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Suscitante:

SINDI
DOS
ESTABtr
DES
SDE
EDE
REGIÃO, entidad€ sindical profìssional, regisha,lo-no-Mi1ri.té.i; do
Trabalho processo 11' 159.137/68 e inscdta Do CNPJ/MF
'72.308.372/0001-90,
com sedena PmçaLondresn.47,Jd. Augusta,São
JosédosCampos- SP,por seupresidente,
o Sr.CarlosJoséGoncalves.

Suscitado:

TO
ALD
ICINA
GRUPO- SINAMGE, inscritono CNpJÀ4Fsobo n" 45.794.567l)001_
15, com sedeà Avenidapaulista,171, l1'andar, CerqueiraCésaÌ,São
PauÌo Sp, por seupresidente,
CYRO ALVES DE BRITTO FILHO.
nscritono CPF/MFsobo f CPF/MFn.261.378.017_72

Entle as eÌìtidades sirdicais acima indicadas, Íìca gstabeÌecidaa presente
ConvençãoColetiva de Trabalho,medianteas seguintescláusulase corrdiÉes,que reciprocamente
aceitame outorgam,a saber:
CLÁUSULA 1" - REAJUSTESALARTAL:
Pica estabelecido
o reajustesalaÌialtotal da ordem d.e 13,5t%o(treze inteiros e cinqüenta
centésimos
por cento),a incidir sobreos salíriosde 1. de maiode 2011,a serernpagosa partirde
1"demaiode2.013,jácorigidospelanormacoletivaanterior.
PARÁGRAFO 1o- Serãocomp€nsadas
todasas antecipações
legais,convencionaìsou espontâneas
concedidasentre 01/05/2011e 30104/2013,
exclúdos os aumentosdecoreltes <1epromoção,
transferência,vantagempessoalou equiparaçãosalarial.
PARÁGRAFO 2' - As eventuaisdiferençassalariais oriundasda aplìcação<1apresenteNorÌna
Coletiva d€ Trabalhopoderãoser pagas,sem qualquermulta ou acrescimo.iunto coÌn a 1òlhade
pagam€nto
do mêsdejulho e agostodlj 2.01-1.
ou seja,atéo 5. diaútil do mesde agostoe atéo 5"
diaútil do mêsde seteÍnbro
de2.013.
PARÁGRAÌO 3" - Aos empregâdosadmitidosapósa data-baseseráasseguÍadoo reajustesaÌadaÌ
proporcìonal
a 1/12avospor mêstÉbalhado.
CLÁUSULA 2'- PISO SALARÌAL:
A padir de 1"demaiode 2013,osempregadores
obedecerão
os seguintes
pisossalariais:
APOIO

