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Guarde esta publicação para consultas.

Os patrões estão obrigados a cumprir 
estas cláusulas coletivas.

Denuncie irregularidades ao Sindicato.
Defenda seus direitos!
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Apresentação
Companheira e companheiro,

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação e Afins 
de Mogi Mirim e Região (STIAAMM) entrega às trabalhadoras e traba-
lhadores da categoria esta cartilha com todas as cláusulas econômicas 
constantes da convenção coletiva dos diversos setores e de acordos 
coletivos específicos por empresas vigentes no período 2014/2015.

Os avanços e conquistas são frutos de negociações difíceis, mas 
bem sucedidas principalmente pela mobilização e pressão exercida pe-
las trabalhadoras e trabalhadores diretamente no chamado chão da fá-
brica, sempre com a presença ativa do sindicato.

Além da garantir aumentos reais nos salários (em índices acima da 
inflação), esta mesma mobilização das companheiras e companheiros 
também foi fundamental para a manutenção das cláusulas sociais já 
garantidas, pois, de início, a intenção da patronal era a de retirar e/ou 
reduzir várias delas.

Leia esta cartilha com atenção, conheça seus direitos. Guarde-a para 
consultas. E se na empresa em que você trabalha houver desrespeito 
a qualquer um destes índices econômicos aqui constantes, denuncie 
imediatamente ao Sindicato.

 A DIRETORIA
 

Defenda-se!

CONHEÇA

SEUS DIREITOS!
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Acordos coletivos específicos
assinados com as empresas abaixo

Ingredion Brasil 
Data base em março

n Aumento salarial de 7,0%.

n Piso salarial de R$ 1.301,00.

n Vale Alimentação R$ 230,00.

n Vale Natalino R$ 250,00.

n Material Escolar R$ 100,00.

(Todas as demais cláusulas do Acordo 
Coletivo disponível no site, acesse: 
www.sindicatodaalimentacao.com.br)

Meat Snack do Brasil 
Data base abril

n Aumento salarial de 7,5%.

n Piso salarial de R$ 1.000,00.

n Vale Alimentação no valor de 
R$ 130,00.

(Todas as demais cláusulas da Con-
venção Coletiva de Trabalho do Setor 
Carnes (veja na página 4)

Cooperativa Pecuária Holambra 
Data base em maio

n	Aumento salarial de 8,0%.

n Piso salarial de R$ 978,96.

n Vale Alimentação de R$ 
200,00.

(Todas as demais cláusulas do Acordo 
Coletivo disponível no site, acesse: 
www.sindicatodaalimentacao.com.br)

Mars Brasil 
Data base em maio

n Aumento salarial de 7,5%.

n Piso salarial R$ 1.112,40.

n Vale alimentação de R$ 
220,00.

n Vale natalino de R$ 240,00.

(Todas as demais cláusulas da Con-
venção Coletiva de Trabalho do Setor 
Ração (veja na página 12)

Sucocítrico Cutrale 
Data base em junho

n Aumento salarial de 7,5%.

n Piso salarial de R$ 920,00.

(Todas as demais cláusulas do Acordo 
Coletivo disponível no site, acesse: 
www.sindicatodaalimentacao.com.br)
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Convenção Coletiva de
Trabalho assinada por Setor

SETOR CARNES – Data base abril

1. Aumento salarial: Reajuste salarial de 7,5% (oito por cento).

2. Piso salarial: R$ 1.000,00. Estão excluídos desta garantia os meno-
res aprendizes na forma da lei.

3. Cesta básica: No valor de R$ 100,00, a ser paga até o dia 10 do mês 
subsequente, constituída de gêneros alimentícios. 

   § 1º - A empresa que se utilizar do Programa de Alimentação ao 
Trabalhador (PAT) fica autorizada a descontar do trabalhador 1% do 
valor da cesta básica fornecida.

    § 2º - A cesta básica não tem natureza salarial e não integra a remu-
neração do trabalhador.

     § 3º - Ela poderá ser fornecida em espécie, em forma de cartão, por 
vale compras ou meio equivalente.

4. Feriados pontes: A empresa poderá estabelecer programas de com-
pensação de dias úteis intercalados com feriados e fins de semana, de 
sorte que o trabalhador possa ter período de descanso mais prolonga-
do. (Idêntico procedimento poderá ser adotado nos dias de carnaval)

5. Domingos e feriados: Quem trabalhar em domingos e feriados, sem fol-
ga compensatória, receberá em dobro pelas horas trabalhadas e, ainda 
a remuneração do repouso propriamente dito ou feriado a que fizer jus.

6. Horas extras: 50% de adicional sobre o valor normal em horas extras 
de segunda-feira a sábado, ressalvadas condições mais favoráveis já 
existentes.
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7. Convênio farmácia: As empresas providenciarão convênios com far-
mácias e drogarias para fornecimento, conforme receita médica, de 
medicamentos aos trabalhadores e seus dependentes, cujo desconto 
poderá ser feito em folha de pagamento ou através de débito em 
conta corrente.

8. Demais cláusulas: Ficam mantidas as demais cláusulas da conven-
ção anterior.

SETOR FRIOS – Data base em maio
 

1. Aumento salarial: 7,5% a partir de 1º de maio de 2014.

2. Piso salarial: De R$ 935,25 a partir da mesma data acima.

3.  Cesta básica: R$ 130,07. Em gênero alimentício ou vale-mercado, 
subsidiada em 99%.  Este benefício não tem natureza salarial ou tri-
butária.

4. Horas extras: De segunda-feira a sábado serão pagas com adicional 
de 50%.

5. Adicional noturno: O adicional noturno previsto no art. 73 da CLT 
será de 30%, mantido até o final da jornada de trabalho prorrogada.

