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SINDICATO DOS TRABA NA IND DE CALCADOS NO EST DE GOIAS, CNPJ n. 01.658.152/0001-49, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). VILSON DE rlMA PAES; 

E 

SINDICATOS DAS INDUSTRIAS DE CALCADOS DO EST DE GOIAS, CNPJ n. 01.640.549/0001-03, neste 
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ELVIS ROBERSON PINTO; 

celebram a presente CONVENyAO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condic5es de trabalho 
previstas nas clausulas seguintes: 

ClAUSULA PRIMEIRA - VIGl:NCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigencia da presente Conven~o Coletiva de Trabalho no periodo de 01° de abril de 2018 
a 31 de man;o de 201 9 e a data-base da categoria em 01° de abril. 

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANG~NCIA 

A presente Conveni;ao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) Trabalhadores nas Industrias de 
Cal~ados, Tamancos, Saltos, Formas de Pau, Guarda-Chuva e Bengalas, luvas, Bolsas e Peles de 
Resguardo, Pentes, Botoes e Similares, Material de Seguran~a e Prote~ao do Trabalho, integrantes 
do 2° grupo, do piano da Confedera~ao da CNTI, com abrangencia territorial em Abadia De Goias/GO, 
Abadiania/GO, Acreuna/GO, Adelandia/GO, Agua Fria De Golas/GO, Agua Llmpa/GO, Aguas lindas 
De Goias/GO, Alexania/GO, AloandiaJGO, Alto Horizonte/GO, Alto Paraiso De GoiasJGO, Alvorada Do 
Norte/GO, Amaralina/GO, Americano Do Brasil/GO, Amorin6polis/GO, Anapolis/GO, Anhanguera/GO, 
Anlcuns/GO, Apareclda De Goiania/GO, Apareclda Do Rio Doce/GO, Apore/GO, Ara~u/GO, 
Aragar~as/GO, Aragoiania/GO, Araguapaz/GO, Aren6polis/GO, Aruana/GO, Aurilandia/GO, 
Avelln6polls/GO, Ballza/GO, Barro Alto/GO, Bela Vista De Goias/GO, Born Jardim De Golas/GO, Born 
Jesus De Goias/GO, Bonfin6polis/GO, Bon6polis/GO, Brazabrantes/GO, Britania/GO, Buriti 
Alegre/GO, Buriti De Goias/GO, Buritin6polis/GO, Cabeceiras/GO, Cachoeira Alta/GO, Cachoeira De 
Golas/GO, Cachoeira DouradaJGO, Ca~u/GO, Calaponla/GO, Caldas Novas/GO, Caldazinha/GO, 
Campestre De Goias/GO, Campina~u/GO, Campinorte/GO, Campo Alegre De Goias/GO, Campo 
Limpo De Goias/GO, Campos Belos/GO, Campos Verdes/GO, Carmo Do Rio Verde/GO, 
Castelandia/GO, Caturar/GO, Cavalcante/GO, Ceres/GO, Cezarina/GO, Chapadao Do Ceu/GO, Cldade 
Ocidental/GO, Cocalzinho De Goias/GO, Colinas Do Sul/GO, C6rrego Do Ouro/GO, Corumba De 
Goias/GO, Corumbaiba/GO, Cristalina/GO, Cristian6polis/GO, Crixas/GO, Cromfnia/GO, Cumari/GO, 
Damian6polis/GO, Damolandia/GO, Davin6polls/GO, Diorama/GO, Dlvin6polis De Goias/GO, 
Doverlandia/GO, Edealina/GO, Edeia/GO, Estrela Do Norte/GO, Faina/GO, Fazenda Nova/GO, 
Firmin6polis/GO, Flores De Goias/GO, Formosa/GO, Formoso/GO, Gameleira De Goias/GO, 
Goianapolis/GO, Golandlra/GO, Goianesia/GO, Goiania/GO, Goianira/GO, Goias/GO, Golatuba/GO, 
Gouvelandia/GO, Guap6/GO, Guarafta/GO, Guarani De Goias/GO, Guarinos/GO, Heitorai/GO, 
Hldrolandia/GO, Hldrolina/GO, laclara/GO, lnaclolandiaJGO, lndiara/GO, lnhumas/GO, lpameri/GO, 
