
Acôrdo Colêlivo de
Cobrâ Ìêcnôlogie S/À

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. lêlativo à data-base de 01.10.2007 e
ao periodo rev sãdo havido entre 01.10.2007 ê 30 09.2008, de âmbilo naciona, qoe
cêlêbÉm, eín consonância com ã consliiuiçáo FedêÍa, a CLT e demais egisÌações
pertinenles, de um lado o COBFIA TEcNoLoGIA s/A Empresâ Públca vincliadâ
ao MinlsiéÌio da Fazendâ, dorãvânle denominadã coBRA e de outrc de como
representanies dos empresados a FEOERAçÃo NACIoNAL DoS EII/IPREGADOS
DE EMPRESAS DE PROCESSAII'ENÍO OE DADOS. SERVICOS DE
|NFoRMÁTEÀ E stMtLAREs - FENAoADoS. o sindicato dos T€balhadoÍes em
ÊmpÍesás e Órgãos Públicos e Privados de ProcessamenÌo de Dados, seryiços de
lrformática e sim lâres e Protissionais de Processamênto de Dâdos do Esiado de
Aaqoas - slNDPo-AL, o sindicato dos Ìrabalhâdorês em EmpÍesas de
Processamenio de Dádos do Estado do Amazonas SINDPo-A|Í!. o sindicato dos
Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos dê PÍocessamenlo de Dados,
Sery ços de Infomállca e SimiLares da Bahia - SINDADOS-BA, O Sindicato dos
TÍabalhadorcs em PÍocêssamênto de Dados e Infomáiica do Estado do CêaÍá -
SINDPD-CE. O Sindicato dos TrabaLhadorês de Emprcsas de Infomática, Similares
e ProÍissionais de PD@ssamenìo de Oados do Dislrilo Federál - SINDPD-DF. o
S ndi€tos dôs EnpÍegados em Eúprêsãs dê Processamento de Oados e
TÍabalhadoÍes em Iníormática do Estado do ÉspÍiro santo. - slNDPD.Es, o
s ndi€to dos TÉbalhadoÍes de Emprêsâs e orgãos Públicos e Privados de
Processamenlo de Dados Seflcos dê lntoÍÍnática Similares e ProÍssionais de
Prôcessamênto de oâdos do Eslâdo dê Goiás - SINDPD-Go, o sindicato dos
Empresados em PÍo@ssameniode Dadosdo Esladodo Í\ía.anhão- SINDPD-iIA O
SirdÌcato dos Emp€sâdos em Empresas de Pfo@ssamento dê Dâdos, SeÍviços de
LnÍomálica e Simllâres do Estado de Ìúinâs Gerais - SINDADOS-MG. O Sindicato
dos TEbalhâdorcs em EmpÉsas e Ó|gãos Públi@s e Privados de Procêssâmênto
de Dados, Seruicos de Infomálìcã, Similáres e Profissionais de Processamento de
Dados do Estado do l\,lato Gíosso - SINDPO]VIT. O Sindcaro dos TÍabálhadores em
Processamento de Dados ro Estâdo do PaÍa - SINDPD-PA. O sindi€ro dos
Trâba hâdores êÍn Emp€sas e Olgãos Púbico ê Privado de Processamenlo de
Dádos da PâEíbã - SINDPD-PB o SÌndicatô dôs TÉbálhadoÍes em Emp€sas e
Orgàos Púbicos e Privados de Processâmento de Oados Seruiços de Infomática,
SimÌlares e ProÍssionais de ProcessamenÌo de dados do Estado de Pernambuco -
SINDPD-PE, O Sindicalo dos EmpÌegados de Empresas de Pbcessamento de
Dados do Eslado do PaÍaná - SINDPD-PR O S ndicáto dos Ìrabalhádores em
PÍo@ssamenro de Dados do Estado do Piauí - SINDPD-PI, O s ndicato dos
TÉbalhadores de Processamenio de Dádos, Sêtuiços de lniomálica e Similares dô
Esládô do Rio GÍande do Norte, SINDPD-RN, O Sindicato dos Empregados de
ÊmpÍesas dê Processamento de Dados do Estado do Rio GÍande do S! -
SINDPPD/RS, O S ndicatos dos Trabalhadores em Empresas de PÍocessâmenlo dê
Oâdos, InÍormáii€ do Esrado de SeÍgpe - SINOPD-SE, O Sindicâro dos
Trabã hadores em Pbcessamenro dê Dãdos ê Emprêgados dê EmpÍêsas d
Processafrenlo de Dados do Estado de São Paulo - SINDPD-SP. com sede no
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Acodo Colêtivo Ílê
Cobra Tecnologia S/A