6. Programa de Participação nos Resultados: O Programa de Partici-
pação nos Resultados será da seguinte forma: 

 As empresas que não instituíram Programa de Participação nos Re-
sultados  até o dia 31 de agosto de 2014 pagarão multa equivalente 
a R$ 585,87, a ser quitada em novembro de 2014.

 § 1º: Fica assegurada a aplicação da proporcionalidade, à razão de 
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1/12 por mês de trabalho, valendo a fração de 14 dias ou mais como 
mês integral, cuja contagem inicia-se em maio de 2013.

     § 2º: Havendo dispensa do empregado sem justa causa, o valor 
proporcional correspondente à multa será pago por ocasião da ho-
mologação da rescisão do contrato de trabalho.

7. Desjejum: As empresas fornecerão café, leite, pão e manteiga ou 
substituto, no período da manhã, a preço subsidiado, arcando o em-
pregado com até 20% de seu custo, ressalvadas melhores condições 
já existentes.

8. Demais cláusulas: Manutenção das demais cláusulas da Convenção 
Coletiva de Trabalho anterior.

SETOR BEBIDAS EM GERAL – Data base maio
 

 1. Aumento salarial: 
a)  7,5% de aumento salarial, a partir de 1º de maio de 2014, limitado 

este índice até o salário ou parcela de R$ 4.000,00 até então vigentes.
b)  Para os salários acima deste limite será aplicada a parcela fixa de 

R$ 300,00 que se incorporará ao salário do trabalhador.

2. Piso salarial: De 1.168,10 por mês. Excluem-se da abrangência des-
ta cláusula os menores aprendizes, na forma da lei.

3. Programa de Participação nos Lucros e Resultados: As empresas 
pagarão a todos seus empregados a importância de R$ 1.341,33 em 
duas parcelas, uma de R$ 670,66 e outra de R$ 670,67, devendo a 
primeira ocorrer até o 5º dia útil do mês de agosto/2014 e a segunda 
até o 5º dia útil do mês de dezembro de 2014.

 l	Estão isentas deste pagamento as empresas que já implantaram, 
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antes de 1º de março de 2013, o Programa de Participação nos 
Lucros/Resultados com seus empregados e a respectiva entidade 
sindical profissional.

 § único: O empregado demitido sem justa causa antes das datas 
aprazadas receberá o valor por ocasião do pagamento das verbas 
rescisórias.

4. Cesta básica: Fornecimento gratuito de cesta básica a todos os em-
pregados, mensalmente, contendo produtos de primeira qualidade: 2 
latas de sardinha; 10 kgs de arroz; 3 kgs de feijão; 5 latas de óleo; 3 
kgs de açúcar; 1 kg de sal; 3 pacotes de macarrão; 1 kg de café torra-
do; 1 kg de farinha de trigo; 2 pacotes de biscoito; 1 pacote de farinha 
de milho; 1 pote de extrato de tomate; 1 achocolatado; 500 gramas de 
charque/carne seca e 500 gramas de farinha de mandioca.

 § 1º: As empresas que já fornecem o benefício aos seus funcioná-
rios, através de instrumento próprio e firmado com os respectivos 
sindicatos, estão dispensadas do cumprimento desta obrigação.
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    § 2º: Ficam ressalvadas melhores condições já praticadas pelas 
empresas.

5. Material escolar: As empresas pagarão a importância de R$ 64,45, 
ou fornecerá de um kit material escolar equivalente a este valor, no 
mês de fevereiro/2015, por dependente que esteja cursando, com-
provadamente, o primeiro grau, a título de auxílio material escolar, 
mediante a apresentação de comprovantes da aquisição.

 § 1º - Na hipótese de as empresas manterem convênio com papela-
rias, será abatido da despesa total dos empregados nestes estabele-
cimentos o valor acima estipulado a título de auxílio material escolar.

 § 2º - São considerados dependentes os filhos de empregados ou 
menores designados em Carteira Profissional pelo INSS.

 § 3º - Ficam ressalvadas desta obrigação as empresas que mantive-
rem situações mais benéficas e a sua forma de concessão.

 § 4º - Este direito não tem natureza salarial.
 
6. Transporte do trabalhador no horário noturno: Quando a saída do 

trabalhador se der em horário noturno e não houver transporte regu-
lar, a  empresa fornecerá transporte gratuito. Este benefício não tem 
natureza salarial para todos os efeitos legais.

 
7. Fornecimento de alimentação: As empresas fornecerão refeição a 

seus funcionários, subsidiada em 99% (noventa e nove por cento) 
do seu valor, em refeitório próprio ou de empresa fornecedora. Este 
benefício não terá natureza salarial para os efeitos legais. 

 § único: As empresas que não fornecem refeição conforme esta 
cláusula estipula deverão conceder a seus empregados, por dia efe-
tivamente trabalhado, vale-refeição de R$ 16,50.

8. Lanche: As empresas fornecerão, gratuitamente, lanches aos empre-
gados quando estes excederem duas horas extras por jornada.

9. Desjejum: Para os trabalhadores que iniciam a jornada até às 09h, as 
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empresas fornecerão desjejum constituído por café, pão e manteiga 
ou similar, antes do início do trabalho. O custo será subsidiado pela 
empresa em sua quase totalidade, cabendo ao trabalhador contribuir 
com valor simbólico. Este benefício não tem natureza salarial.

 10. Atestado médico para acompanhante: As empresas aceitarão 
atestados que comprovem o acompanhamento pelo trabalhador de 
dependente legal em consultas médicas, excluídas de sua aplicação 
as empresas que mantêm convênio médico.

