salário in natura, não incorporando, em nenhuma hipótese, ao salário do 
empregado. 
 

Auxílio Saúde  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MEDICAMENTOS  
 
 

A EMPRESA organizará convênio com farmácias assegurando ao empregado compra de 

medicamentos com descontos especiais para a empresa nos estabelecimentos conveniados, 

vinculando a compra destes produtos com descontos em folha de pagamento até um limite de 
R$ 100,00 mensais. 
 
 



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA  
 
 

A CMI SERVIÇOS BRASIL fornecerá o Plano de Assistência Odontológica com amplitude 

nacional para empregados e dependentes legais, mediante opção do empregado, com 
descontos mensais em folha de pagamento conforme “ Política de Plano Odontológico CMI 

SERVIÇOS BRASIL” . 

§ 1º. O valor do desconto será feito mensalmente em folha de pagamento. 

§ 2º. A forma de reajuste, a responsabilidade de uso e todas as demais cláusulas da “ Política de Plano 
Odontológico CMI SERVIÇOS BRASIL” , serão entregues ao Empregado na data de admissão e/ou 
opção a adesão ao Plano de Saúde, para pleno conhecimento e concordância 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ASSISTÊNCIA MÉDICA  
 
 

A CMI SERVIÇOS BRASIL fornecerá o Plano de Assistência Médica com cobertura nacional 

para Empregados e Dependentes Legais, mediante opção do Empregado, com descontos 

mensais em folha de pagamento conforme Política de Plano de Saúde CMI SERVIÇOS 
BRASIL” . 

§ 1º. O valor do desconto será feito mensalmente em folha de pagamento. 

§ 2º. A forma de reajuste, a responsabilidade de uso e todas as demais cláusulas da “ Política 

de Plano de Saúde CMI SERVIÇOS BRASIL” , serão entregues ao empregado na data de 

admissão e/ou opção a adesão ao Plano de Saúde, para pleno conhecimento e concordância. 
 

Seguro de Vida  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SEGURO DE VIDA  
 
 

A CMI SERVIÇOS BRASIL manterá a contratação de apólice de seguro de vida em grupo, 

para os empregados com os seguintes valores garantidos (conforme tabela abaixo), mediante 

opção do Empregado, com desconto em folha de pagamento, no valor de R$ 5,50 (cinco reais 
e cinquenta centavos) por mês. 

 

Morte: 26 vezes o salário nominal (mínimo: R$ 25.000,00 / máximo: R$ 477.100,00) 
Indenização por Morte Acidental: 52 vezes o salário nominal (mínimo: R$ 50.000,00 / máximo: 

R$ 954.200,00) 
Invalidez Permanente total ou parcial por Acidente: 26 vezes o salário nominal (mínimo: R$ 

25.000,00 / máximo: R$ 477.100,00) 

Invalidez Funcional Permanente por Doença: 26 vezes o salário nominal (mínimo: R$ 
25.000,00 / máximo: R$ 477.100,00) 

Assistência Funeral Familiar 

Prestação de serviços de Assistência Funeral, limitado ao valor de R$ 5.000,00. 
 

Parágrafo Único. Manutenção do Benefício e suas Características: A participação no seguro de 

vida é um benefício que a CMI SERVIÇOS BRASIL concede a seus Empregados. A 

manutenção desse benefício fica a critério da CMI SERVIÇOS BRASIL, que tem livre escolha 
e direito de alterar qualquer dos itens desta política, e/ou substituir os prestadores de serviços. 

Os Empregados serão informados sempre que houver alterações nas regras. 



 
 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Normas para Admissão/Contratação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA  
 
 

O contrato de experiência não poderá ser ajustado por período superior a 90 (noventa) dias. 
Parágrafo Único. Não será celebrado contrato de experiência nos casos de readmissão de empregado 

para a mesma função anteriormente exercida na CMI SERVIÇOS BRASIL, num prazo inferior a 12 

(doze) meses. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO  
 
 

A empresa poderá efetuar a contratação de funcionários por prazo determinado, conforme já 
previsto na CLT (referente às atividades temporárias ou transitórias e ao contrato de 

experiência - ex: parada de manutenção e outros serviços temporários). Poderá, ainda, em 
conformidade com a Lei n. 9.601/98, pactuar contratos por prazo determinado, podendo ser 

prorrogado quantas vezes as partes quiserem, desde que não ultrapasse o limite de 2 anos. 
 

