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PRIMEIRO ADITIVO CCT RODOVIÁRIOS BH 2006 2007 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE BELO HORIZONTE, 
inscrito no CNPJ n.º 17.437.757/0001-40, Código da 
Entidade n.º 008.095.07241-7, devidamente representado 
por seu Coordenador Político, Geraldo Mascarenhas 
Machado, e, de outro lado, o SINDICATO DA INDÚSTRIA 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, inscrito no CNPJ n.º 17.220.252/0001-29, 
Código da Entidade nº 001.086.07055-8, também 
representado neste ato por seu Presidente,  Walter 
Bernardes de Castro, ambos devidamente autorizados 
pelas AGE's de suas entidades,  

 
CONSIDERANDO QUE a Convenção Coletiva de Trabalho firmada pelas partes para 
o período de 2006/2007 contém um equívoco de digitação em sua Cláusula 
Quadragésima-Sétima – Contribuição dos Trabalhadores da CCT, em seu item “I”, 
subitem “E” 
 
CONSIDERANDO QUE esse equívoco acaba por não traduzir as negociações 
ocorridas entre os Sindicatos Convenentes, necessitando ser adequado, 
 
RESOLVEM celebrar o PRIMEIRO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO 2006/2007 mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA-SÉTIMA  
 
É retificado o texto do subitem “E” do item “I” da Cláusula Quadragésima-Sétima da 
Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre as partes, na data de 28 de dezembro de 
2006, sendo que onde se lê: 
 
 

E - O empregado admitido no período de janeiro/2006 a julho/2006 terá 
descontado a assistencial de que trata esta cláusula, no mês subseqüente 
ao da sua admissão, desde que pertença à categoria profissional há mais 
de um ano e não tenha sofrido o respectivo desconto na empresa e/ou 
empregador anterior. 

 
Lê-se: 
 

E - O empregado admitido no período de janeiro/2007 a julho/2007 terá 
descontado a assistencial de que trata esta cláusula, no mês subseqüente 
ao da sua admissão, desde que pertença à categoria profissional há mais 
de um ano e não tenha sofrido o respectivo desconto na empresa e/ou 
empregador anterior. 

 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS 
 
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições dispostas na Convenção 
Coletiva ora aditada que não colidirem com o presente Termo Aditivo. 
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E por estarem assim acordados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor, que serão levadas a depósito na Delegacia Regional do Trabalho em Minas 
Gerais – DRT/MG, para que surta os efeitos de direito. 
 
E por estarem assim ajustadas, firmam o presente Aditivo em 4 (quatro) vias de igual teor 
e forma para os fins de direito. 
 
 
Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2007. 
 
 
 
 
 
Geraldo Mascarenhas Machado                                 Econ. Walter Bernardes de Castro 
Coordenador Político do Sindicato                            Presidente do Sindicato Patronal 
Profissional de Belo Horizonte                                   CPF Nº 561.050.026-53 
CPF Nº 508.793.596-68 
 
 
(segunda e última página do PRIMEIRO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
2006/2007 firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo 
Horizonte e o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais) 


