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Suscitante:

Suscitado:

APOIO R$775,00

ADMINISTRACÂO R$810,00

15, com sede à Avenida paulista, 171, l1'andar, Cerqueira CésaÌ, São
PauÌo Sp, por seu presidente, CYRO ALVES DE BRITTO FILHO.
nscrito no CPF/MF sob o f CPF/MF n.261.378.017_72

Entle as eÌìtidades sirdicais acima indicadas, Íìca gstabeÌecida a presente
Convenção Coletiva de Trabalho, mediante as seguintes cláusulas e corrdiÉes, que reciprocamente
aceitam e outorgam, a saber:

CLÁUSULA 1" - REAJUSTE SALARTAL:
Pica estabelecido o reajuste salaÌial total da ordem d.e 13,5t%o (treze inteiros e cinqüenta
centésimos por cento), a incidir sobre os salírios de 1. de maio de 2011, a serern pagos a partir de
1" de maio de 2.013,já corigidos pela norma coletiva anterior.

PARÁGRAFO 1o - Serão comp€nsadas todas as antecipações legais, convencionaìs ou espontâneas
concedidas entre 01/05/2011 e 30104/2013, exclúdos os aumentos decoreltes <1e promoção,
transferência, vantagem pessoal ou equiparação salarial.

PARÁGRAFO 2' - As eventuais diferenças salariais oriundas da aplìcação <1a presente NorÌna
Coletiva d€ Trabalho poderão ser pagas, sem qualquer multa ou acrescimo. iunto coÌn a 1òlha de
pagam€nto do mês de julho e agosto dlj 2.01-1. ou seja, até o 5. dia útil do mes de agosto e até o 5"
dia útil do mês de seteÍnbro de 2.013.

PARÁGRAÌO 3" - Aos empregâdos admitidos após a data-base será asseguÍado o reajuste saÌadaÌ
proporcìonal a 1/12 avos por mês tÉbalhado.

CLÁUSULA 2'- PISO SALARÌAL:
A padir de 1" de maio de 2013, os empregadores obedecerão os seguintes pisos salariais:

ry
SINDI ESTABtr
D E S S D E E D E

A L D ICINA
GRUPO - SINAMGE, inscrito no CNpJÀ4F sob o n" 45.794.567l)001_

DOS

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 sede na Pmça Londres n.47, Jd. Augusta, São
José dos Campos - SP, por seu presidente, o Sr. Carlos José Goncalves.

TO
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CLÁUSULA 3'- CESTA BÁSICA:
A paÌtir 1" de maio de 2013,os empregadores fomççerão aos empregados, uma c€sta básica
mensal, ou vale-cesta ou ticket cesta, sem caráter salarial, que será úrelre até o dia 15 do mês
subsequente ao de referência, devendo o enÌpregad. retirá_lã na empresa,-ou onde esta indicar, no
prazo de 20 (vinte) dias. o beneffcio da presente cláusulâ seú conceãido de forma gratuita. A cesta
básica a que se refere esta cláusula conterá a seguinte composição:

10 kilos de ãroz agulhiúa tipo 1;

03 kilos de feijão

03 latas de óleo de soja;

% quilo de câ1é toüâdo e moído;

05 kilos de açúcar refinado;

% kilo de fariúa de mandioca;

01 kilo rle macarrão;

01 kiÌo de fariúa de tdgo;

02 Ìatas de 140 gramas de extato de tomâte;

01 kilo de sal refinado;

% kilo de milharina;

01 pacote de 200 gramas de biscoito docc;

01 pacote de 200 gÌamas de bìscoito salgado;

02 larâs de leilc em pó de 400 gÌamas:

01 Ìata de saÍdiúa;

01 lata de seleta de legumes;

01 aohocolatado.

Parágrafo l': A pârtir de 1o de maio de 2013, o vale cesta, ou ticket cesta será fomecirlo no valor
mensâÌ de R$ 90,00 (noventâ reais), a ser enhegue oté o 50 dia útil do nlês subseqüelÌte ao de
referência.

Patâgafo 2' - O beneficio da cesta básica será mantido mesmo quando do afastomento do
trabalhador por atestado médico, auxílio doença e auxí1io acidentrírio, pelo prazo de 3 (tÌès) meses,
na forma concedida pelo empregador.