SETOR AÇÚCAR – Data base em maio
 

1. Aumento salarial:  Aumento salarial de 7% a partir de 01 de maio de 
2014.

2. Piso salarial: De R$ 935,00, também a partir da data acima.

3. Adicional noturno: Será pago o adicional de 35% sobre o valor da 
hora normal. Na indústria, prorrogado o final da jornada noturno, 
após às 5h é devido também o adicional noturno nas horas prorro-
gadas. Ficam validados os acordos celebrados por empresas nos 
termos do artigo 7º, incisos VI e XXVI da Constituição Federal.
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4. Adicional funeral: Em caso de falecimento do trabalhador, a empre-
sa pagará a seus beneficiários legais ou habilitados judicialmente, 
o valor equivalente a oito pisos salariais, em uma única vez, e no 
prazo máximo de dez dias após a apresentação da documentação 
necessária.

5. Empregados em vias de aposentadoria: Aos empregados que com-
provadamente estiverem a um máximo de doze meses da aquisição 
do direito a aposentadoria, por tempo de serviço integral, e que con-
tarem no mínimo com dez anos de serviço na mesma empresa, fica 
assegurado o emprego durante o período que faltar para aposentar-
-se, ressalvada a falta grave.

6. Horas extras: As horas extraordinárias serão remuneradas com 
acréscimo de 70% em relação à remuneração das normais. As horas 
trabalhadas em feriados ou em dias de repouso semanal serão re-
muneradas com acréscimo de 100%, independentemente da remu-
neração do repouso. Ficam convalidados os acordos celebrados por 
empresa nos termos do artigo 7º, incisos VI e XXVI da Constituição 
Federal.

7. Transporte – condições técnicas e segurança: Para o transporte dos 
empregados até o local de trabalho, ainda que avulsos ou volantes, 
as empregadoras se utilizarão de veículos seguros e higiênicos, ve-
dado transportarem, conjuntamente com os empregados, ferramen-
tas, utensílios e material de trabalho.

8. Equipamento Individual de Proteção (EPI): As empregadoras forne-
cerão gratuitamente aos empregados os equipamentos e meios de 
proteção individual quando necessários à execução do serviço, tais 
como luvas, polainas próprias para o corte de cana e roupa adequa-
da ao trabalho. Quando as empregadoras exigirem o uso de unifor-
mes o fornecimento será gratuito
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SETOR DOCES E CONSERVAS – 
Data base maio

1.  Aumento salarial:   Reajuste salarial de 8% a partir de 01 de maio de 
2014.

2. Piso salarial:  De R$ 1.162,21.
 § único: Estão excluídos desta garantia, os menores aprendizes na 

forma da lei.

3. Programa de Participação nos Resultados: As empresas que não 
implantaram Programa de Participação nos Lucros e/ou Resultados 
com seus empregados, assistidos por seus sindicatos, terão até 30 
dias contados da assinatura da convenção para fazê-lo, casos con-
trários deverão pagar a todos os funcionários o valor correspondente 
a 100% do salário normativo.

4. Cesta básica: As empresas fornecerão a todos seus trabalhadores, 
mensalmente, cesta básica constituída de gêneros alimentícios no im-
porte de R$ 130,00, que será entregue até o 10º dia do mês subse-
quente, a ser subsidiada em sua maior parte, com desconto de até 1% 
do seu valor. A concessão da cesta básica não terá natureza salarial, 
não se incorporando aos salários para todos os efeitos legais. Para 
as empresas que já concedem cestas básicas mais favoráveis ficam 
preservadas estas condições, inclusive no tocante ao desconto, não 
podendo o resultado final ser inferior ao acima, ficando assegurado 
que as empresas promoverão a correção da cesta básica em 8% Se 
a empresa se utilizar do PAT poderá se valer do presente instrumento 
para sua regularização junto à Superintendência do Trabalho.

5. Fornecimento de desjejum: As empresas, em suas unidades opera-
cionais e industriais, concederão desjejum matinal constituído de um 
copo de café com leite (tipo pingado), pão manteiga ou similar, aos 
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empregados que trabalhem nos turnos que iniciam ou encerram a 
jornada pela manhã.

6. Demais cláusulas: Ficam mantidas as demais cláusulas da conven-
ção anterior.

SETOR RAÇÃO BALANCEADA EM GERAL – 
Data base em maio

 
1. Aumento salarial: 

a) 7,5% de aumento salarial a partir de 01 de maio de 2014 para os 
que recebiam até R$ 6.000,00.

b) Para os que recebiam acima deste valor haverá um fixo de R$ 
450,00. 

 § único:  Devido ao atraso nas negociações, as empresas que não efe-
tuaram o reajuste no mês de maio deverão pagar as diferenças relativas 
ao salário dos meses de maio e junho juntamente com o salário de julho 
de 2014. Caso as empresas, na data da assinatura desta convenção, já 
tenham fechado a folha de pagamento do mês de junho, deverão pagar 
as diferenças, impreterivelmente, na folha do mês de agosto de 2014.
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 2. Piso salarial: O piso salarial será de R$ 1.112,40 por mês a partir de 
01 de maio de 2013. Excluem-se da abrangência desta cláusula os 
menores aprendizes na forma da lei.

3. Cesta básica: As empresas fornecerão mensalmente aos emprega-
dos uma cesta básica de alimentos no valor mínimo de R$ 130,00, 
preservadas as condições já negociadas, a qual não integrará o salá-
rio para nenhum fim de direito.

 § único: As empresas que fornecem um valor maior que o já pactuado 
deverão corrigir em 7,5 %, respeitadas as condições já negociadas.

4. Programa de PLR: Todas as empresas convenentes deverão consti-
tuir comissões ou definir e apresentar ao sindicato representativo um 
plano de Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR) que atenda 
o disposto na lei 10.101.