R$775,00

ADMINISTRACÂO

R$810,00

Av. Paulisia,
171- 110andãr- CEp:01311-000-Sãopauto- Sp- Fone:11-3289.751i
_ Fax:1
- dirctoia@abÊms€.com.br
wwwaoramge.com.br
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AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CLÁUSULA 3'- CESTA BÁSICA:
A paÌtir 1" de maio de 2013,os empregadoresfomççerão aos empregados,uma
c€sta básica
mensal,ou vale-cesta
ou ticket cesta,semcarátersalarial,que seráúrelre até o dia 15 do mês
subsequente
ao de referência,devendoo enÌpregad.retirá_lãna empresa,-ouonde estaindicar, no
prazode 20 (vinte) dias. o beneffcioda presentecláusulâseú conceãidode forma gratuita.
A cesta
básicaa queserefereestacláusulaconteráa seguintecomposição:
10kilos de ãroz agulhiúa tipo 1;
03 kilos de feijão
03 latasdeóleode soja;
% quilo decâ1étoüâdoe moído;
05 kilos de açúcarrefinado;
% kilo defariúa demandioca;
01 kilo rlemacarrão;
01 kiÌo defariúa detdgo;
02 Ìatasde 140gramasde extato de tomâte;
01 kilo de salrefinado;
% kilo demilharina;
01 pacotede200gramasdebiscoitodocc;
01 pacotede 200gÌamasdebìscoitosalgado;
02 larâsde leilcem póde400gÌamas:
01 Ìatade saÍdiúa;
01 latade seletade legumes;
01 aohocolatado.
Parágrafol': A pârtir de 1ode maio de 2013,o vale cesta,ou ticketcestaseráfomecirlono valor
mensâÌde R$ 90,00(noventâreais),a ser enhegueoté o 50 dia útil do nlês subseqüelÌte
ao de
referência.
Patâgafo 2' - O beneficio da cesta básica será mantido mesmo quando do afastomentodo
trabalhadorpor atestadomédico,auxílio doençae auxí1ioacidentrírio,pelo prazo de 3 (tÌès) meses,
na forma concedidapelo empregador.
Av.Paulista,
171 11oandêr-cEp:01311,000-Sãopauto- Sp Fonei11 3289.7511-Fâx:1
- dketoria@abramqe,com.br
www,abrãmge.com.br
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c L Á Ts U L A4 "- s U B S T I T U l c À
Eo\
Estabelecerque ao empre
chamadoa substituir outro, será garantido igual
salárìo do substituido, enquantoperdular a
ituição,sem conside.aras vantagens
pessoais,
desdequea substituição
sejapor prazosuperror 15 (quinze)dias.
CLÁUSULA 5'- GARÁNTIAS SALARIAIS A ADMISSÂO:
Garantia de igual salírio
dispensadosemjusta causa,s€mçonsidemras

empregadoadmitido para a função de outo,
pessoals.

CLÁUSULA 6'- PAGAMENTO DE
Os empregadores,
que efet

o pagamonto dos saliáÌios e derrrais oonsectários

Ìegaisa seusempregados
atravésde cheques,
ão proporcionar-lheso dircito de se ausentarem
do tmbalhoparadesçontar
essescheques,
d
do horário de lìurcionamentodosbancossacados,
obedecidcpréria cscala elaboradapela
istração da empresa,exÇluídosos horários de

refeições.

CLÁUSULA 7'- COMPROVANTE DE PAG

Serão fomecidos, obri
disqiminação das horas trabalhadase de
impoÍâncias pagas e descontose1ètuados,
recolhimento
do FGTS.
CLÁUSULA8"-PIS:
O temponecessário
para o
tBbalho, não serádescontado,nem do DSR,

ente, demonstrativos de pagãÌìento, com
os drulo\ que compoúama remuneraçâo.
endo a identificação da empresae o valor do

enlo do PlS, duranleo htrrárionormal de
as, 13' saÌário,bem como do dia do recebimento,

desdequenãosejapossívelo referidorecebimen tbrado horáriodajomadadetrabalho.

CLÁUSULA 9" - TRANSPORTE:
O encerramentodo expediente ue severiÍìcar no períodonoturno,nas ernpresas
que llão ÍòrnecemtÉnsporte coletivo, d€verá
idir corn os horiárìoscobgÌtosnomalmente por
serviçosde trânspofiepúblico na rcgião.
CLÁUSULA IO' - GARANTIA AOS

S ESTUDANTES:

Estabelecer
que os
concederãoabono de faltas aos empregados
estudantes,
nosdiasde examesescolares
oficiais,medianteprévia comunicação,com 48 (quarentae
oito) horasde antecedência
e comprovaçãopo ior no mesmolapsode tempo
CLÁUSULA 11'- ATESTADOSMÉDICOS
Reconhecimentoda validade

por profissionais,
tantovinculadosà empres4
de faltasao serviço.