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

 
Outras normas de pessoal  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO –  CAT  
 
A empresa praticará o contido na legislação vigente  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA A PREVIDÊNCIA  
 
 

A CMI SERVIÇOS BRASIL deverá preencher os formulários exigidos pela Previdência Social, 

quando solicitado pelo empregado, nos seguintes prazos e condições: 
a) Para fins de obtenção de auxílio doença: 05 dias úteis; 
b) Para fins de aposentadoria: 30 dias úteis.  

 
Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Duração e Horário  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - JORNADA DE TRABALHO  
 
 

Para efeito da exceção prevista no disposto no artigo 7º, inciso XIV da Constituição Federal, 

estabelece as partes acordantes que a jornada em vigor ou que venha a ser estabelecida para 

os empregados em sistema de turnos ininterruptos de revezamento será fixada em até 12:00 
(doze) horas diárias. 
 



Prorrogação/Redução de Jornada  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - COMPENSAÇÃO DE HORAS AOS SÁBADOS  
 
 

A jornada semanal de trabalho é de 44 (quarenta e quatro) horas, de segunda a sexta feira 

sendo que as horas de trabalho correspondentes ao sábado serão compensadas no curso da 
semana, de Segunda a Sexta-feira, com o correspondente acréscimo de horas diárias ao 

expediente normal, de modo a se completarem 44 (quarenta e quatro) horas semanais de 
trabalho. Se ocorrer feriado em dia de semana, de Segunda a Sábado, as horas de 

compensação antes indicadas serão compensadas normalmente nos demais dias. Fica 

estabelecido entre as partes, que as horas-extras executadas em qualquer dia da semana, 
não descaracterizará o acordo de compensação estabelecido. 
 

Controle da Jornada  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REGISTRO DE PONTO  
 
 

A CMI SERVIÇOS BRASIL continuará adotando o sistema de Registro de Ponto conforme 

determina a legislação pertinente, sendo necessário o registro do intervalo destinado à 

alimentação e descanso, podendo, caso necessário, utilizar a CMI SERVIÇOS BRASIL folha 
de registro/ponto assinada diretamente pelo empregado ou ponto eletrônico ou mecânico. 

§ 1º. Convencionam as partes que os minutos que antecedem ou sucedem a jornada, até o 

limite de 15 minutos no início e 15 minutos no término, não incorporam à mesma, portanto, 
não serão tidos como tempo à disposição, não ensejando pagamento dos mesmos, muito 

menos como hora extra. 

§ 2º. O registro do ponto só será considerado válido se realizado pelo próprio funcionário. 

§ 3º. Caso a CMI SERVIÇOS BRASIL opte pelo uso do ponto eletrônico (SREP), fica desde 

logo, acordada entre as partes, a permissão para adoção de equipamento sem impressão dos 
tickets de marcação, porém obedecendo todos os requisitos mínimos determinados pela 

Portaria 373/2011. 
 

Turnos Ininterruptos de Revezamento  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - REGIME DE COMPENSAÇÃO  
 
 
Com base no Art. 7º, Inciso XIII, Capítulo II da Constituição Federal, fica facultado à empresa manter o regime de 

compensação de horário na seguinte condição: dois turnos de trabalho X e Y, com horários semanais intercalados 

conforme abaixo:  

Turno X: De Segunda à Sábado das 7hs às 15:20hs, totalizando 44horas semanais.  

Turno Y: De Segunda à Sexta-feira das 15hs às 23hs, totalizando 36 horas semanais. Ambos os turnos terão 1(uma) 

hora de intervalo intrajornada.  

As equipes trabalharão uma semana no turno X e outra no turno Y, considerando para efeitos de base de 

cálculo e apuração 220 horas mensais. 
 

Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - EMPREGADO ALUNO / APRENDIZ SENAI  
 



 

O empregado aluno ou o aprendiz, ao ser encaminhado para a fábrica ou empresa em definitivo após a 
conclusão do aprendizado, deverá passar a receber, a partir do primeiro dia do mês seguinte à sua 
efetivação, pelo menos o salário de ingresso previsto nesta convenção. 
§ 1º. Após o período máximo de 60 (sessenta) dias, deverá receber pelo menos salário igual ao menor 

salário pago para a função que passar a exercer, desde que o curso realizado na empresa ou no SENAI 

tenha tido duração igual ou superior a 12 (doze) meses. 
§ 2º. Inexistindo vaga na função para qual recebeu treinamento, poderá o mesmo ser aproveitado em função 

compatível, percebendo após 60 (sessenta) dias o menor salário dessa função.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - EMPREGADO ESTUDANTE  
 