 § 1º: As empresas que não possuem o programa deverão apresentá-
-lo ao sindicato representativo em até 30 dias úteis após a assinatura 
desta convenção coletiva, e as empresas que os já desenvolvem terão 
prazo até o dia 30/09/2014 para renová-lo. Caso não o façam paga-
rão uma multa de 100%  do valor do salário normativo em favor de 
cada empregado prejudicado, a título de indenização. Estão excluídas 
desta obrigação as empresa que já tenham implantado o programa.

6. Adicional noturno: O adicional noturno previsto na CLT (artigos 73 e 
seguintes) será de 35% de acréscimo em relação à hora diurna, ha-
vendo incidência, inclusive, nas prorrogações da jornada noturna de 
trabalho, mesmo que atingindo a jornada do período diurno.

7. Uniforme e EPI’s: Na exigência da empresa do uso de uniformes, 
calçados especiais, equipamentos de proteção individual (epi’s) e 
ferramentas de trabalho, fica ela obrigada a os fornecer sem ônus 
para o trabalhador. O tempo despendido para a troca de uniformes e 
epi’s não será considerado tempo à disposição da empresa. O forne-
cimento será regulamento pela empresa quanto ao uso, restrição e 
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devolução no caso de rescisão do contrato de trabalho e/ou transfe-
rência de local de atuação.

8. Demais cláusulas: Ficam mantidas as demais cláusulas da conven-
ção anterior.

 SETOR SUCOS – Data base em maio

1. Aumento salarial: De 7,5% a partir de 01 de maio de 2014.

2. Piso salarial: De R$ 975,00, também a partir da data acima.

3. Participação nos Lucros e Resultados: As empresas que não im-
plantaram e que não vierem a implantar até 31.12.2014 o Programa 
de Participação nos Lucros ou Resultados pagarão aos empregados, 
a título de multa, o valor correspondente ao do piso da categoria, 
conforme valor acima. A multa deverá ser paga em duas parcelas, 
sendo a última em 30 de abril de 2015.

4. Cesta básica: Cesta básica, em forma de vale alimentação, ou car-
tão alimentação ou em espécie no valor equivalente a R$ 100,00, 
que será entregue até o 15º dia do mês subsequente, a ser subsidia-
do em sua maior parte, com desconto de até 10% (dez por cento) 
do seu valor. A concessão da cesta básica não terá natureza salarial, 
não se incorporando aos salários para todos os efeitos legais.

 § 1º: No caso de cesta básica concedida em espécie deverão com-
por a mesma os seguintes itens: Arroz tipo 1 (5 kg), feijão carioca 
tipo 1 (1 kg), feijão preto tipo 1 (1 kg), achocolatado 200 gramas, 
açúcar cristal ( 1kg), café torrado e moído (500 gramas), leite em 
pó (400 gramas), biscoito maizena (200 gramas), biscoito rechea-
do (125 gramas), biscoito cream craker (200 gramas), farofa pronta 
temperada (250 gramas), farinha de mandioca (500 gramas), fari-
nha de trigo (1kg), fubá (500 gramas), azeite extra virgem (200 ml), 
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02 latas de sardinha (130 gramas), macarrão parafuso ou espague-
te (500 gramas), polpa de tomate (520 gramas), extrato de tomate 
(340 gramas), maionese (200 gramas), óleo de soja (900 ml), vinagre 
tinto (750 ml), tempero pronto (300 gramas), milho verde (200 gra-
mas), ervilha (200 gramas), sal refinado (1kg), pó para gelatina ( 35 
gramas), goiabada (300 gramas), mistura para bolo ( 400 gramas), 
creme de leite ( 220 gramas), leite condensado (270 gramas), papel 
higiênico ( 4 unidades), sabonete ( 90 gramas), creme dental (90 gra-
mas), sabão em barra (200 gramas) , sabão em pó (500 gramas), 
amaciante ( 2 litros), detergente líquido (500 ml), esponja de aço (44 
gramas), limpeza multiuso (500 ml), saco rafia limpeza ( 01 unidade). 

 § 2º: Ficarão desobrigadas do cumprimento da presente cláusula e 
prevalecerão sobre a mesma, as melhores condições já estabeleci-
das atualmente pelas empresas.

 
5. Desjejum: Somente no primeiro turno de revezamento será fornecido 

gratuitamente aos empregados um desjejum constituído, no mínimo, 
de um copo de café com leite (tipo “pingado”) e de um pão (tipo 
francês) com manteiga, devendo prevalecer as melhores condições 
já praticadas pelas empresas.

6. Adicional e lanche noturnos: O adicional noturno previsto na CLT 
(artigos 73 e seguintes) estendido até o termino da jornada de traba-
lho correspondente será de 35%

  § Único: Nos turnos da noite as empresas fornecerão aos emprega-
dos, gratuitamente, um lanche composto de, no mínimo, um copo de 
leite, tipo pingado e um pão tipo francês com manteiga, mais uma fru-
ta. Ficam desobrigadas do cumprimento desta cláusula as empresas 
que já oferecem a refeição noturna ou venham a implementar.

 
7. Horas extras: As horas extras de segunda-feira a sábado, inclusive, 

serão remuneradas com o percentual de 60% sobre a hora normal, 
excetuadas as horas suplementares prestadas em regime de acordo 
de compensação de horas ou quando se tratar de compensações de 
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‘’dias ponte’’. 

8. Uniformes e EPI’s: Fica estabelecido o fornecimento gratuito de uni-
forme e EPIs (Equipamento de Proteção Individual), bem como de 
ferramentas, sempre que exigidos pela empresa ou por lei. 