Â v .P a u r i s ttaT,l

ODONTOLOGICOS:
atestadosmédicos e odorltológicosfomecidos
ao Sindicatoora suscitanle.
pdrafins de ahono

1 1 0 ô n d a rc E p : 0 1 3 1 1 0 0 0 _ s ã o o - S P F o n e1i 1 - 3 2 8 9 . / 5 1 1 ww.abramge.com,br
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CLÁUSULA 12"- AssIsTÊNCIA MÉDICA:
As empresasde Medicina de Grupo,abrangidaspela presenteConvençãoColetiva
de Trabalho, concederãoa seus empregados assìstênciamédica nos limites de cobeltura
preyistosnos respecúvos
assistenciais
planosde saúdebásicoscomercializados
por cadaemoresa
comco-paÍicipaçào
e opcional.
CLÁUSULA 13, - H()RAS EXTRÁoRDIN,(RIAS:
As horasexhaordiiÌirias,assimentendidas
aquelastËbalhadasalém do horarjo
d,iárionorrnale as dobrasde plantões,domingosc 1'criados,em qualquerhipótese,seràopagasuurrì
adicionalde
l00oo(celnporcenlo).
PAR{GRAFO 1" - Os empregadores
poderãoailotar o sistemade compensação
de horas,atavés
do qual o excessode horastrabalhadasem um dia, poderáser compensadopela correspondente
diminuição em outro dia, de maneiraque não exced4 no período máximo de 8 (oito) meses,a
rcfe da compensação.O empregadorpoderá optar peÌa compensaçãono período destinadoà
concessãode ÍéÍìa.s,adicionando-seaos dias de férias, os corespondentesà compensação
prevista
nestacìáusula.
PARÁGRAFO 2' - A adoçãoda compensação
alehorasextras,dçveráabrangeÍ309/0(trintâ por
cento) do númercde horasextrastrabalhadaspelo empregado,sendoqueos restantes70yo (setenta
poÌ cento) serãosempreremuneradoscom ospercenhraisestabelecidos
na cláusulaacima.
PARAGRAFO 3" - Na hipótesede rescisãodo contrutode tabalho, ou apóso decursodo prazo
supra estabelecido,sem que teúa havido a compensaçãointegal da jomada exhaodiüária
permitida na presentecláusula,o tÌabâlhailorfará jus ao pagâmentodas horâs extïas não
compensadas,calculadas sobre o valor da remÌrneraçãona data da rcscisão, ou do efetivo
pagamento,observando-se
os adicionaisestabolecidos
na presentcl1o1macoletiva.
PARr{GRÁúO 4o Os empÍegadorescomprometem-sea lbmecer aos trabalhadores,relatório
mensaÌdashorasextas acumuladas.
PARÁGR{FO 5' - Não se incluem no sistemade compensaçãode horas, os empregadosque
Ìabommem rcgimede 12 (doze)horaspor 36 (tdnta e seis)de descanso,
aostluaisse aplicamo
dispostona cláusula40 - JomadaEspecialdeTrabalho.
cLÁusuLA 14' - AUsÊNcrAs JUSTTFICADAS:
A - Por 03 (tês) diâs consecutivos,em üíude de morte de Íilho, cônjuge,irmão
ou ascendente:
B - Por 05 (cinco) dias consecutivos,em vil1udede casamento.
cLÁusuLA 15" - ESTABILIDADE PARA O SERVIçO MILITAR:
Garantiasde ompregoou saliirio ao menor, em idade de prcstaçãode seNiço
militar,desdeo seualistamento
até30 (tinta) diasapósa baixaou dispensa
de incorporaçào.

Av.PaulisLa,
171- 1lo êndar-CEp:
01311-000sãopauto-sp- Fone:1l 3289.7511
- dirêtortâ@abramse.com.br
www.abramge.com.br
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CLAUSULA 16'- ESTABILIDADE DA GESTANTE:
Concodergamntia de empregoà empregadagestante,desdea confinnaçãodâ
grfavidezaÍé 5 (cinco) mesesapós o parto, ficando vedadaa sua dispensaarbitrâia ou semjusta
causa.