lpiranga De Goias/GO, lpora/GO, lsraelandia/GO, ltaberai/GO, ltaguari/GO, ltaguaru/GO, ltaja/GO, 
ltapaci/GO, ltapirapua/GO, ltapuranga/GO, ltaruma/GO, ltauc;u/GO, ltumbiara/GO, lvolandia/GO, 
Jandaia/GO, Jaragua/GO, Jataf/GO, Jaupacl/GO, Jesupolls/GO, Jovianla/GO, Jussara/GO, Lagoa 
Santa/GO, Leopoldo De Bulhoes/GO, Luziania/GO, Mairipotaba/GO, Mambaf/GO, Mara Rosa/GO, 
Marzagao/GO, Matrincha/GO, Maurilandia/GO, Mimoso De Goias/GO, Minac;u/GO, Mineiros/GO, 
MolporaJGO, Monte Alegre De Goias/GO, Montes Claros De Goias/GO, Montividiu Do Norte/GO, 
Montividiu/GO, Morrinhos/GO, Morro Agudo De Golas/GO, Mossamedes/GO, Mozarlandia/GO, Mundo 
Novo/GO, Mutun6polis/G , Nazario/GO, Ner6polis/GO, Niquelindia/GO, Nova America/GO, Nova 
Aurora/GO, Nova Crixas O, Nova Gloria/GO, Nova lgua~u De Goias/GO, Nova Roma/GO, Nova 
VenezaJGO, Novo B · Gama/GO, Novo Pianalto/GO, Ortzona/GO, Ouro Verde De 
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Goias/GO, Ouvidor/GO, Padre Bernardo/GO, Palestina De Goias/GO, Palmeiras De Golas/GO, 
Palmelo/GO, Palmin6polis/GO, Panama/GO, Paranaiguara/GO, Parauna/GO, Perolandia/GO, Petrolina 
De Goias/GO, Pilar De Goias/GO, Piracanjuba/GO, Piranhas/GO, Piren6polis/GO, Pires Do Rio/GO, 
Planaltina/GO, Pontalina/GO, Porangatu/GO, Porteirao/GO, Portelandia/GO, Posse/GO, Professor 
Jamil/GO, Quirin6polis/GO, Rialma/GO, Rianapolis/GO, Rio Quente/GO, Rio Verde/GO, Rubiataba/GO, 
Sanclerlandia/GO, Santa Barbara De Goias/GO, Santa Cruz De Golas/GO, Santa Fe De Goias/GO, 
Santa Helena De Golas/GO, Santa Isabel/GO, Santa Rita Do Araguaia/GO, Santa Rita Do Novo 
Destino/GO, Santa Rosa De Goias/GO, Santa Tereza De Goias/GO, Santa Terezinha De Goias/GO, 
Santo Antonio Da Barra/GO, Santo Antonio De Goias/GO, Santo Antonio Do Descoberto/GO, Sao 
Domingos/GO, Sao Francisco De Goias/GO, Sao Joao Da Parauna/GO, Sao Joao D'Allan~a/GO, Sao 
Lurs De Montes Belos/GO, Sao Luiz Do Norte/GO, Sao Miguel Do Araguaia/GO, Sao Miguel Do Passa 
Quatro/GO, Sao Patricio/GO, Sao Simao/GO, Senador Canedo/GO, Serran6polis/GO, Silvania/GO, 
Simolandia/GO, Sitio D'Abadia/GO, Taquaral De Goias/GO, Teresina De Goias/GO, Terez6polis De 
Goias/GO, Tres Ranchos/GO, Trindade/GO, Trombas/GO, TurvaQia/GO, Turvelandia/GO, Uirapuru/GO, 
Urua~u/GO, Uruana/GO, Urutai/GO, Valparaiso De Golas/GO, Varjao/GO, Vian6polis/GO, 
Vicentin6polis/GO, Vila Boa/GO e Vila Propicio/GO. 

SAlARIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLAUSULA TERCEIRA • DO PISO MINIMO SALARIAL DA CATEGORIA. 

0 Piso mfnimo da categoria fica estabelecido em R$ 1.010,00 (Hum mile dez reais) a partir de 01 de abril 
de 2018. 

§ Unico - Os empregados que nao tern experiencia na categoria, podera ganhar o salario minimo do 
Govemo Federal em um perfodo de 12 (doze meses). Ficando o empregador e os trabalhadores abrangidos 
por esse paragrafo a livre negociayao de melhorias de salaries nesse periodo. 

REAJUSTES/CORRECOES SALARIAIS 

ClAUSULA QUARTA • DO REAJUSTE. 