Av. Paulista, 171 11o andêr-cEp: 01311,000- São pauto - Sp Fonei 11 3289.7511- Fâx: 1
www,abrãmge.com.br - dketoria@abramqe,com.br
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cLÁT sULA 4" -  sUBSTITUlcÀo E\

Estabelecer que ao empre chamado a substituir outro, será garantido igual
vantagens pessoais,salárìo do substituido, enquanto perdular a ituição, sem conside.ar as

desde que a substituição seja por prazo superror 15 (quinze) dias.

CLÁUSULA 5'- GARÁNTIAS SALARIAIS A ADMISSÂO:

empregado admitido para a função de outo,
pessoals.

CLÁUSULA 6'- PAGAMENTO DE

Os empregadores, que efet o pagamonto dos saliáÌios e derrrais oonsectários
Ìegais a seus empregados através de cheques, ão proporcionar-lhes o dircito de se ausentarem
do tmbalho para desçontar esses cheques, d do horário de lìurcionamento dos bancos sacados,

Garantia de igual salírio
dispensado sem justa causa, s€m çonsidemr as

obedecidc préria cscala elaborada pela
refeições.

CLÁUSULA 7'- COMPROVANTE DE PAG
Serão fomecidos, obri

disqiminação das horas trabalhadas e de
impoÍâncias pagas e descontos e1ètuados,
recolhimento do FGTS.

CLÁUSULA8"-PIS:
O tempo necessário para o

tBbalho, não será descontado, nem do DSR,

istração da empresa, exÇluídos os horários de

ente, demonstrativos de pagãÌìento, com
os drulo\ que compoúam a remuneraçâo.

endo a identificação da empresa e o valor do

enlo do PlS, duranle o htrrário normal de
as, 13' saÌário, bem como do dia do recebimento,

desde que não seja possível o referido recebimen tbra do horário da jomada de trabalho.

CLÁUSULA 9" - TRANSPORTE:
O encerramento do expediente ue se veriÍìcar no período noturno, nas ernpresas

que llão Íòrnecem tÉnsporte coletivo, d€verá
serviços de trânspofie público na rcgião.

idir corn os horiárìos cobgÌtos nomalmente por

CLÁUSULA IO' - GARANTIA AOS S ESTUDANTES:

Estabelecer que os concederão abono de faltas aos empregados
estudantes, nos dias de exames escolares oficiais,mediante prévia comunicação, com 48 (quarenta e
oito) horas de antecedência e comprovação po ior no mesmo lapso de tempo

CLÁUSULA 11'- ATESTADOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS:

Reconhecimento da validade atestados médicos e odorltológicos fomecidos
ao Sindicato ora suscitanle. pdra f ins de ahonopor profissionais, tanto vinculados à empres4

de faltas ao serviço.

Âv.  Paur is ta,  tT l  110ôndar cEp:01311000_são o- SP Fonei  11-3289. /511-
ww.abramge.com,br -
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CLÁUSULA 12" - AssIsTÊNCIA MÉDICA:
As empresas de Medicina de Grupo, abrangidas pela presente Convenção Coletiva

de Trabalho, concederão a seus empregados assìstência médica nos limites de cobeltura
assistenciais preyistos nos respecúvos planos de saúde básicos comercializados por cada emoresa
com co-paÍicipaçào e opcional.

CLÁUSULA 13, - H()RAS EXTRÁoRDIN,(RIAS:

As horas exhaordiiÌirias, assim entendidas aquelas tËbalhadas além do horarjo
d,iário norrnal e as dobras de plantões, domingos c 1'criados, em qualquer hipótese, serào pagas uurrì
adicionalde l00oo (celn por cenlo).