C L Á U S U LI A
7 " - c R E c H Eo T A U X Í L I oc R E c H E :
Estabelecerque os empregadoresque teúam entre seusempregadosmais de 30
(triüía) mulheres, com idade acima de 16 (dezesseis)ânos, nìanterãono local de trabalho um
berçárioou concederão
crecheparaos filhoscìasempregadas,
desdeo nascimento
até06 mesesde
idade,com 1òmecínentode alimentação,podendoa crecheser substituídapor convênioou ajudacrecheno vaÌorde 5% (cincopor cento)do menorpisosalarialpor filho.

CLÁUSULA
18"- Avlso PRÉvIo:
Concessão
do avìsopréviona formada Lei no 12.506,de 11/10/201
1, ou ouhaque
a substitua.
Parágrafo Único: Os primeirostdnta dias do avisoprévio serátabaÌhados,se
assirndesejaro empregador.Os dias excedentes
a 30 serãosempreindenizados.
CLÁUSULA 19"- AUxÍLIo FUNERAL:
No casode falecimentodo empregado,a empregadora
pagaráà família do mesmo,
o equivalentea 1,0 (uma) vez um salário nominal mensaldo fâlecido, sendoque, se motivada a
morte por acidente de trabalho ou moléstia prcfissional, o pagamentoserá en dobro. Tais
pagamentosserãoefetuadosindependentenente
dasverbasremanescentes
deüoas.
CLÁUSULA 20". LANCHE NOTURNO:
FomecimentogÍahrito de lanche sústancial aos empregadosque trâbalhemem
jomadanotuma.
CLAUSULA 2I'- FORNECIMENTO DE UNIFORME:
Os empregadoresfomecerão unifome aos empÌegadoslotados no Sctor
Operâcional(enfermagem,limpeza,coziúa e lavandeda),excetuando-se
o pessoaladninistrativo,
salvoseo empregadorexigir o uso de unifome tambémparaa administlação.
CLÁUSULA22"- FORNECTMENTO
DE EQUIPAMEI\To DE PRoTEÇÀo:
Estabelecer
que os empregadoÌes
fomeçerãoaosseusempregados.
gÌatuitamente,
todos os eqúpamentos de proteção individual, paru o exercícìo das respecttvasfunções, na
conformidadeda legislaçãosobrehigiene, seguançae nedicinâ do trabalho,sendoobrigatório o
usopeÌo empregado
CLÁUSULA 23. - FoRNECIMENTo DE MATERIAL INDISPENSÁVEL.
Fomecimentode todo material indispensávelao exercíciodigno da atiüdade do
empregado,na empresa.
CLÁUSULA 24"- VALE TRÂNSPORTE:
EstabeÌecerque os empregadores
concederãoaosseusernpregadosVale Transporte
de conformidade
coma legislação
vigente
Av.Paulìsta,
171- 11oandaÍ-CEP:0131f000- SãoPaulo- SP- Fone:t1 3289.7511- diretoria@ãb€mge.com.br
ww.ãbramgê.cor,ì-br
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CLAUSULA 25"- FERIAS:
As 1èdasnão podeúo ter ìnício nas folgas, sábados,domingos,feriados,exceto
pâÍa os empregadosque tÍabalhemem rcgine de escal4 e em dias eventualmentecompensados.
O
aüso préüo dessasférias deveráserdadoconlormeo dispostona legislaçãoem vigor.

CLAUSULA26"- OBRIGATORIEDADE
DE REGISTROEM CTPS:
O registrodo Contatode Trabalho
na CTPSdereráserfeitono prazode 48
(quârmta e oito) horas de admissão,sob pena de incorrer na mrÌltâ pïevista na cláusula 38,,
indepentlenremente
daspenalidadslegais.
CLÁUSULA 27' CARTA AVISO:
Fica asseguradaao emprcgado despedido, sob alegação de justa causa, a entlega
de calta aviso com os motivos da dispensa, sob pena de gerar presunção de despedimento
irrrotiratio.