Os salarios dos beneficiarios desta conven~o coletiva serao reajustados, em primeiro de abril de 2018, em 
1,8 % (um vlrgula oito por cento) , sobre os salarios vigentes em 01 de abril de 2017. 

GRATIFICACCES, ADICIONAIS, AUXfLIOS E OUTROS 
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO 

CLAUSULA QUINTA c..ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO. 

Os empregados farao jus, a cada ano de trabalho completado na mesma empresa, de 1% (um por cento) 
sobre seus salarios, referente a adicional por tempo de service. 

§ UNICO -Fica estabelecido um teto maximo de 10% (dez por cento) de adicional portempo de servi90. 

AUX(LIO ALIMENTACAO 

CLAUSULA SEXTA ·DO CAFE DA MANHA OU LANCHE A TARDE. 

Os empregadores se comprometem a conceder um cafe da manha ou um lanche no periodo da tarde para 
seus empregados, com intervalo necessario para alimenta~o. 

§ Onlco - Fica o empregador que nao conceder este beneficio ao empregado uma multa no valor de R$ 
3,00 (tres reais) por lanche u cafe da manha a ser pago no ato da Rescisao de Contrato de trabalho. 



CLAUSULA SETIMA ·DO AUXILIO ALIMENTA<;Ao. 

Fica estabelecido, em conformidade com o Programa de Alimentayao do Trabalhador (PAT) e sem implicar 
em integracao salarial ou qualquer onus adicional para as partes, o fomecimento de um auxilio alimentacao 
no valor mfnimo de R$120,00 (cento e vinte reais) e no maxlmo de 220,00 (duzentos e vinte) reals ao 
mes, disponibilizando aos empregados nos seus respectivos pagamentos, ou ticket ou cartao de 
credito/debito eletronico. 

§ PRIMEIRO - Os empregadores poderao descontar ate R$ 5,00 (cinco) reais do auxilio alimentacao. 

§ SEGUNDO - Para ter direito a esse beneficio os empregados nao poderao faltar dias de trabalho sem a 
devida justificativa durante o mes, e ter uma experiencia minima de 06(seis) meses na categoria, e aqueles 
que tiverem faltas ser descontado proporcional ao numero de faltas. 

§ TERCEIRO - Os empregadores que fornecerem alimentacao com um desconto no maximo de R$ 10,00 
(dez) reais ao mes, dos seus empregados ficam desobrigados do pagamento do auxilio alimentacao. 

AUXiLIO MORTE/FUNERAL 

CLAUSULA OITAVA • DO AUXILIO FUNERAL 

Em caso de morte do empregado, a empresa concedera a titulo de ajuda funeraria, a pessoa de direito da 
familia do falecido, mediante atestado de 6bito, um salario m inima e meio. 

§ PRIMEIRO - As empresas que possuem seguro de vida em grupo para seus empregados, estarao 
isentas do pagamento desta ajuda. 

CONTRATO DE TRABALHO - ADMISSAO, DEMISSAO, MODALIDADES 
AVISO PREVIO 

CLAUSULA NONA· DO AVISO PREVIO 

O aviso previo fica estabelecido que em caso de Dispensa Sem Justa Causa o empregado devera cumprir 
no maxima 30 (trinta) dias, sendo que os demais dias adquiridos pela proporcionalidade do aviso decorrente 
do seu tempo de servi<;o deverao ser indenizados peta empresa. 

JORNADA DE TRABALHO-DURACAO, DISTRIBUICAO, CONTROLE, FALTAS 
PRORROGACAO/REDUCAO DE JORNADA 

CLAUSULA DECIMA • BANCO DE HORAS 

A entidade que representa os trabalhadores subscreverao os acordos coletivos para implantacao do 
BANCO DE HORAS, elaborado no ambito das empresas, nos termos da lei. 

COMPENSACAO DE JORNADA 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA · DOS FERIADOS 

O feriado que cair na terca ou inta fica o empregado e empregador livre para negociar a compensayao da 
segunda ou sexta feira, efetua o um consulta por escrito que prevalecera a decisao de 51 % (cinquenta e 
um por cento) dos seus em rf!!l.lilee~ .... 



CONTROLE DA JORNADA 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA • DA JORNADA DE TRABALHO 

Fica estabelecida a carga horaria de Segunda a Sexta-feira, perfazendo 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais, ficando sua aplicayao diaria a criterio da empresa em acordo com seus empregados, respeitando 
os limites de descanso e de alimentayao, exceto as empresas que trabalham por turnos. 