PAR{GRAFO 1" - Os empregadores poderão ailotar o sistema de compensação de horas, atavés
do qual o excesso de horas trabalhadas em um dia, poderá ser compensado pela correspondente
diminuição em outro dia, de maneira que não exced4 no período máximo de 8 (oito) meses, a
rcfe da compensação. O empregador poderá optar peÌa compensação no período destinado à
concessão de ÍéÍìa.s, adicionando-se aos dias de férias, os corespondentes à compensação prevista
nesta cìáusula.
PARÁGRAFO 2' - A adoção da compensação ale horas extras, dçverá abrangeÍ 309/0 (trintâ por
cento) do númerc de horas extras trabalhadas pelo empregado, sendo que os restantes 70yo (setenta
poÌ cento) serão sempre remunerados com os percenhrais estabelecidos na cláusula acima.
PARAGRAFO 3" - Na hipótese de rescisão do contruto de tabalho, ou após o decurso do prazo
supra estabelecido, sem que teúa havido a compensação integal da jomada exhaodiüária
permitida na presente cláusula, o tÌabâlhailor fará jus ao pagâmento das horâs extïas não
compensadas, calculadas sobre o valor da remÌrneração na data da rcscisão, ou do efetivo
pagamento, observando-se os adicionais estabolecidos na presentc l1o1ma coletiva.
PARr{GRÁúO 4o - Os empÍegadores comprometem-se a lbmecer aos trabalhadores, relatório
mensaÌ das horas extas acumuladas.
PARÁGR{FO 5' - Não se incluem no sistema de compensação de horas, os empregados que
Ìabomm em rcgime de 12 (doze) horas por 36 (tdnta e seis) de descanso, aos tluais se aplicam o
disposto na cláusula 40 - Jomada Especial de Trabalho.

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 vil1ude de casamento.

cLÁusuLA 15" - ESTABILIDADE PARA O SERVIçO MILITAR:

Garantias de omprego ou saliirio ao menor, em idade de prcstação de seNiço
militar, desde o seu alistamento até 30 (tinta) dias após a baixa ou dispensa de incorporaçào.

Av. PaulisLa, 171 - 1lo êndar-CEp: 01311-000 são pauto- sp- Fone: 1l 3289.7511
www.abramge.com.br - dirêtortâ@abramse.com.br
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CLAUSULA 16'- ESTABILIDADE DA GESTANTE:

Concoder gamntia de emprego à empregada gestante, desde a confinnação dâ
grfavidez aÍé 5 (cinco) meses após o parto, ficando vedada a sua dispensa arbitrâia ou sem justa
causa.

CLÁUSULA I7" -  cREcHE oT AUXÍLIo cREcHE:

Estabelecer que os empregadores que teúam entre seus empregados mais de 30
(triüía) mulheres, com idade acima de 16 (dezesseis) ânos, nìanterão no local de trabalho um
berçário ou concederão creche para os filhos cìas empregadas, desde o nascimento até 06 meses de
idade, com 1òmecínento de alimentação, podendo a creche ser substituída por convênio ou ajuda-
creche no vaÌor de 5% (cinco por cento) do menor piso salarial por filho.

CLÁUSULA 18" - Avlso PRÉvIo:
Concessão do avìso prévio na forma da Lei no 12.506, de 11/10/201 1, ou ouha que

a substitua.
Parágrafo Único: Os primeiros tdnta dias do aviso prévio será tabaÌhados, se

assirn desejar o empregador. Os dias excedentes a 30 serão sempre indenizados.

CLÁUSULA 19" - AUxÍLIo FUNERAL:
No caso de falecimento do empregado, a empregadora pagará à família do mesmo,

o equivalente a 1,0 (uma) vez um salário nominal mensal do fâlecido, sendo que, se motivada a
morte por acidente de trabalho ou moléstia prcfissional, o pagamento será en dobro. Tais
pagamentos serão efetuados independentenente das verbas remanescentes deüoas.

CLÁUSULA 20" . LANCHE NOTURNO:
Fomecimento gÍahrito de lanche sústancial aos empregados que trâbalhem em

jomada notuma.
CLAUSULA 2I'- FORNECIMENTO DE UNIFORME:

Os empregadores fomecerão unifome aos empÌegados lotados no Sctor
Operâcional (enfermagem, limpeza, coziúa e lavandeda), excetuando-se o pessoal adninistrativo,
salvo se o empregador exigir o uso de unifome também para a administlação.

CLÁUSULA 22" - FORNECTMENTO DE EQUIPAMEI\To DE PRoTEÇÀo:
Estabelecer que os empregadoÌes fomeçerão aos seus empregados. gÌatuitamente,

todos os eqúpamentos de proteção individual, paru o exercícìo das respecttvas funções, na
conformidade da legislação sobre higiene, seguança e nedicinâ do trabalho, sendo obrigatório o
uso peÌo empregado

CLÁUSULA 23. - FoRNECIMENTo DE MATERIAL INDISPENSÁVEL.
Fomecimento de todo material indispensável ao exercício digno da atiüdade do

empregado, na empresa.