CLÁUSULA
28.- ExÁMEsMÉDIcos:
Os Examesmédlcospor ocasiãoda admissãoe demissãodos empregados!
na
forma da lei, serãocusteadosexclusivamentepelasenrpresas.
CLÁUSULA 29"- QUADRO DE AVISO:
queos hospitaismanterãoqua&ode aüsos,ondedeverãoserfixados
Estabelecer
os editaise outroscomunicados
do sindicatoprofissionale de interesseda çategoúa,desdeque
autorizadospela direçãodo estabelecimento
de saúde.
cLÁusuLA 30, - coRREspoNDÊNct,A'S:
As empresas efeúvarão a distribüção a seus empÍegados de toda a
correspondência
dirigida aosmesmospelo Sindicatosusçitante.
CLÁUSULA 31, - MENSALIDADES SINDICAIS:
As empresas
descontarão
em folha de pagamento,
dos empregados
associados
do
sindicatoprofissional,a importânciacoúespondenteà DÌensalidade
social, colocandotais valoresà
disposição
da entidadesindicalem suasede,atéo dia 10 (dez)de cadamêsej em casode atraso,
com a deüda coreção monetária,reveíidos a favor da entidadesindical.Parao desconto,é mister
a anuência€xpressado Íabalhadot peranteo sindicâtoprofissional,no ato de suasindicalização.
CLÁUSULA 32' - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIALPROFISSIONAL:
,4.sempÌesas
descontarão
de todosos ernpregados,
associailos
ou nào,a tífulo de
Contdbuição
Assistencial,
pelaAssembìéja
aprovada
Geraldostrabalhadores,
fazendoo peltinente
depósitoda respectiva
vali4 em favor do sindicatoprofissional,em guiaprópdafomecidapor ele
oÌr pagamentodireto na tesounriiado Sindicatoatravésde chequenominal e quzado, até o dia I0
de cadamês subsequenteao desconto.O recolhim€ntode relerida contribúção. rcferenteao 13o
saláriodeveráserefetuada
sm parcelaúnicaatéo dia 18/12de cadaano.