§ UNICO - O que ultrapassar o limite acima sera considerado como hora extra e sera pago com o 
acrescimo de 50% (cinquenta por cento) em relac;ao a hara normal, e 100% (cem por cento) as 
trabalhadas em dias de domingo e feriado. 

FERIAS E LICENCAS 
DURA«;AO E CONCESSAO DE FERIAS 

ClAUSULA OECIMA TERCEIRA · DO INICIO DAS FERIAS 

O dia de inicio de fruic;ao de ferias individual ou coletivas concedidas aos empregados nao podera coincidir 
com sabado, domingo, feriado ou com dia ja compensado no decorrer da semana trabalhada, nem com o 
dia destinado a folga que laboram mediante escala ou tumos de revazamento . 

SAUCE E SEGURANCA DO TRABALHADOR 
UN IF ORME 

CLAUSULA DECIMA QUARTA ·DO UNIFORME E EPIS 

O Uniforme e outros equipamentos obrigat6rios ao exerci-o regular da atividade laboral serao fomecidos 
pelo empregador de forma gratuitamente e sao de sua propriedade estando o empregado obrigado a 
mante-lo sob sua guarda e devolve-lo na situac;ao em que se encontrarem sempre que solicitados pelo 
empregador. 

§ ONICO - Devera existir nas empresas com mais de 20 (vinte) empregados, no minima um sanitario 
masculine, um sanitario feminine e disponibilidade de agua potavel. 

RELAC0ES SINDICAIS 
REPRESENTANTE SINDICAL 

CLAUSULA DECIMA QUINTA • DOS MEMBROS DA DIRETORIA 

Os empregados membros efetivos da Diretoria do Sindicato sao facultados retirar-se do servic;:o uma vez par 
mes, 02 (duas) horas antes de encerrar o expediente, sem prejufzo em relac;:ao ao seu salario, para dar 
expediente no Sindicato. 

CONTRIBUl«;OES SINDICAIS 

CLAUSULA OECIMA SEXTA ·DOS SINDICALIZAOOS 

As empresas se obrigam a descontar em folha de pagamento dos empregados sindicalizados, desde que 
par eles devidamente autori adas, nos termos do artigo 545 da CLT, as mensalidades a favor do Sindicato 
laboral, quando por este n cada. 

- -::nc 



CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA CONTRIBUICAO DA CONVENCAO. 

Os empregadores descontarao nos meses de maio e novembro de 2018, dos seus empregados o 
percentual de 5% (cinco por cento) sabre os salarios base, para credito do Sindicato Laboral, de acordo 
com a assembleia geral realizada nos 15 e 16 de marc;o ou atraves de Assembleia especifica com a 
presen~ do sindicato, ou seja, por empresa, para que os trabalhadores autorizem ou nao o referido 
desconto. 

§ Primeiro - Fica estabelecido um valor maxima de desconto de R$ 110,00 (cento e dez reais). 

§~gundo - Sera garantido amplo direito de oposi~o ao desconto das contribuiyaes aos empregados, 
devendo este manifestar-se, junta a empresa, em ate 10 (dez) dias ANTES do desconto previsto, 
individualmente, em documento devidamente assinado, que sera ~ntregue posteriormente ao sindicato 
laboral ou ate 25 (vinte e cinco) dias ap6s a efetivacao do referido desconto (Precedente Normativa N°. 74 e 
Enunciado N°. 119 ambos do TST), individualmente, em documento devidamente assinado, ou por carta 
registrada - AR, ou ainda enviada pore-mail, desde que o documento original seja postado posteriormente, 
via correio, para o Sindicato laboral, dentro do prazo estabelecido acima. 

§ Terceiro - Os empregadores deverao, no prazo de 30 (trinta) dias ap6s o desconto, encaminhar ao 
sindicato laboral o relat6rio dos descontos das contribuiyaes, assistencial e sindical com as devidos valores 
e nome dos empregados. 

§_Quarto - 0 Sindicato Laboral tera responsabilidade exclusiva em eventual ac;ao judicial quecontemple a 
devolucao de tais contribuii;:oes, podendo ser denunciado a lide pelas empresas demandadas. 

§..Quinto - Ocorrendo eventual condena~o judicial que obriga a empresa a devolver os valores 
descontados do empregado reclamante, o Sindicato Laboral devolvera a empresa ou ao funcionario, as 
valores atualizados na condenac;ao. 

§ Sexto: 0 ressarcimento pelo sindicato laboral ao trabalhador devera ser realizado no prazo estipulado 
pela sentenc;a. 

§ Setimo: Caso o sindicato laboral nao fava o ressarcimento no prazo legal e a empresa arque com o 
Onus, esta tera direito a a~o de regresso em desfavor do sindicato laboral, devendo este ressarcir com 
juros, corre~o monetaria e honorarios advocaticios no importe de 20% o valor. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA - CONTRIBUl<;AO PATRONAL 

As empresas recolherao em 31/05/2018 e 30/11/2018 respectivamente a taxa correspondente a Convencao 
Coletiva de Trabalho, no valor de 25% (vinte e cinco) por cento do salario minima cada parcela, para credito 
do SINDICALCE- SINDICATO PATRONAL, conforme boleto bancario encaminhado para recolhimento, de 
acordo com a decisao da Assembleia Geral Extraordinaria realizada no dia 27 de maryo de 2018. 

OUTRAS DISPOSl<;OES SOBRE RELA<;AO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ACCES DOS SINDICATOS. 

As ac;oes dos dois sindicatos, patronal e laboral, quando disponibilizadas para as empresas pelo mesmo, 
deverao ser divulgadas por escrito e afixadas, em mural ou local apropriado, onde os trabalhadores possam 
fer e tomar conhecimento, inclusive os materiais informativos. 

§ PRIMEIRO - Fica assegurado aos representantes do Sindicato Laboral o direito de manterem contato 
com os empregados das empresas, desde que com a pauta, data e horario previamente acordado com a 
direc;ao da empresa. 

CLAUSULA VIGESIMA - D HOMOLOGAC0ES 



As rescisoes contratuais de empregados dispensados poderao ser homologadas pelo Sindicato Laboral ou 
pela Comissao de Conciliayao Previa quando constituida pelas entidades sindicais acordantes. 

§ 1° - Os sindicatos, obreiro e patronal, sugerem e recomendam a homologayao perante o sindicato com 
intuito de trazer maior segurarn;a juridica as partes. 

§ 2° - A rescisao efetivada e homologada juntamente ao Sindicato Laboral tera eficacia liberat6ria geral. 

§ 3° - 0 valor a titulo de custeio para cada homologayao e de R$ 60,00 (sessenta reais), sendo 40% para o 
sindicato patronal e 60% para o sindicato obreiro. 

§ 4° • A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicayao da extinyao contratual aos 
6rgaos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisao ou recibo 
de quitacao deverao ser efetuados ate dez dias contados a partir do termino do contrato, nos termos do § 6 
do Artiga 477 da CLT. • 

§ 5° - Para serem efetuadas as homologay6es das verbas rescis6rias no sindicato Laboral os 
empregadores deverao estar com as contribuicoes devidamente repassadas e apresentar os 06 (seis) 
ultimas demonstratives de pagamentos salariais. 

Os empregados dispensados, sem justa causa, no perfodo de 30 (trinta) dias que antecede a data de sua 
correcao salarial, sendo a data de afastamento nos dias 02 a 31 do mes de man;o, o empregado tera 
direito a indeniza9ao adicional equivalente a um salario mensal, de acordo com o Artigo 9° (nono) da lei 
7.238/84. 

§ 6° - A rescisao de contrato de trabalho realizada no mes de abril que nao recebeu o reajuste salarial tera 
o empregador um prazo de 20 (vinte) dias para efetuar a rescisao complementar, caso nao fai;a tera o 
empregado o direito a indenizayao do artigo 477 da CLT. 

§ 7° - Havendo recusa e nao comparecimento do empregado nas homologa<;Oes de rescisoes devera o 
Sindicato Laboral declinar os motivos da mesma, atestando o comparecimento da empresa. 

§ 8° - As rescisoes de contrato de trabalho com a data de afastamento no sabado podera o empregador 
efetuar a homologa~o no pr6ximo dia util sem qualquer onus para o empregador, desde que nao seja aviso 
previo indenizado. 

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA ·DO VESTIBULAR 

O empregado que se submeter a exame de vestibular tera abonada a falta nos dias de exames, desde que 
comunique a empresa com antecedencia minima de 02 (dois) dias e comprove seu comparecimento ao 
mesmo. 

OUTRAS DISPOSICCES SOBRE REPRESENTACAO E ORGANIZACAO 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA • DO FORO 

E por estarem as partes de pleno acordo, elegem o foro da cidade de Goiania para dirimirem quaisquer 
duvidas e, assinam a presente Convencao para posterior arquivo e registro, na mesma ORT/GO. 