9. Demais cláusulas: Manutenção das demais cláusulas da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2014/2015. 

 
SETOR LATICÍNIOS – Data base em setembro

1. Aumento salarial: 7,85% a partir de 01 de setembro de 2014.

2. Piso salarial: De R$ 1.153,99 na admissão e de R$ 1.177,83 na efe-
tivação após 60 dias de experiência.

3. Cesta básica:  As empresas fornecerão cesta básica a seus emprega-
dos nos valores respectivos de R$ 100,00 em setembro/2014 e de R$ 
120,00 a partir de outubro 2014, mensalmente, até o décimo dia útil.

4. Participação nos Lucros e Resultados: As empresas que não possuem 
programa de participação nos lucros ou resultados deverão negociar 
com o sindicato em um prazo de até 90 dias a partir da data em que 
for por ele notificada. No descumprimento fica estabelecida a multa de 
R$ 650,00 a ser paga a cada trabalhador, no mês de abril/2015.

5. Quinquênio: O valor básico para a aplicação do quinquênio passa a 
ser de R$ 902,44, mantido o percentual de 15%, por quinquênio. 

6 Auxílio refeição ou alimentação: Tíquete refeição no valor unitário 
de R$ 7,00 por dia trabalhado, fornecido até o final de cada mês. As 
empresas que já concedem refeição em refeitório próprio  ou tercei-
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rizados  aos funcionários, subsidiados ou não, na forma e condições 
já fornecidas e/ou fornecem  ticket similar  exemplo vale refeição 
e outros da mesma espécie, ou em pecúnia, ficam isentos do cum-
primento desta cláusula. Ficam ressalvadas  melhores condições já 
praticadas pelas empresas.

7. Café da manhã: As empresas concederão para o setor operacional 
café da manhã constituído de um copo de café com leite (tipo pin-
gado), pão e manteiga ou similar, aos empregados que trabalhem no 
turno que inicia a jornada pela manhã. 

8. Lanche: As empresas fornecerão a seus empregados, lanche gratuito 
sempre que a jornada de trabalho for noturna ou superior a dez horas.

9. Auxílio funeral: Ocorrendo a morte do trabalhador, a empresa paga-
rá a seus dependentes, a título de auxílio funeral, a importância equi-
valente a seis pisos salariais. Em ocorrendo falecimento de cônjuge 
do trabalhador, o mesmo receberá importância equivalente a quatro 
pisos salariais.

10.Demais cláusulas: Manutenção das demais cláusulas da convenção 
anterior.
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SETOR PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – 
Data base em setembro

1. Aumento salarial: 
 a) 8% a partir de 01 de setembro de 2014.
 b) Para os salários superiores aos pisos salariais a partir de 01 de 

janeiro de 2015 será também aplicado mais 1%, totalizando assim 
9% de aumento.

2. Piso salarial: Sempre a partir de 01 de setembro de 2014.
 a) De R$ 1.086,40 nas empresas com até 60 trabalhadores.
 b) De R$ 1.171,37 nas com mais de 60.

3. Participação nos Lucros e Resultados: As empresas pagarão a seus 
trabalhadores a importância de R$ 250,70, R$ 368,54 ou R$ 516,44, 
conforme escala de valores e número de trabalhadores. 

 a) Até dez trabalhadores, R$ 125,35 até o quinto dia útil de feverei-
ro/2015 e mais R$ 125,35 até o quinto dia de agosto/2015.

 b) De 11 a 40 trabalhadores R$ 184,27 até o quinto dia útil feverei-
ro/2015 mais R$ 184,27 até o quinto dia útil de agosto/2015.

 c) Com mais de 41 trabalhadores R$ 258,22 até o quinto dia útil de 
fevereiro/2015 mais R$ 258,22 até o quinto dia útil de agosto/2015.

4. Adicional noturno: No período noturno, compreendido entre às 22h 
horas de um dia até o final da jornada de trabalho, incidirá o adi-
cional noturno de 30%, calculado sobre a hora normal do trabalho 
diurno.

5. Vale transporte: As empresas obrigam-se a fornecer a seus empre-
gados, quando for o caso, o imprescindível vale transporte.

6. Auxílio funeral: Na ocorrência de morte, a empresa pagará aos de-
pendentes do empregado falecido um auxilio funeral equivalente a 
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dois pisos salariais, desde que o empregado ao falecer esteja a ser-
viço da empresa pelo menos, um ano. Não se aplica esta cláusula à 
empresa que adote o sistema de seguro de vida em grupo.

7. Cesta básica: Ressalvando as empresas que já concedem, fica reco-
mendado, para as que tiverem condições, concederem cesta básica 
aos empregados, podendo ser na forma ‘’in natura’’ ou cartão.

8. Desjejum: Fornecimento de desjejum composto de café, leite e pão 
com manteiga/ou margarina. Ficando estabelecidas as melhores 
condições já praticadas pela empresa.

9. Uniformes: Fornecimento gratuito, pelas empresas, de uniformes, 
fardamentos e demais peças de vestimentas sempre que exigido 
para a execução do trabalho ou por lei.

 10.Demais cláusulas: Manutenção das demais cláusulas da convenção 
anterior.

SETOR TORREFAÇÃO E MOAGEM – 
Data base em setembro

1. Aumento salarial: 7,35% de aumento a partir de 01 de setembro de 
2014.

2. Piso salarial: De R$ 993,00 a partir desta mesma data.

3. Programa de Participação Lucros/Resultados:
 a) Empresas com até 20 trabalhadores pagarão R$ 993,00 em duas 

parcelas, sendo a primeira de R$ 545,00 até 20 de outubro de 2014 
e a segunda de R$ 448,00 até 20 de abril de 2015.

 b) As empresas com mais de 20 trabalhadores pagarão R$ 1.567,00 
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em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 870,00 até o dia 20 de 
outubro de 2014 e a segunda de R$ 697,00 até o dia 20 de abril de 
2015.