Trabalho - Datâ Revisad. 01.10.2007 â 30.09.2008
Comissáo Sala.ial Fenadados

CLÁUSULA í" - REAJUSTE SALARIAL

A CobÉ Têcnologia s.a. rcajusiaÉ a pâÌl r dê 1" de ouiubro de 2007. a
remuneÍação integÍã dê sêus êmpregados em 4,15% (qualros portos peÌcenluars ê
quinze centésimos), mÍêspôndente à variaçáo integraldô lPcÂâpurado peo IBGE
acumulada no oeriodo deoutubrode2006 a selembÍo de 2007

cLÁusuLA2. - paGAMENTo it€NsaL DE saLÁRros

A CobÍa Tecnologa SA. pâgará âos seus empresados à ÍeÍnuneÊção integral do
mês lraba hado até o seu úll mo diá úlL

cLÁusuLA 3. - cotvtpLEtllENTAçÃo saLARraL

A COBRA garantirá a todos os seus enìpregados a devldâ complemenlação sãlãÍial
nos cãsos de aÍaslamento porauxílio-Doênça oL ac dente de lraba ho. nos pÍimêiÍos
6 (ses) meses prorcsáveis porpeíodos sucessivos de6 (seis) meses, â citério da

cLÁusuLA 4" - LtcENÇa PRÊMto

A COBRA pagaÉ, a cada períodode cincoános devigênca do @ntÍato detÍabãlho
âo êmpÍêsado admilido alé 03 dê outubro de 1996, urna icença pÉmio de 30 (irlnia)
d âs consêcutivos a seÍ gozadâ no periodo mâis conveniênte para o Empregâdo e
paE a empÍesa. podendo esta. a seu critério, concedff á conveBão em pecúnia,
mediante solicitaçãô dô êmprêgãdô

ParágEro Único - Em caso de dêsigâínenlo do êmprcgado, seja por iniciativa
própria, poÍ dlspensa sem justa causa ou por aposêrtâdoÍia, a licença pÍêm o dos
peÍiodos a que Íaçajus seÉ convedidá em pecúnia, garãnlido a pmporcionaiidade à
Íazáo de 1/5 do valor da icença, por ano trabalhado, após cinco anos de êfêlivo

cLÁusuLA 5. - auxíLto REFETÇÂo

A Cobra Têcnôlogia SA fomêcerá, sem ônus para os empÍegâdos, âuxilio Íefeição,
através de 22 (vÌnle e do s) cÍédilos, no valoÍ dê R$ 18 86 (dezoito reais e oilenla e
seis centavos) por cÍédito peóãzendo um rora de R$ 414,92 (quar.ocentos e
quâtozê reaÌs e novenìa e dois ceniavos) mensais, inclusive no mês de iérias e aos
emp€gados beneliciados pela cláusula 3'(ier@úa), nas mesmas condiçóes.

ParágÉfo Primeno - A Cobra Tecnologla S.A. con€derà o crèdito na opção
ã imênlação ou refeiçào, a critério do empregado
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Acordo Coletivo de
cobra Tecnolô9iâ s/a

Trabalho - Data Revisadã
CoBìssão SâlâÌial

01.10.2007a 30.09.2008
Fenadãdos

PârágÉío Terceiro Ìiquelê adiciona - SempÍe quê o empfegado cumpÍ Í lornada
que êxcêda no mínimo 4 (quãtro) hoÉs dã carga hoária diáÍiâ inlegÍa raÉ ius a um
liquele adicional, no Ínesmo váloriacial previslo no capul.

cLÁusuLA 6. , DA cEsra aL vTENTAçÃo

A CobG Tecnologiâ S.A crêd Ìará mensa menìe sem ônus a todos os empregados.
o valor de R$ 140.00 (cenlo e quarenla reais), em cãnão magnéiico espêclfico pâÍa
alimentação, a tínrlo da cestá álimenlação, inclusivê áos emp.egâdos beneÍciados
pela cláusuâ 3a (lercei€), nas mesmas condições.

cLÁusuLA 7. - auxÍLro TRANSPoRTE

A CobÉ Tecnologla SA concederá vale iransportê ao êmpregado que fzer tal
opção, que lhe será entrêgue alé o quinlo dia úlll de câda íìês, em confomidade
com o inciso /üVl do aiigo 70 dâ Conslilução Fede€l e em cumprir,renlo das
disposições da Lein"7.418, de 16 de dezembrode 1985.

Parágrafo Pnmeno - A paÍicipação da Cobra Íecno ogia s A. nos gaslos de
dês ocámênto dô íuncionário será equivalenle à par@la que exced$ a 4% (qualrc
por cento) do seu saláro básico conforme o parásraio único do aÍtigo 5'da L-.i
7 414/a5

padgraÍo primeirc. ntegrâm o saàrio

01S e,

a empEsa coicederá â lodos os seus êÍnprcgâdos (as), rcêmbdso de despesas
com cÌechê e pÉ-escola conioÍne disposlo nos paÉgÍaíos abaixo.