CLÁUSULA 24" - VALE TRÂNSPORTE:
EstabeÌecer que os empregadores concederão aos seus ernpregados Vale Transporte

de conformidade com a legislação vigente

Av. Paulìsta, 171- 11o andaÍ-CEP: 0131f000 - São Paulo - SP - Fone: t1 3289.7511-
ww.ãbramgê.cor,ì-br - diretoria@ãb€mge.com.br

1,1,-3289.7t75
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CLAUSULA 25" - FERIAS:

As 1èdas não podeúo ter ìnício nas folgas, sábados, domingos, feriados, exceto
pâÍa os empregados que tÍabalhem em rcgine de escal4 e em dias eventualmente compensados. O
aüso préüo dessas férias deverá ser dado conlorme o disposto na legislação em vigor.

CLAUSULA 26" - OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO EM CTPS:
O registro do Contato de Trabalho na CTPS dererá ser feito no prazo de 48

(quârmta e oito) horas de admissão, sob pena de incorrer na mrÌltâ pïevista na cláusula 38,,
indepentlenremente das penalidads legais.

CLÁUSULA 27' CARTA AVISO:
Fica assegurada ao emprcgado despedido, sob alegação de justa causa, a entlega

de calta aviso com os motivos da dispensa, sob pena de gerar presunção de despedimento
i r r ro t i r a t i o .

CLÁUSULA 28. - ExÁMEs MÉDIcos:
Os Exames médlcos por ocasião da admissão e demissão dos empregados! na

forma da lei, serão custeados exclusivamente pelas enrpresas.

CLÁUSULA 29" - QUADRO DE AVISO:
Estabelecer que os hospitais manterão qua&o de aüsos, onde deverão ser fixados

os editais e outros comunicados do sindicato profissional e de interesse da çategoúa, desde que
autorizados pela direção do estabelecimento de saúde.

cLÁusuLA 30, - coRREspoNDÊNct,A'S:
As empresas efeúvarão a distribüção a seus empÍegados de toda a

correspondência dirigida aos mesmos pelo Sindicato susçitante.

CLÁUSULA 31, - MENSALIDADES SINDICAIS:
As empresas descontarão em folha de pagamento, dos empregados associados do

sindicato profissional, a importância coúespondente à DÌensalidade social, colocando tais valores à
disposição da entidade sindical em sua sede, até o dia 10 (dez) de cada mês ej em caso de atraso,
com a deüda coreção monetária, reveíidos a favor da entidade sindical. Para o desconto, é mister
a anuência €xpressa do Íabalhadot perante o sindicâto profissional, no ato de sua sindicalização.

CLÁUSULA 32' - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PROFISSIONAL:

,4.s empÌesas descontarão de todos os ernpregados, associailos ou nào, a tífulo de
Contdbuição Assistencial, aprovada pela Assembìéja Geral dos trabalhadores, fazendo o peltinente
depósito da respectiva vali4 em favor do sindicato profissional, em guia própda fomecida por ele
oÌr pagamento direto na tesounriia do Sindicato através de cheque nominal e quzado, até o dia I0
de cada mês subsequente ao desconto. O recolhim€nto de relerida contribúção. rcferente ao 13o
salário deverá ser efetuada sm parcela única até o dia 18/12 de cada ano.

Àv. Paulista, 171- 11ô andâr CEP: 01311'000 - São Pallo- 5P- Fonei ll 3289.7511
www.ãb.ãfrgê.cÕh.br diretoria-ôabramge.com.br

Fax 11 3289.
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PARAGRAFO 1' - O percentual de desconto da Contribuição Assistencial, aprovado na
assembléia geral será de 1,57o (um e meio por cento) da rcmunelação brìlta de cada mês.
PARÁGRAFO 2' - A Contibuição AssistenciaÌ será descontada dos salifuios, horas extras, fédas,
gmtifiaações natalinas ou abonos, eventualmelte conqústados pelo Sindicato em beneficio dos
componentes ou de toda a categoria.
PARÁGRAFO 3" - A contribuição em tela não será descontada das verbas rescisórias.
PARÁGRÂFO 4' - O descumprimento de qualquer das condições acima estabelecidas, acaretará
ao in1ìator a multa de 2olo (dois por cento) do montante devido, sendo que, ía hipótese de íão
pagamento, arcará o infÌator, também com os juÍos moratórios e a atualização monetária, calculado
nos mesmos moldes postos pela legislação pam as obdgações tabalhistas.
PARÁGRÁFO 5" - Fica garantido ao empregado o direito de oposição ao desconto referido em até
10 (dez) dias antes do primeiro pagamento rcajustado maritèstada diretamente na sede do Sindicato
Profissional.
PARÁGR-A.IO 6" - A cor-Ìtribuição relativa ao nlês d€ naio/2013 devení ser descontada quando do
pagamento das diÍèrenças salariais, obseNados os prazos previstos no parágrafo 2'da cláusula 1'e
o recolhimçnto e1ètivado até o dia 10 de julho de 2013, sob pena de aplicação das penalidades
prcvistas no parágrafo 4" desta cláusula.