- SãoPallo- 5P- Foneill 3289.7511Fax 11 3289.
Àv. Paulista,
171- 11ôandâr CEP:01311'000
www.ãb.ãfrgê.cÕh.br
diretoria-ôabramge.com.br
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PARAGRAFO 1' - O percentual de desconto da Contribuição Assistencial, aprovado na
assembléiageral seráde 1,57o(um e meio por cento) da rcmunelaçãobrìlta de cadamês.
PARÁGRAFO 2' - A Contibuição AssistenciaÌserádescontadados salifuios,horasextras,fédas,
gmtifiaações
natalinasou abonos,eventualmelteconqústadospelo Sindicatoem beneficiodos
componentes
ou de toda a categoria.
PARÁGRAFO 3" - A contribuiçãoem tela não serádescontadadasverbasrescisórias.
PARÁGRÂFO 4' - O descumprimentode qualquerdas condiçõesacima estabelecidas,
acaretará
ao in1ìator a multa de 2olo(dois por cento) do montantedevido, sendoque, ía hipótesede íão
pagamento,arcaráo infÌator, tambémcom osjuÍos moratóriose a atualizaçãomonetária,calculado
nosmesmosmoldespostospelalegislação
pamasobdgações
tabalhistas.
PARÁGRÁFO 5" - Fica garantidoao empregadoo direito de oposiçãoao descontoreferido em até
10 (dez) dias antesdo primeiro pagamentorcajustadomaritèstadadiretamentena sededo Sindicato
Profissional.
PARÁGR-A.IO 6" - A cor-Ìtribuição
relativa ao nlês d€ naio/2013 deveníser descontadaquandodo
pagamento
dasdiÍèrenças
salariais,
obseNados
os prazosprevistosno parágrafo2'da cláusula1'e
o recolhimçntoe1ètivado
até o dia 10 de julho de 2013,sob penade aplicaçãodaspenalidades
prcvistasno parágrafo4" destacláusula.
CLAUSULA 33'- CONTRIBUIÇAO ASSISTtrNCIALPATRONAL:
Na forma do entendimentojurisprudencial estabelecidopelo Supr€moTribunal
Fedelal(RE 189.960-SP,
re|. Min. M.irco Aul'élio, 07/l l/2000), a AssembléiaCeral Extraordiniiria
do SindicâtoPâtro1ìalora acordarte,deliberouserlhe tambémdeüda pelasempresasde medicina
de grupo,sujeitâsà presente
Convenção
Coletivade Trabalho,nãoassociadas
do SINAMGEem 1"
de maio de 2.013,uma ContribuiçãoAssistencialPatronalcoÍespondente
ao mesmovalor pago
pelasempresas
período
lìÌiadas.à ítulo de contribuição
associativa
referenteao
de maio/2012até
abt\l/2013,contribuiçãoassistencial
essapagávelem 3 (três)parcelasvencíveisem 01/10/13
(r€lativasaosvaloresdasContibúçôesAssociativas
demaio a setembÍode 2.012);em 0l/01/2014
(relativâsàs contribuiçõesde outubro a dezembrode 2.013) e em 0l/05/2014 (relativasàs
contdbüìções
dosmesesdejaneiro/2014
a abril/2O
I 4).
CLÁUSULA 34"- MULTAS:
por dia de
I - Fica estabelecida
a multa de um (01) sa1ário-dia
do empregado
atlaso,casoo enÌplegadoÍ
não satislãça,
Ilos prazosprcvisloscm lci, o pagancntodos saÌáriose
gratificaçõesnatalinas,em favor do empregado;
Il - Estabelecer
multa por descumpdmento
de quaisquerdascláusulasda presente
norma coletiva, com exclusãodâscláusulasque tenhampreestâbelecidâs,
no impofie eqúvalentea
2% (dois por cento) do menor piso salarial da categoria,por empregado,em favor da parte
prejudicada.
CLÁUSULA 35"- NORMAS CONSTITUCIONAIS:
dos
A promulgaçãoda legislaçãoordinária e/ou complemeÌÌtarreguÌamentadora
preceitos constìtucionais, substituirá, onde aplicável, os direìtos e deveres previstos nesta
Convenção Coletiva de Trabalho, ressalvando-sesempr€ as condições mais lavoráveis aos
ernpregados,
hipótesea ac!ünulação
debenelìcios.
vedadaem quaÌquor
CLAUSULA 36"- GARÂNTIAS GERA.IS:
- SP- Fone:11-3289.751
171 lloandar CEP:01311000
SãoPaulo
Av.Pauista,
- direioria@abram9e.com.br
\^|M.êbrêm9e.com.br
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CLÁuSuI-A35"- NoR-MAScoNsTITuctoNAIS:
A promuÌgaçãoda ÌcgistaçâooÌdinária e,/ou compÌementarregulamentadoÌados prcccitos
constitucionais,substituiÌá, onde aplicávcÌ, os direitos e devercs prcvistos nesta ConvençãoCoÌctiva dc
ïrabaÌho, ressaìvando*escmprc as condiçõesmaislavoráveisaosemprcgados,vcdadaem quaÌquerhipótcsca
acumulação
dc bcncfícios.

CLÁUSULA }6. - GARANTIAS cERAIs.
Ficam asseguradâs
aos cmpregadosas conüções mais favorávcis,dccorentes de Acordos
Colctivos,com rclâçãoa quaisqucrdâscláusuÌas
nesteiÌìstrumcnto.

cl,Áusur-a 37"- JuÍzo CoMPETENTE:
O cumprimentode gualqucrdascÌáusulas
da prcscntcNoÌma CoÌetiyaseráexigidopcrantca
Justiçâdo lrabâlho.

CLÁUSULA 38' - ADICIONAL NOTURNO:
Pagamento
do aücionàl de 50% (cìngucntapor cento) a partir dc 1" dc n]aio dc 2.013, parao
trabaÌhopÌestàdoenn e 22:00 c 5:00 horas.