4. Cesta natalina: As empresas deverão conceder aos seus emprega-
dos até dia 20 de dezembro de 2014 uma cesta natalina ao ano com-
posta de gêneros alimentícios, equivalente ao custo de R$108,00.

5. Cesta básica: As empresas deverão conceder a todos os seus em-
pregados uma cesta básica mensal no valor de R$ 85,00 a partir 
de setembro/2014, devendo descontar R$ 0,50/cesta, constituída de 
gêneros alimentícios, ou vale alimentação, devendo a primeira entre-
ga no dia 30 de setembro de 2014 e as demais sempre no primeiro 
dia útil subsequente ao mês de competência, ou quando coincidir 
com domingo ou feriado no primeiro dia útil imediato. Fazem jus 
ao recebimento das cestas básicas e ou vale alimentação a partir 
das datas acima os trabalhadores afastados pela Previdência Social 
(INSS), os afastados por doença até o prazo de 90 dias; os acidenta-
dos pelo prazo de 180 dias, e grávidas pelo tempo de afastamento. 
As empresas que já concedem cestas básicas ou vale alimentação 
em melhor condição manterão essa condição. Esta concessão não 
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se incorporará aos salários para todos os efeitos legais. A instituição 
da cesta básica tem caráter permanente.

6. Adicional noturno: O adicional para o trabalho noturno fica fixado 
em 30% no horário das 22 horas de um dia às 05h do dia imediato.

7. Demais cláusulas: Manutenção das demais cláusulas da convenção 
anterior.

Setor Águas Minerais – Data base em setembro

1. Aumento salarial:  Sempre a partir de 01 de setembro de 2014
 a) 8% para os trabalhadores que recebem até R$ 9.000,00.
 b) Para quem recebe de R$ 9.001,00 a R$ 11.338,52, aumento sala-

rial fixo de R$ 720,00.
 c) Para quem recebe acima de R$ 11.338,52, aumento salarial de 

6,35.

2. Piso salarial: Sempre a partir de 01 de setembro de 2014.
 a) R$ 1.161,39 para empresas com até 40 trabalhadores em 31 de 

agosto de 2014.
 b) R$ 1.180,74 para as empresas com mais de 40 trabalhadores.
 c) As empresas com até 40 trabalhadores que não tenham unificado 

o piso salarial deverão o reajustar em 1,65% a partir de 01 de setem-
bro de 2015.

 d) Excluem-se da abrangência desta cláusula os menores aprendi-
zes, na forma da Lei.

3. Cesta básica: As empresas fornecerão a todos os trabalhadores, 
mensalmente, cesta básica/vale tíquete no valor de R$ 110,00, que 
será entregue até o 15º dia do mês subsequente, a ser subsidiada 
em sua maior parte, com o desconto de até 1% do seu valor. A con-
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cessão da cesta básica não terá natureza salarial, não se incorporan-
do aos salários para todos os efeitos legais.

4. Participação nos Lucros e/ou Resultados: As empresas que não 
instituíram o programa de PLR deverão fazê-lo até o mês de mar-
ço/2015, nos termos da lei, sob pena de, não cumprindo essa cláu-
sula. Incorrer na expedição de ofício do Sindicato local ao Ministério 
Público para as providências de Direito.

5. Trabalhadores em vias de aposentadoria:
 a) Ao empregado atingido por dispensa sem justa causa e que pos-

sua de 5 a 8 anos de trabalho na atual empresa e a quem, concomi-
tante e comprovadamente, falte o máximo de 15 meses para aqui-
sição do direito à aposentadoria e seus limites mínimos, a empresa 
reembolsará as contribuições dele ao INSS que tenham por base o 
último salário devidamente reajustado, enquanto não conseguir ou-
tro emprego e até o prazo máximo correspondente aqueles 15 me-
ses, sem que essa liberalidade implique em vinculo empregatício ou 
quaisquer outros direitos.

 b) No caso do empregado que conte mais de 8 anos de trabalho na atual 
empresa, e a quem concomitante e comprovadamente, falte máximo de 
até 21 meses para aposentar-se, aplicam-se as condições acima referi-
das, até o prazo máximo correspondente aqueles 21 meses.

 c) Para fazer jus a esse reembolso, o empregado fica obrigado a 
comprovar o efetivo pagamento à Previdência Social da contribuição 
a ser reembolsada ou a entregar à empresa o carnê do INSS, para 
que esta efetue, mensalmente, os aludidos pagamentos.

 § único: Ao empregado que conte concomitante e comprovadamen-
te com mais de 15 anos de serviço na atual empresa, 50 ou mais 
anos de idade e a quem, concomitante e comprovante, falte o máxi-
mo de até 12 meses para aquisição do direito à aposentadoria com 
seus prazos mínimos, será garantido o emprego pelo período faltante 
ou salário correspondente salvo nos casos de demissão por justa 
causa, acordo entre as partes ou pedido de demissão.
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6. Salário de substituição: Na substituição interna que não tenha cará-
ter meramente eventual ou experiência, ou cuja duração seja supe-
rior a 60 dias, o empregado substituto fará jus ao mesmo salário da 
função do substituído, sem considerar vantagens pessoais, ficando 
excluídos desta garantia os cargos individualizados, isto é, aqueles 
que possuam um único empregado no exercício, e as substituições 
decorrentes de afastamentos legais, tais como: auxílio-doença, auxí-
lio-maternidade, acidentes do trabalho, férias, etc. Não se aplica esta 
cláusula a cargos de supervisão, chefia e gerência.