CLAUSULA 33'- CONTRIBUIÇAO ASSISTtrNCIAL PATRONAL:
Na forma do entendimento jurisprudencial estabelecido pelo Supr€mo Tribunal

Fedelal (RE 189.960-SP, re|. Min. M.irco Aul'élio, 07/l l/2000), a Assembléia Ceral Extraordiniiria
do Sindicâto Pâtro1ìal ora acordarte, deliberou serlhe também deüda pelas empresas de medicina
de grupo, sujeitâs à presente Convenção Coletiva de Trabalho, não associadas do SINAMGE em 1"
de maio de 2.013, uma Contribuição Assistencial Patronal coÍespondente ao mesmo valor pago
pelas empresas lìÌiadas. à ítulo de contribuição associativa referente ao período de maio/2012 até
abt\l/2013, contribuição assistencial essa pagável em 3 (três) parcelas vencíveis em 01/10/13
(r€lativas aos valores das Contibúçôes Associativas de maio a setembÍo de 2.012); em 0l/01/2014
(relativâs às contribuições de outubro a dezembro de 2.013) e em 0l/05/2014 (relativas às
contdbüìções dos meses de janeiro/2014 a abril/2O I 4).

CLÁUSULA 34" - MULTAS:

I - Fica estabelecida a multa de um (01) sa1ário-dia do empregado por dia de
atlaso, caso o enÌplegadoÍ não satislãça, Ilos prazos prcvislos cm lci, o pagancnto dos saÌários e
gratificações natalinas, em favor do empregado;

Il - Estabelecer multa por descumpdmento de quaisquer das cláusulas da presente
norma coletiva, com exclusão dâs cláusulas que tenham preestâbelecidâs, no impofie eqúvalente a
2% (dois por cento) do menor piso salarial da categoria, por empregado, em favor da parte
prejudicada.

CLÁUSULA 35" - NORMAS CONSTITUCIONAIS:
A promulgação da legislação ordinária e/ou complemeÌÌtar reguÌamentadora dos

preceitos constìtucionais, substituirá, onde aplicável, os direìtos e deveres previstos nesta
Convenção Coletiva de Trabalho, ressalvando-se sempr€ as condições mais lavoráveis aos
ernpregados, vedada em quaÌquor hipótese a ac!ünulação de benelìcios.

CLAUSULA 36" - GARÂNTIAS GERA.IS:

Av. Pauista, 171 lloandar CEP:01311000 São Paulo - SP- Fone: 11-3289.751
\^|M.êbrêm9e.com.br - direioria@abram9e.com.br



tu
sËnGmge

CLÁuSuI-A 35" - NoR-MAS coNsTITuctoNAIS:

A promuÌgação da Ìcgistaçâo oÌdinária e,/ou compÌementar regulamentadoÌa dos prcccitos

constitucionais, substituiÌá, onde aplicávcÌ, os direitos e devercs prcvistos nesta Convenção CoÌctiva dc

ïrabaÌho, ressaìvando*e scmprc as condições mais lavoráveis aos emprcgados, vcdada em quaÌquer hipótcsc a

acumulação dc bcncfícios.

CLÁUSULA }6. -  GARANTIAS cERAIs.

Ficam asseguradâs aos cmpregados as conüções mais favorávcis, dccorentes de Acordos

Colctivos, com rclâção a quaisqucr dâs cláusuÌas neste iÌìstrumcnto.

cl,Áusur-a 37" - JuÍzo CoMPETENTE:

O cumprimento de gualqucr das cÌáusulas da prcscntc NoÌma CoÌetiya será exigido pcrantc a

Justiçâ do lrabâlho.