CLÁuSuLA
39.- coNTRoLEDEPoNTo:
É obrìgatóÌio o controle de ponto, scja clLraÌfor o número clc cmprega<ìos.A maÌcação do
ponto poderá scr lcita por meio mecânico ou simiÌar, ou livro de ponto.

clÁusul-{ 40'- JORNADAEsprcIAL DETRABALHo:
EstabeÌecerque é facuÌdadcdc crnprcgadose empregador.cs,
por acoÌdo escrito, com a
assistôncia
dos sindicãtospatronaÌe prolìssionaÌ,Íixren a joÌnadaespcciâÌ12 x 36, diumo e notüÌno, ou seja,
dozehorasde trabaìhopôr rrinta o scisde ,ìesc"nso,c 1 (ÌÌnâ) hôrÀpãÌà Ìêfêiçãocom I (uma) iblga no nês c
pàgànentode 6 (seis)horascxtrasmcnsàisou 2 (duas)IoÌgasÌncnsais.
,-?
g---r
PARÁGRAFO 1" - Evcntuaistrocãs de plantão serãopcrmìtìdâsrìesdeque previamentcautorizadaspeÌa
ÀdministraFo da chPrcsa.
PARÁGRAFO 2" - O estabelecido
no caputclaprcscntecÌáusulãnão prcjudicar.á
as con<ìições
nais bcnótìcas
constaDtcs
dc ãcordosindividuais,ou integrantcsdoscontratoscletrabaÌhodos cmpregados.
Av.Pauistê,171- 11oândàr CEP|01311000- SãoPêulo- 5P Foner11 3289.7511 Far 11-3289.7175
!VM.ãb.ãmOê.ônì
br dÍetoria€rabrâmge.com.br
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CLAUSULA 43' - LICENÇA PATERNIDADE:
Apóso nascimento
de seufilho o empregado
terádireitoa umalicençade 5 (cinco)
dlas.sempreJujzo
da remuneração.
CLÁUSULA 44"- CARTA DE APRESENTAÇÃo:
Os empregadores
fomecerãoaos empregados,quândodemitidos semjustâ câus4
cartade apresentação,
a qual deveú ser entregueaosmesmosno ato da homologaçãoda rescisão
contrutual,quandotal cada for solicitadapelo empregado.
CLÁUSULA 45"- ESTABILIDADf, Às vÉsPERAs DA APoSENTADoRIA:
Garantiade empregoe saláriosaosempregadosque estejamhá menosde 2 (dois)
proporcionalou integral,desdequeo ernpregado
anosda aposentadoria
possuamaisde 5 (cinco)
prcstâdos
anos de selviços
na mesma empresa, ficando o empregadoobrigado a avisar o
cmprogadorpor escrito-.Adquirido-odireito cessaa estabilidade.
PARAGRAFO UNICO - Os empregadorescompÌometem-sea noticiar a seus
empregadosque contem com mais de 5 (cinco) anosde seniços pr€stadosna mesmaemprc$a,c)
bcncliuir-r
fixarl,.r
nacláusula45 supra.
CLÁUSULA 46. - GARANTIA DE IGUAL SALÁRIo/REMUNERA.çÂO
GâÌântìa de igual salário/remuneração,para trabalho de igual valor,
independenternente
desexo.raçae cor.
CLÁUSULA 47. - CONTRATAÇÃO PoR COOPERATIVASDE TRÂBALHO
As pates convenentesrecomendamàs empresasa não fiÍnar contatos pam
contrataçãode mão de obm por cooperativas.sejaem qualqueratividadeda empresa.
CLAUSULA 48' - VIGENCIA:
As cláusulase condiçôesdâ presenteConvençãoColetivâ de Trabâlhoügorarão
de 1'de maiode 2.013a 30 de abdl de 2.014,vigorandoparao períodode 1" delnaiode2.072a30
de abril de2.013ascláusulas
sociaisdo período201112012.
SãoPaulo,08 de agostode 2.013.
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