7. Escala de revezamento: As empresas afixarão nos locais de traba-
lho, com antecedência mínima de 30 dias, as escalas de revezamen-
to de folgas, ressalvadas os casos de força maior e casos fortuitos.

8. Demais cláusulas: Manutenção das demais cláusulas da convenção 
anterior.
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Setor Plúrimo (Superconcelados, Sorvetes, Con-
centrados e Liofilizados, Massas Alimentícias e 
Biscotiso, Cacau, Chocolate, Balas e Derivados) – 
Data base em setembro

1. Aumento salarial:  Sempre a partir de 01 de setembro de 2014.
a) 8% de aumento salarial para os trabalhadores que recebiam até 

R$ 9.000,00.
b) De R$ 9.001,00 até R$ 11.338,52 aumento salarial na impor-

tância fixa de R$720,00.
c) Acima de R$ 11.338,52 aumento de 6,35%, sempre a partir de 

01 de setembro de 2014.

2. Piso salarial: Sempre a partir de 01 de setembro de 2014
a) Piso de R$ 1.161,80 nas empresas com até 40 trabalhadores 

em 31 de agosto de 2014;
b) De R$ 1.180,74 nas com mais de 40 trabalhadores.
c) O piso salarial nas empresas com até 40 trabalhadores será 

reajustado a partir de 01/09/2015, em 1,65%%, mais o per-
centual negociado nesta data base, de tal forma que passará a 
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existir um único salário normativo para a categoria. Excluem-
-se da abrangência desta cláusula os menores aprendizes, na 
forma da Lei.

3. Cesta básica: As empresas darão a todos trabalhadores, men-
salmente, Cesta Básica/Vale Tíquete no valor de R$ 125,00, que 
será entregue até o 15º dia do mês subsequente, a ser subsidiada 
em sua maior parte, com desconto de até 1% do seu valor. Para 
as empresas que já concedem cestas básicas mais favoráveis 
ao trabalhador ficam preservadas estas condições, inclusive no 
tocante ao desconto, não podendo o resultado final ser inferior ao 
acima fixado, ficando assegurado que as empresas promoverão 
a correção da cesta básica, pelo mesmo percentual aplicado ao 
salário.

4. Participação nos Lucros e/ou Resultados: As empresas que não 
implantaram até 31 de agosto de 2014 o programa de participa-
ção nos lucros ou resultados relativo ao exercício de 2014 deve-
rão arcar como pagamento de uma multa para cada empregado, 
nos seguintes valores:

 a) Empresas com até 100 empregados multa de R$600,00.
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b) Empresas com mais de 100 empregados multa de R$700,00.
 c) Para os empregado com contrato vigente em 31/12/2014, será 

paga na folha de pagamento da competência do mês de março de 
2015.

d) Para os empregados afastados ou admitidos durante o período 
de 01/01/2014 a 31/12/2014, será paga proporcionalmente aos 
meses efetivamente trabalhados durante o período, à razão de 
1/12 por mês de serviço ou fração superior a 15 dias.

e) Dos afastados por acidente do trabalho, no referido período, não 
será descontado o valor equivalente ao período do afastamento.

f) Aos empregados demitidos por justa causa ou que tenham solici-
tado demissão não serão devidos os valores referidos.

g) Os empregados demitidos sem justa causa antes da data apra-
zada, para o pagamento, receberão o valor por ocasião do paga-
mento das verbas rescisórias.

4. Desjejum: As empresas, em suas unidades fabris, concederão desje-
jum aos empregados que trabalhem nos turnos que iniciam ou en-
cerram a jornada pela manhã.

5. Demais cláusulas: Manutenção das demais cláusulas da convenção 
anterior.

Setor Óleos Vegetais – Data base em setembro

1. Aumento salarial: 7,5% a partir de 01 de setembro de 2014.

2. Piso salarial:  Fica assegurado, para os empregados abrangidos 
por esta Convenção o salário normativo de R$ 1.180,74 (hum mil 
cento e oitenta reais e setenta e quatro centavos).

 Parágrafo primeiro: Excluem-se da abrangência desta cláusula os 
menores aprendizes, na forma da Lei.
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3. Cesta básica: As empresas, fornecerão a todos seus trabalhado-
res, mensalmente, Cesta Básica/Vale Tíquete no valor de R$ 125,00 
(cento e vinte cinco reais), que será entregue até o 15º dia do mês 
subseqüente, a ser subsidiada em sua maior parte, com desconto de 
até 1% (hum por cento) do seu valor.

 Parágrafo primeiro: A concessão da Cesta Básica não terá natureza 
salarial, não se incorporando aos salários para todos os efeitos legais.

 Parágrafo segundo: Para as empresas que já concedem Cestas Básicas 
mais favoráveis ao trabalhador ficam preservadas estas condições, in-
clusive no tocante ao desconto, não podendo o resultado final ser inferior 
ao acima fixado, ficando assegurado que as empresas promoverão a 
correção da Cesta Básica, pelo mesmo percentual aplicado ao salário.

 Parágrafo terceiro: Se a empresa se utilizar do PAT poderá se valer 
do presente instrumento para sua regularização junto à Superinten-
dência do Trabalho, devendo o Sindicato dos Trabalhadores colabo-
rar para sua instituição.