CLÁUSULA 38' - ADICIONAL NOTURNO:

Pagamento do aücionàl de 50% (cìngucnta por cento) a partir dc 1" dc n]aio dc 2.013, para o

trabaÌho pÌestàdo enn e 22:00 c 5:00 horas.

CLÁuSuLA 39. - coNTRoLE DE PoNTo:

É obrìgatóÌio o controle de ponto, scja clLraÌ for o número clc cmprega<ìos. A maÌcação do

ponto poderá scr lcita por meio mecânico ou simiÌar, ou livro de ponto.

clÁusul-{ 40'- JORNADA EsprcIAL DETRABALHo:

EstabeÌecer que é facuÌdadc dc crnprcgados e empregador.cs, por acoÌdo escrito, com a

assistôncia dos sindicãtos patronaÌ e prolìssionaÌ, Íixren a joÌnada espcciâÌ 12 x 36, diumo e notüÌno, ou seja,

doze horas de trabaìho pôr rrinta o scis de ,ìesc"nso, c 1 (ÌÌnâ) hôrÀ pãÌà Ìêfêição com I (uma) iblga no nês c

pàgànento de 6 (seis) horas cxtras mcnsàis ou 2 (duas) IoÌgas Ìncnsais. 
,-?g---r

PARÁGRAFO 1" - Evcntuais trocãs de plantão serão pcrmìtìdâs rìesde que previamentc autorizadas peÌa

ÀdministraFo da chPrcsa.

PARÁGRAFO 2" - O estabelecido no caput cla prcscnte cÌáusulã não prcjudicar.á as con<ìições nais bcnótìcas
constaDtcs dc ãcordos individuais, ou integrantcs dos contratos cle trabaÌho dos cmpregados.

Av. Pau istê, 171- 11o ândàr CEP| 01311 000 - São Pêulo - 5P Foner 11 3289.7511 Far 11-3289.7175
!VM.ãb.ãmOê.ônì br dÍetoria€rabrâmge.com.br
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CLAUSULA 43' - LICENÇA PATERNIDADE:

Após o nascimento de seu filho o empregado terá direito a uma licença de 5 (cinco)
dlas. sem preJujzo da remuneração.

CLÁUSULA 44" - CARTA DE APRESENTAÇÃo:
Os empregadores fomecerão aos empregados, quândo demitidos sem justâ câus4

carta de apresentação, a qual deveú ser entregue aos mesmos no ato da homologação da rescisão
contrutual, quando tal cada for solicitada pelo empregado.

CLÁUSULA 45" - ESTABILIDADf, Às vÉsPERAs DA APoSENTADoRIA:
Garantia de emprego e salários aos empregados que estejam há menos de 2 (dois)

anos da aposentadoria proporcional ou integral, desde que o ernpregado possua mais de 5 (cinco)
anos de selviços prcstâdos na mesma empresa, ficando o empregado obrigado a avisar o
cmprogador por escrito-. Adquirido-o direito cessa a estabilidade.

PARAGRAFO UNICO - Os empregadores compÌometem-se a noticiar a seus
empregados que contem com mais de 5 (cinco) anos de seniços pr€stados na mesma emprc$a, c)
bcncliuir-r fixarl,.r na cláusula 45 supra.

CLÁUSULA 46. - GARANTIA DE IGUAL SALÁRIo/REMUNERA.çÂO
GâÌântìa de igual salário/remuneração, para trabalho de igual valor,

independenternente de sexo. raça e cor.

CLÁUSULA 47. - CONTRATAÇÃO PoR COOPERATIVAS DE TRÂBALHO
As pates convenentes recomendam às empresas a não fiÍnar contatos pam

contratação de mão de obm por cooperativas. seja em qualquer atividade da empresa.

CLAUSULA 48' - VIGENCIA:
As cláusulas e condiçôes dâ presente Convenção Coletivâ de Trabâlho ügorarão

de 1'de maio de 2.013 a 30 de abdl de 2.014, vigorando para o período de 1" de lnaio de2.072 a30
de abril de 2.013 as cláusulas sociais do período 201112012.

São Paulo, 08 de agosto de 2.013.

SINDICATO DOS EMPREG EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE
SAÚDE DE sÂo JoSÉ Dos cAMPos E REGúO

CARLOS JOSÉ GONÇALVES - Presidente
CPF/MF 928.974.448-00

SINDICATO NACIO MEDICINA DE GRUPO - SINAMGE
FIIIHO - Presidente'.3'18.01'1-7 
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