 

O empregado estudante, matriculado em curso regular previsto em lei, desde que faça comunicação prévia à 

empresa, com 72 (setenta e duas) horas, munido de declaração fornecida pelo respectivo estabelecimento de 

ensino, terá abonada sua ausência para prestação de prova escolar, desde que o horário da prova coincida com seu 

horário de trabalho. O empregado deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a prova, o 

comprovante de comparecimento. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Outras disposições sobre férias e licenças  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - AUSÊNCIA JUSTIFICADA  
 
 

O empregado poderá deixar de comparecer aos serviços, sem prejuízo de sua remuneração, 
por 01 (um) dia no caso de falecimento de sogro ou sogra, mediante comprovação. 

 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - LICENÇA PARA CASAMENTO  
 
 

A ausência ao trabalho, em virtude de casamento, prevista no Inciso II do Artigo 473 da CLT, 
será de 5 (cinco) dias consecutivos. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - LICENÇA PATERNIDADE  
 
 

A licença paternidade prevista no inciso XIX, do Artigo 7o, combinado com o § 1o do Artigo 10, 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ambos da Constituição Federal, será 
concedida a partir da data do parto ou da internação, da esposa ou companheira, à escolha do 

empregado. 

Parágrafo único. Esta licença será de 5 (cinco) dias corridos, neles incluindo-se o dia previsto 
no inciso III do Artigo 473 da CLT. 
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 



Uniforme  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORMES  
 
 

A CMI SERVIÇOS BRASIL compromete-se a fornecer, gratuitamente, a seus empregados, no 

mínimo 02 (dois) uniformes por semestre para os empregados que trabalham nos setores 
operacionais; e, 03 (três) uniformes por ano para os empregados que trabalham no Escritório 

(Serviço Administrativo). 
Fica definido que no ato de admissão o empregado receberá no mínimo 02 (dois) uniformes 

qualquer que seja o setor de trabalho. Caberá exclusivamente à CMI SERVIÇOS BRASIL 

definir padrão, tipo e qualidade dos uniformes. 

§ 1º. O uso de uniforme de trabalho será obrigatório. 

§ 2º. A concessão do benefício previsto nesta cláusula não configura salário in natura, não 

incorporando, portanto, ao salário do empregado. 
 

CIPA –  composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - PROCESSO ELEITORAL DA CIPA  
 
 

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

Aceitação de Atestados Médicos  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ATESTADOS MÉDICOS  
 
 

A CMI SERVIÇOS BRASIL se compromete a acatar os atestados médicos, conforme determina 

a lei. 
 

 
Disposições Gerais  

 
Descumprimento do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - MULTA POR INFRAÇÃO AO ACORDO  
 
 

Fica estabelecida uma multa de 1% (um por cento) do piso salarial (valor unitário), por 

infração, a ser revertida em favor do empregado, uma vez constatado o descumprimento por 

parte da Empresa ou por parte do Sindicato dos Metalúrgicos, de qualquer das cláusulas 
contidas neste Acordo, vedada a cumulação com as penalidades previstas na Legislação 



Trabalhista. 
 

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - NÃO SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS  
 
 

Fica convencionado que no caso de ocorrer qualquer alteração na legislação, não poderá haver, em 
hipótese alguma, a aplicação cumulativa de vantagens, em relação às previstas neste Acordo, 
prevalecendo, neste caso, apenas a situação mais favorável. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - COMPROMISSO DAS PARTES  
 
 

Se no curso do presente Acordo vierem a ocorrer mudanças na legislação vigente, caberá às 

partes reunirem-se para rever os critérios estabelecidos neste instrumento. 
As cláusulas normativas constantes do presente Acordo Coletivo de Trabalho, segundo 

vontade das partes passam a integrar os contratos individuais por elas abrangidos até sua 
vigência final, ou que outro instrumento as revogue ou modifique expressamente. 

Na hipótese de divergência relativamente ao cumprimento deste Acordo, as partes, visando o 

entendimento e a conciliação, se comprometem a negociar diretamente entre si, somente 
recorrendo à Justiça do Trabalho no caso de restar frustrada a tentativa anterior. 

E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Acordo Coletivo de Trabalho 

em 3 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo efeito, na conformidade da Lei em vigor, 
para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 

 

 

RAIMUNDO NONATO ROQUE DE CARVALHO  

Presidente  

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

 

 

 

JEAN NOEL ANDRE OTT  

Administrador  

CMI BRASIL SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.  

 

 
  

 