4. Participação nos Lucros e Resultados:  As empresas que não im-
plantaram até 31/08/14 programa de participação nos lucros ou 
resultados relativo ao exercício de 2013, deverão arcar como paga-
mento de uma multa para cada empregado, nos seguintes valores:

 a) Multa no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) a ser 
paga em março/2015.

 b) Multa no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) a ser 
paga em junho/2015.
 § 1º: De acordo com o estabelecido no art. 3º da Lei nº 

10.101/2000, a multa aqui estabelecida não constitui base de 
incidência de nenhum encargo trabalhista ou previdenciário, não 
se aplicando o princípio da habitualidade.

 § 2º: Para o pagamento da multa prevista nesta cláusula, será 
observado:
a) Para os empregado com contrato vigente em 31/12/2014, 

será paga na folha de pagamento da competência do mês de 
março de 2015.
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b) Para os empregados afastados ou admitidos durante o período 
de 01/01/2014 a 31/12/2014, será paga proporcionalmente aos 
meses efetivamente trabalhados durante o período, à razão de 
1/12 por mês de serviço ou fração superior a 15 dias. Dos afas-
tados por acidente do trabalho, no referido período, não será des-
contado o valor equivalente ao período do afastamento.

c) Aos empregados demitidos por justa-causa ou que tenham 
solicitado demissão não serão devidos os valores referidos. 
Os empregados demitidos sem justa causa antes da data 
aprazada, para o pagamento, receberão o valor por ocasião 
do pagamento das verbas rescisórias.

    § 3º: Os valores das multas acima estabelecidos, não serão con-
siderados como base ou parâmetro para a elaboração de qualquer 
programa.

    § 4º: Para o exercício de 2015, as empresas que ainda não te-
nham implementado o programa de PLR, deverão institui-lo durante 
a vigência do presente instrumento coletivo, de acordo com a lei nº 
10.101/2000, e, deverão enviar cópia ao Sindicato de Trabalhadores 
de sua base.

5. Adicional noturno: O adicional noturno previsto na CLT (artigos 73 e 
seguintes) será de 35% de acréscimo em relação à hora diurna.

 § único: Prorrogado o final da jornada noturna, após às 5 horas, é 
devido também o adicional noturno quanto as horas prorrogadas.

6. Fornecimento de desjejum: As empresas em suas unidades fabris 
concederão desjejum, aos empregados que trabalhem nos turnos 
que iniciam ou encerram a jornada pela manhã. Tal fornecimento 
não corresponde a salário para efeitos trabalhistas e/ou previden-
ciários, podendo inclusive as empresas enquadrar tal item no PAT 
(Programa de Alimentação ao Trabalhador).
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Setor Trigo – Data base em setembro

1. Aumento salarial: 8% a partir de 01 de novembro de 2014.

2. Piso salarial: De R$1.335.15 mensais, também a partir de 01 de no-
vembro de 2014. Excluídos os menores aprendizes, na forma da lei.

3. PPR – Programação de Participação nos Lucros e/ou resultados: 
As empresas que não implementarem o referido programa deverão 
pagar, em favor de cada empregado prejudicado, até 30.04.2015, 
uma multa equivalente a 90% do piso salarial, previsto na cláusula 
3º desta Convenção Coletiva.

 § 1º: Estão excluídas desta obrigação as empresas que já tenham 
implantado o programa de participação nos lucros/resultados.

 § 2º: Os programas de participação nos lucros/resultados atualmen-
te em vigor prevalecerão ao pactuado nesta cláusula.

 § 3º: O sindicato patronal envidará os melhores esforços para que 
todas as empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Tra-
balho implementem o programa de participação nos lucros e/ou re-
sultados, nos termos da lei.

4. Adicional noturno: O adicional 
noturno será remunerado com 
40% de acréscimo sobre a hora 
normal.

5. Vale transporte:  As empresas fa-
rão a entrega do vale- transporte 
aos empregados que dele se utili-
zam, no primeiro dia útil de cada 
mês.

6. Cesta básica: As empresas forne-
Participe do 
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cerão, mensalmente, aos seus empregados cesta básica cujo valor 
líquido não poderá ser inferior a R$ 130,00, mantidas as condições 
mais favoráveis. A cesta básica quando concedida será dentro do 
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) e não integrará a re-
muneração do empregado para nenhum efeito de direito, bem como 
não haverá condicionamento para seu fornecimento.

7. Auxílio-refeição ou alimentação: Obrigam-se as empresas abrangi-
das por esta Convenção a conceder, até o final de cada mês tíquetes 
de auxilio refeição ou alimentação aos seus empregados, no valor 
nominal de R$ 18,00, sendo um para cada dia de trabalho. As em-
presas que já fornecem auxílio alimentação ou refeição deverão con-
tinuar fornecendo o benefício de maneira, valor e modo praticados, 
inclusive para os empregados que vierem a ser admitidos após a 
assinatura da presente Convenção Coletiva de Trabalho. É facultado 
às empresas, em substituição ao fornecimento do vale-refeição a 
seus empregados, fornecer alimentação diretamente aos mesmos, 
em restaurantes próprio, observando o disposto na Lei 6.321/76, 
de seus respectivos Decretos, das Portarias 193/2006 e 66/2006 do 
MTE e das normas Regulamentadoras – NR24.3 E NR 24.4 do MTE, 
no que tange à cozinha e refeitório, independentemente do número 
de empregados que a empresa possua. O auxilio refeição ou alimen-
tação será concedido dentro do Programa de Alimentação do Tra-
balhador – PAT e não integrará a remuneração do empregado para 
nenhum efeito de direito.

8. Desjejum/lanche: As empresas fornecerão, no inicio de cada turno 
de trabalho, um lanche ou um vale desjejum no valor de R$ 4,00, 
cuja escolha ficará a critério único e exclusivo destas, sendo certo 
que este benefício não integrará a remuneração do empregado para 
nenhum efeito de direito.
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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação 
e Afins de Mogi Mirim e Região
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