PâíágÍâfo Segundo - PâÍâ o disposlo no
bás co as segu ntes veÍbas

| - Vencimenlo PadÉo do Cargo ATA
ll-Valorem Caiiler Pêssoal- VeÍba
a ) Para os DAS - vêrbá 078

CLÂUSULÀ 8'- PLÂNO DE SAUDE

A Cobra Ìecnoloqia S.A compÍomele-se ã manier, sem ônus paÉ os êmpíegados
admiridos ate 03 de outubro de 1996, o Pano de saúde Básicô PãÍã os
empregados ãdmtidos após ã datâ acimã mencionada, a CobÉ Tecnoogâ S.A
aÍcãÍá com o valor equivalente a 50% (clnq0entá por cento) do vaÌor do Plano de
Saúde Básico, em corformidáde com o que dlspóe a Reso ução CCE n' 09, dê 03
de oltlbÍo de 1996, sendo que na hipólese de mudanças imposias pela legislação
ou dec são judiciâ|, as pânes @mprometem-se a manter processo de negocação
visando à necessária ãdeouacáo à nova realidade.

cLÁusuLA 9. -auxlLlo cREcHE E pRÉ"EscoLA
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Acordo colêlivo de
cobra Ìecnologiâ s/À

Trãbalho - Oatâ Rêvisâda 01.10.2007 a 30.09.2008
Comissão Salarial Fenadadog

Paráqrâfo sequndo no valor das despesas omprovadas com pré-êscola pâÍa
ílhos de êmprcgados (as) do 13' mês alé o 83o mês dê vida, no valor máximo de
R$ 175,00 pala cãdaílho (a).

Pârágrâfo têrcêiro - Não Íarájus ao reembolso de que tÍãlâ o caput desla cláusu a
os (as) empÍesados (as) cuiosÍlhosÍorem beneiìciários de reembolso dessa Ínesma
natureza Esta condição seÉ iormalÌzadâ medianle declâaçáo do (a) empÉgâdo
(a) por escrito à empr6a.

PaÉgEfo quarlo - O Íeêmboso de quê tíala o capuldesta cláusula seÍá êlêtuâdo
mensalmenie. o emp€sado (â) deverá soicilálo junto com os €specuvos
comprovantes de despesas, à empresa.

Parásrafo quinto Os sÌsnatáros eniendem qle a concêssão prevìsta festa
cáusuã atende ao disposio nos parágrafos primeiro e sêgundo do artigo 389. da

As emp€gadas em peíodo de amamenìação podeÍão íazer lso de 2 (dois)
peÍlodos diários dê 30 (ldnlâ) nìlnutos antes ou ao Ínal dâ joÍnâda de t€balho âté
complelarô (seis) meses após a li@nça malernidãdê.

cLÀusuLA io. - HoRÁRto ÀiraMENTÀçÃo

PâráglâÍo Pdmêirc -A Empresado podeÍá oplâÌ
ou aÌnda a pmrogaçãoda licença maiernidade por

Parágrato Sêgündo - A Cobrâ Têcnologia S.A.

Pârásrafo Terceiro A CobÍa Íecioloqia S.A. adoia.á ho.áÍio especial para
empregadas que esiejam amamenlndo, de a@rdo com parecer do óBáo de
Medicina doTrabalhoda Empresa, emilido casoá caso, sem pejuizodo drsposio no
párágraÍo únicodo arllgo 396 da CLT

cLÁusuLA 1r'- coNcuRso púBLtco

A Cob€ Ìecnologiá SA. sê cômpromê1ê ã iázer âdmissões em qoadro íLncional
mediante @ncu6o públi@ ná forma da lêi.

cLÁusuLA r2r - DrRrcENÍE DA aEc E coMrssÃo DE NEcoctaçÃo

por um peíodo de 1 (urÌìa) ho€
um periodo dê 15(quifze) dias

podeÍá dês gnar local apropiado

liberâdo um empresado dÌetor da AEC e da
a.compromissos @m o Sindicaio (.eunióes,
comunlcaçáo à DÌeção da Cobra TecnolosÌa

Em álé lrés diás a ôãdâ mês sêrá
comssão salarial pârâ compareer
ass€mbléiâs, etc.) medianlê prevla

Pârághío Primeiro - A Cobra Tecnologlã SA.
/\ de seeiços paÍã parlicipação de um d risente
{\\ enconrrôs dorrnbr6-fli'.\especr va caregorià
\\\tècessidade/óosefr,ço l
Ìr '  _\ /.J /
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Acordo Colêtivo de
Cobrâ Ìêcnôlogiâ S/À

Trabalho - Data Revi.adâ 01,10.2007 a 30.09.2008
Comissão Saladal Fênâdados

cLÁusuLA 13.- LTBERAçÂo DE REPRESENTANTES

A Cobra Tecnolosia S.A. lbeÉrá da marcaçáo do ponto ê alvidades lâborais,
duÉnte o peíodo do mandato, os represènianies dos empÍêgâdos Íeconhecidos
pela Empresa, sem prêjuízo dos salárlos cor€spondenles, como se estivesse em
efetivo t€baho, os integÉntês de rêlação ên1Íegue previâmente e no pÉzo de alé
30 (t nta)dias da investiduE no cargo à empresa.

CLÁUSULA 14: - ACESSO DE REPRESENTANTES DOS EIUPREGADOS ÀS
DEPENDÊNctas DÀ EÍltPREsