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ACT 2014/2015 NA FOZ DO BRASIL
DE BLUMENAU PRA AVANÇAR

Companheiros(as) vamos iniciar mais uma campanha salarial na Foz 
do Brasil de Blumenau. Estamos indo para o terceiro ano de Acordo Co-
letivo de Trabalho e sabemos que temos um caminho longo ainda a ser 
percorrido, mas, de passo em passo vamos encurtando a distância que  
nos separa de uma sociedade mais justa e igualitária, onde o trabalhador 
será a prioridade no processo produtivo, elevando a qualidade de vida. 

Estamos apresentando nossa pré-pauta reivindicações.  Temos até o 
dia 06/03/14, data de nossa assembleia geral da categoria, para receber 
sugestões que poderão ser acrescentadas, retiradas ou modificadas. Após 
a assembleia a pré-pauta passará a ser nosso instrumento oficial de rei-
vindicações. 

Acreditamos que para este ano o AUMENTO REAL DE SALÁRIOS, 
A PENOSIDADE PARA OS LEITURISTAS deverão nortear nossas ne-
gociações, bem como a recuperação integral da inflação, reajustes em 
nossas cláusulas econômicas, dentre outras farão parte de nossa luta e 
reivindicações. 

Precisamos estar UNIDOS e confiantes, pois só através de nós mesmos 
é que poderemos avançar em novas conquistas. A participação dos traba-
lhadores no processo de mobilização é fundamental para garantir novas 
conquistas.  

Juntos somos fortes!

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES – 2014
Foz do Brasil – Blumenau

I - SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTOS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – REAJUSTE SALARIAL
A Foz do Brasil Blumenau concederá a todos os seus tra-

balhadores, partir de 1º de maio de 2014, reajuste linear de 
5% (cinco por cento), a título de aumento real e repor 100% 
(cem por cento) da inflação medida pelo ICV-DIEESE (Ín-
dice de Custo de Vida), referente  as perdas salariais do pe-
ríodo de maio de 2013 a abril de 2014.

Parágrafo Único: O piso salarial da categoria profissional a 
partir de 1º de maio de 2014 será o que está fixado conforme 
Lei 612/2013, aprovada através PLC (Projeto de Lei Com-
plementar) nº. 52/2013 no valor de R$ 835,00 (oitocentos e 
trinta e cinco reais).

CLÁUSULA SEGUNDA – AJUSTES NOS PAGAMENTOS
Na ocorrência de erros de pagamentos de funcionários, 

a Foz do Brasil – Blumenau efetuará a correção no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da comu-
nicação.

II - GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E 
OUTROS:

CLÁUSULA TERCEIRA – VALE REFEIÇÃO
A Foz do Brasil – Blumenau fornecerá 22 (vinte e duas) unidades 

de vale refeição com valor facial unitário de R$ 30,00 (trinta reais), 
sendo que o mesmo deverá ser subsidiado em 100% (cem por cento). 

CLÁUSULA QUARTA – CONVÊNIO MÉDICO / ODONTOLÓGICO
A Foz do Brasil – Blumenau manterá convênio médio e odon-

tológico para todos os seus funcionários, subsidiados 100% (cem 
por cento) pela empresa.

Parágrafo Primeiro: A Foz do Brasil – Blumenau manterá no 
convênio médico por um período de 180 (cento e oitenta) dias os 
funcionários demitidos.

Parágrafo Segundo: O convênio de assistência médica dará co-
bertura aos acidentes de trabalho.

CLÁUSULA QUINTA – ATESTADO PARA ACOMPANHAN-
TE EM CONSULTAS MÉDIAS E REUNIÕES ESCOLARES

 A Foz do Brasil – Blumenau abonará as horas que o funcionário 

TODOS À ASSEMBLEIA DIA 06/03, AS 16:00 HORAS, NA ETE/FOZ DO BRASIL (Rua Lions Clube nº 139, Bairro Garcia).
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necessitar para acompanhar filho menor, esposa, pais e mães que 
tenham dificuldades de mobilidade, para atendimento médico 
mediante comprovação através de atestado médico; assim como 
participar em reuniões escolares de filhos menores com a devida 
comprovação da instituição de ensino.

CLÁUSULA SEXTA – SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERAL
A Foz do Brasil – Blumenau manterá para todos os empregados 

o Seguro de Vida e Auxílio Funeral em grupo totalmente subsidia-
dos pela empresa, cuja apólice deverá ser fornecida anualmente, 
em caso de renovação do referido benefício, ou mudança do pres-
tador deste serviço (banco, corretora).

CLÁUSULA SÉTIMA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS 
AFASTADOS

A Foz do Brasil – Blumenau manterá os seguintes benefícios 
aos funcionários afastados em decorrência de licença materni-
dade, férias e acidentes do trabalho durante todo o período de 
afastamento:

a) Assistência Médica Hospitalar e Odontológica;
b) Seguro de Vida em Grupo;
c) Vale Alimentação.
Parágrafo Primeiro: Os custos serão temporariamente assumi-

dos pela Foz do Brasil – Blumenau, sendo que, a participação do 
funcionário será cumulada em saldo negativo na folha de pa-
gamento para posterior acerto, quando do retorno ao trabalho 
ou quitação, sendo o mesmo limitado a 10% (dez por cento) do 
salário do empregado por mês.

Parágrafo Segundo: Os benefícios serão suspensos quando da 
definição do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, de 
prazo indeterminado.

Parágrafo Terceiro: A Foz do Brasil – Blumenau pagará todos 
os custos de medicamentos dos empregados em caso de aciden-
tes de trabalho durante o período de 15 (quinze) dias de afasta-
mento.

Parágrafo Quarto: A Foz do Brasil – Blumenau pagará auxilio 
doença durante 30 (trinta dias) apartir do afastamento.

CLÁUSULA NONA – ABONO DE NATAL
Apartir da assinatura desse acordo, a Foz do Brasil - Blume-

nau pagará até 20/12/2014 a título de abono natalino, em car-
tão vale alimentação uma importância mínima de R$ 200,00 
(cento e cinquenta reais) em parcela única. Conforme decisão 
dos trabalhadores obtida através da pesquisa realizada em se-
tembro de 2013

CLÁUSULA 10ª – ADICIONAL NOTURNO, DE TURNO/ES-
CALA DE REVEZAMENTO, INSALUBRIDADE, PERICULOSI-
DADE E PENOSIDADE

A Foz do Brasil – Blumenau pagará os adicionais da seguinte 
forma:

a) Adicional Escala de Revezamento de 30% (trinta por cento) 
sobre o salário nominal dos empregados que trabalhem em escala 
de revezamento; 

b) Adicional Noturno de 40% (quarenta por cento) da remune-
ração do servidor que prestar serviços entre às 22 horas de um dia 
e às 5 horas do dia seguinte;

c) Adicional de Insalubridade a todos os empregados expostos a 
agentes químicos, físicos, biológicos e patogênicos de acordo com 
laudo técnico específico da área de Segurança do Trabalho cons-
tando sua ocorrência e respaldo pela coordenadoria jurídica. 

d) Adicional de Periculosidade de 30% (trinta por cento) a to-
dos os empregados expostos à eletricidade;

e) Adicional de Penosidade de 30% (trinta por cento) do salário 

nominal respectivo a todos os empregados que estejam ou se ati-
vem em trabalho penoso, a exemplo dos trabalhadores expostos 
a intempéries, insolação, umidade, longas caminhadas (leitura/
entrega de contas), etc.

CLÁUSULA 11ª – AUXÍLIO CRECHE
Diante da impossibilidade de manutenção dos filhos me-

nores de 05 (cinco) anos em estabelecimentos públicos dis-
poníveis, a Foz do Brasil – Blumenau estabelecerá plano de 
assistência para utilização de creche particular, nas seguintes 
condições:

a) O benefício abrange as empregadas mães, ou pais que 
tenham a guarda legal ou tutela da criança;

b) A partir do final do quarto mês após o nascimento, as 
(os) trabalhadoras, apresentarão a certidão de nascimento, ou 
documento que comprove a guarda legal integral (homens), 
sendo reembolsadas (os) conforme segue: Filho (a) de 5 (cin-
co) a 60 (sessenta) meses, R$ 400,00 (quatrocentos reais).

CLÁUSULA 12ª – ADICIONAL PARA DIRIGIR VEÍCULOS
Apartir da assinatura desse acordo, a Foz do Brasil – Blumenau 

pagará adicional para o empregado que dirigir veículos, no valor 
de 150 (cento e cinquenta reais) mensais.

Parágrafo Primeiro: A Foz do Brasil – Blumenau e o Sintaema 
formarão uma Comissão Paritária para deliberar sobre as avarias 
cometidas pelos trabalhadores nos veículos da empresa. 

Parágrafo Segundo: Os descontos por ventura deliberados atra-
vés da comissão, não poderão ultrapassar o valor total da gratifi-
cação.

CLÁUSULA 13ª – DIFERENÇA SALARIAL POR SUBSTITUIÇÃO
A Foz do Brasil – Blumenau pagará ao empregado substitu-

to, a título de remuneração por substituição, a diferença entre o 
seu salário nominal e o salário nominal do cargo/especialidade 
do substituído, a partir do momento em que seja constatada esta 
ocorrência.

CLÁUSULA 14ª – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E OU RE-
SULTADOS

A Foz do Brasil – Blumenau pagará 2 (duas) folhas de pagamen-
to com encargos, a título de participação nos lucros e resultados, 
de forma igualitária a todos os empregados no mês de maio de 
2014.

CLÁUSULA 15ª – VALE-TRANSPORTE
A Foz do Brasil – Blumenau manterá o fornecimento de vale-

-transporte a todos os empregados que deste necessitarem e opta-
rem, de acordo com a legislação vigente, com desconto proporcio-
nal aos dias úteis do mês.

CLÁUSULA 16ª – EDUCAÇÃO
A empresa manterá um plano anual de treinamento conforme 

política corporativa de treinamento visando garantir a capacitação 
e atualização profissional de seus empregados.

CLÁUSULA 17ª – ADICIONAL DE SOBREAVISO 
A Foz do Brasil – Blumenau pagará um terço (1/3) do salário 

normal/hora, a título de adicional de sobreaviso a todos os empre-
gados escalados para realizarem plantões à distância.

Parágrafo Primeiro: A escala de sobreaviso será elaborada com 
antecedência de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo: A escala de sobreaviso deverá obedecer ao 
critério de rodízio, evitando que o mesmo empregado venha cons-
tar em dois finais de semana consecutivos.
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III -CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, 
DEMISSÃO, MODALIDADES:

CLÁUSULA 18ª – INTEGRAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁ-
RIOS

A Foz do Brasil – Blumenau realizará a integração dos novos 
funcionários, contando com a representação da CIPA, da Gestão 
de Qualidade, da Segurança do Trabalho e do Delegado Sindical, 
bem como nos casos de transferência com alteração de função, 
estes, principalmente, nos aspectos de Segurança do Trabalho.

IV – RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE 
TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADE:

CLÁUSULA 19ª – QUADRO FUNCIONAL
A Foz do Brasil – Blumenau compromete-se a não promover 

demissões de seus funcionários, garantindo a todos os emprega-
dos estabilidade no emprego de 100% (cem por cento) do efetivo 
de pessoal durante toda vigência deste acordo.

CLAUSULA 20ª – PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
A Foz do Brasil – Blumenau dará continuidade ao plano de car-

gos e salários implantado na empresa, proporcionando a todos 
os empregados condições de mobilidade em todas as funções, de 
forma transparente e imparcial, em igualdade de condições, pre-
valecendo sempre o profissionalismo. 

Parágrafo Primeiro: A Foz do Brasil – Blumenau não praticará 
desvio de função de seus empregados e corrigirá imediatamente 
todas as ocorrências desta natureza, caso ocorram ou eventual-
mente venham a ocorrer.

Parágrafo Segundo: A Foz do Brasil – Blumenau deverá repassar 
o Plano de Cargos e Salários ao Sintaema, para que o mesmo tome 
conhecimento do referido Plano.

V - JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS:

CLÁUSULA 21ª – COMPENSAÇÕES
A Foz do Brasil – Blumenau se compromete a negociar previa-

mente com o(a) representante sindical o calendário anual de com-
pensação de pontes de feriados.

CLÁUSULA 22ª – JORNADA DE TRABALHO E REMUNE-
RAÇÃO DE HORAS EXTRAS

A Foz do Brasil – Blumenau manterá a jornada de trabalho de 
40 (quarenta) horas semanais, distribuídas em 08 (oito) horas di-
árias.

Parágrafo Primeiro: As horas extraordinárias serão remunera-
das na base de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a hora nor-
mal, sendo que nos casos de horas extras aos domingos, feriados e 
pontes de feriados, a remuneração será de 100% (cem por cento) 
sobre a hora normal.

Parágrafo Segundo: A Foz do Brasil – Blumenau não tem como 
prática a realização de horas extras além da segunda, salvo ca-
sos de necessidade imperiosa, assim compreendidas as situações 
inadiáveis ou cuja inexecução possa causar sensíveis prejuízos à 
população, sendo que nestes casos a remuneração é de 75% (se-
tenta e cinco por cento) sobre a hora normal.

Parágrafo Terceiro: A Foz do Brasil – Blumenau fornecerá trans-
porte com motorista para todos os funcionários que trabalharem 
em jornada extraordinária, inclusive nos feriados, pontes de feria-

dos e fins de semana, a partir das 22 (vinte e duas) horas.

CLÁUSULA 23ª – PLANTÕES DE FINAIS DE SEMANA
Os plantões de finais de semana serão remunerados da seguinte 

forma:
a) Aos sábados, as 02 (duas) primeiras horas, com acrésci-

mo de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a hora normal, sendo 
que as demais horas serão remuneradas a 100% (cem por cento) 
sobre a hora normal;

b) Aos domingos e pontes de feriados e feriados, serão re-
muneradas todas as horas em 100% (cem por cento) sobre a hora 
normal;

c) A Foz do Brasil – Blumenau fornecerá os vales refeição no 
valor unitário de R$ 30,00 (trinta reais) antecipadamente aos plan-
tões, sem custo para o empregado.

Parágrafo Primeiro: A escala de plantões será elaborada com an-
tecedência de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo: A escala de plantões deverá obedecer ao cri-
tério de rodízio, evitando que o mesmo empregado venha constar 
em dois finais de semana consecutivos.

VI - FÉRIAS E LICENÇAS:

CLÁUSULA 24ª – LICENÇAS PARA MÃES E PAIS ADOTIVOS
A Foz do Brasil – Blumenau concederá licença remunerada de 

05 (cinco) dias úteis, no caso de adoção de crianças até 11 (onze) 
anos e 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove dias) de idade.

CLAUSULA 25ª – AMPLIAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE
A Foz do Brasil – Blumenau concederá as mães empregadas a 

Licença-Maternidade em conformidade com a Lei Nº 1054, de 07 
de julho de 2008, que trata do Programa Empresa Cidadã. A ade-
são ao programa prorroga por mais dois meses o prazo de licença 
maternidade. A empresa através do requerimento de adesão ao 
programa poderá deduzir o IRPJ, devido em cada período de apu-
ração o valor total que foi pago a empregada durante o período de 
programação da licença maternidade.

CLÁUSULA 26ª – GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS
A Foz do Brasil – Blumenau concederá aos seus empregados, 

a partir de 1º de maio de 2014, em parcela única, a importância 
de R$ 500,00 (quinhentos reais), em vale alimentação, no mês de 
gozo de férias, conforme recibo, não compatíveis com os valores 
concedidos conforme clausulas 3ª e 7ª deste Instrumento Norma-
tivo. 

CLÁUSULA 27ª – LICENÇA PRÊMIO
Para todos os trabalhadores da Foz do Brasil – Blumenau será 

garantida uma licença prêmio (LP) de 30 (trinta) dias de descan-
so remunerado para cada 05 (cinco) anos de serviços prestados a 
empresa. 

Parágrafo Primeiro: Esta licença só será devida completado o 
período aquisitivo de cinco anos, exceto nos casos de rescisão 
contratual e aposentadoria, quando será integralmente devida e 
convertida em numerário, se ultrapassar 3 (três) anos e proporcio-
nalmente, se for igual ou menor.

Parágrafo Segundo: A licença será concedida pela Foz do Brasil 
– Blumenau num prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da 
data de aquisição do direito.

Parágrafo Terceiro: Não terá direito a Licença Prêmio o empre-
gado que, no curso do período aquisitivo, tiver recebido da Previ-
dência Social prestação de acidente de trabalho ou auxilio doença 
por mais de 12 (doze) meses, embora descontínuo. 
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VII - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR:

CLÁUSULA 28ª – UNIFORMES
A Foz do Brasil – Blumenau fornecerá 5 (cinco) jogos completos 

de uniformes aos empregados que executam atividades de campo, e 
aos demais empregados será garantido um mínimo de 3 (três) jogos. 

CLÁUSULA 29ª – PRODUTOS DE PROTEÇÃO SOLAR
A Foz do Brasil – Blumenau seguirá fornecendo protetores e 

bloqueadores solares a todos os empregados expostos aos raios 
solares, ou seja, que executam trabalho externo ou a céu aberto. 

CLÁUSULA 30ª – E.P.I. / E.P.C.
A Foz do Brasil – Blumenau fornecerá a todos os seus empre-

gados e estes se obrigam a usá-los, quando necessário em serviço, 
os equipamentos de segurança individuais ou coletivos, de acordo 
com as necessidades de cada atividade ou função.

Parágrafo Único: Na falta do E.P.I. ou E.P.C., o empregado fi cará de-
sobrigado de exercer função que coloque em risco sua integridade física.

CLÁUSULA 31ª – EXAMES MÉDICOS
A Foz do Brasil – Blumenau realizará, por sua conta, sem ônus 

para os empregados, todos os exames médicos admissionais, peri-
ódicos e demissionais, nos termos da NR-07.

VIII - RELAÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA 32ª – REUNIÕES DO SINDICATO NA COMPANHIA
A Foz do Brasil – Blumenau possibilitará ao SINTAEMA-SC a 

promoção de reuniões mensais com duração de 01 (uma) hora 
com os empregados, em locais apropriados de suas dependências 
mediante calendário pré-estabelecido e aprovado.

CLÁUSULA 33ª – DELEGADO SINDICAL
A Foz do Brasil – Blumenau reconhece a fi gura do Delegado 

Sindical (conforme artigo 543 da CLT) eleito pelos trabalhadores e 
garantirá emprego, contra despedida imotivada e legalmente con-
fi gurada para o mesmo, dentro da vigência dos respectivos man-
datos, mais um ano consecutivo.

Parágrafo Primeiro: O Delegado Sindical será liberado para ati-
vidades sindicais internas e externas quando necessárias, sendo 
previamente agendadas as liberações sem prejuízo dos vencimen-
tos e demais vantagens inerentes ao cargo.

Parágrafo Segundo: A Foz do Brasil – Blumenau facilitará a uti-
lização de salas e outros locais para contatos e reuniões do Delega-
do Sindical com funcionários, desde que agendadas.

CLÁUSULA 34ª – ACESSO AOS DIRIGENTES SINDICAIS
A Foz do Brasil – Blumenau garantirá o livre acesso e trânsito 

nas dependências da Empresa aos Dirigentes do SINTAEMA-SC, 
bem como uso dos seus recursos (malotes, murais, etc), mediante 
prévia e expressa comunicação.

CLÁUSULA 35ª – MENSALIDADE E SERVIÇOS SINDICAIS
A Foz do Brasil – Blumenau repassará ao SINTAEMA-SC os 

valores referentes à mensalidade sindical descontada em folha de 
pagamento, até o 5º (quinto) dia útil após os descontos.

CLÁUSULA 36ª – INFORMAÇÕES GERAIS
A Foz do Brasil – Blumenau fornecerá ao SINTAEMA-SC infor-

mações pertinentes às relações de trabalho sempre que solicitado, 
no prazo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA 37ª – LIBERAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS DA CATEGORIA
A Foz do Brasil – Blumenau a partir da assinatura do presente 

acordo concorda em liberar seus empregados em até 05 (cinco) vezes, 
durante a vigência deste acordo, para participarem de assembléias, 
a serem realizadas fora do ambiente de trabalho, pelo período de 02 
(duas) horas, durante a jornada normal de trabalho, facilitando a li-
beração daqueles trabalhadores que exercem suas atividades fora do 
local do evento, liberando-os com a necessária antecedência.

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 38ª – MULTA
Fica acordada entre as partes a estipulação de multa correspon-

dente a um dia de salário por dia e por empregado envolvido em 
caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas deste Acordo 
Coletivo, revertendo-se o benefício em favor da parte prejudicada.

CLÁUSULA 39ª – NORMAS DE CONCILIAÇÃO
As dúvidas oriundas do presente Acordo serão dirimidas pela 

Justiça do Trabalho.
Parágrafo Único: O processo de prorrogação, revisão, denúncia 

ou revogação total ou parcial deste Acordo subordinar-se-á às dis-
posições contidas no artigo 615 da CLT.

CLÁUSULA 40ª – ABRANGÊNCIA 
São abrangidos por este acordo os empregados da Foz do Brasil 

– Blumenau integrante da categoria profi ssional representada pelo 
SINTAEMA-SC.

CLÁUSULA 41ª – PRAZOS E VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente acordo em todas as suas cláu-

sulas sociais será de 02 (dois) anos e para as cláusulas econômicas 
de 01 (um) ano. 

Blumenau, 18 de fevereiro de 2014.

José Oliveira Mafra
Presidente SINTAEMA-SC