VILSON L S 
PRESI TE 

SINDICATO DOS TRABA NA IND CALCADOS NO EST DE GOIAS 



Sindicato dos TrabaJhadores na lndustria de Cal~dos no ,Estado Gobis. 
Rua: Bario de Fran~a. n° 591, Qd:, l8, Lt: 06, Bairro: Esplanada do Anicuns 

Fone I Fax: (62) 3223-7930 - 3224-5639 - CNPJ: 01.658.152/0001-49 
Site: www.sticalcados-go.com.br I Email sticalcadosfalbrturbo,com.br .. 

ATA - NEGOCIACAO DA CONVEN(;AO 
COLETIVA DE TRABALRO - 2018 e 2019. 

As 20h00min do dia 07 de junho de 2018 na sede, do Stndicato das Industrias de CaJcados 

do Estado de Goias situada a Rua 200, n° 1.121, Qd: 67C, Lt: 0115, Setor Leste Vita Nova, 

Cep: 74.645-230, Goiania, Goias, lniciasse os trabalhos, em segunda reuniao para discutir a 

Conven~o Coletiva de Trabalho. 0 presidente patronal Elvis Roberson Pinto inicia se dando 

uma boa noite a todos e passou a palavra para o presidente dos trabalhadores para estar 

passando a contra proposta dos trabalhadores para o patronal, ent~ o Presidente dos 

Trabathadores Senhor Vilson de Lima Paes inicia com uma boa noite a todos e entao passou 

a contra proposta dos trabalhadores que depois de muita discursao os trabalhadores pedirao 

que chegasse pelo menos em um reajuste de 2% e o auxilio alimenta~o m~ntivesse o 

mesmo valor em R$ 120,00, (centos e vinte) reais, depois de mu!ta discursao das·propostas 

assim ficou deflnidas. Piso minimo da categoria RS 1.010,00 (um mile dez) reais, e para os 

que ganha salarios acima do piso serAo reajustados, em primeiro de abril de 2018, com um 

indice de 1,8% (um vfrgula oito por cento), sobre os salaries vigentes em 01 de abril de 

2017. 0 auxmo alimentacAo, manteve o mfntmo de RS 120,00 (cento e vinte) reals e no 

mAximo de RS 220,00 (duzentos e vinte) reais ao mes, fteo acordado tambem que as 

rescis0es de contrato de trabafho poderao ser homologadas no Sfndicato Laboral ou pela 

Comissao de Concilia~o Previa quando constituida pela entidade sindical (isto e uma 

recomenda~o dos Sindicatos Obreiro e Patronal, pois as rescisoas efetivada e homologada 

junto ao Sindrcato tera efeito liberat6rio gerat, ou seja, efeito juridico) e em titulo de custeio 

para cada homologayao sera cobrado um valor de R$ 60,00 (sessenta) reais sendo R$ 40,00 

(quarenta} reais para o Sindicato Laboral e R$ 20.00 (vinte) reais para o Sindicato Patronal, 

fico acordado tambem um BENEFICIO QUALIFICACAO FAMILIAR (sem honos ao 

trabaJhador, ou seja, sem nem um desconto do trabalhador). que vai com~r a partir do dia 

01/10/2018 para todos os trabafhadores da categoria podendo ele incluir seus dependentes e 

para viabilidade financeira deste programa de quatifica~o as empresas, compulsoriamente a 

titulo de contribu~o social (manutencao dos curses/ qualifica~o). recolherao ate o dia de 

10 (dez) de cada m~s a partir de 101101201,8, o valor total de R$ 10,00 (dez) reais por 

__ ,.., .. -. 
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t rabalhador depois de definida as propostas e aprovada por todos. 0 Presidente patronal 

agradeceu a presenc;a de todos os representan1es patronais e dos trabalhadores presentes, 

dando por encerrado os trabalhos. Sendo lavrada esta ata com os fatos aqui ocorridos por 

minha pessoa, Vilson de Lima Paes Presidente do Sincn~to dos Trabalhadores. que depois 

de Iida, foi aprovada por todos, que recebera a minha assinatura e 1 Presidente do patronal 

os demais em folha se~~a. ~ 

ltL - --/ 
Vilson de Lima Paes El ' Ro lPintO.:....;.::::::; 

Presidente dos trabalhadorcs ~ - · 
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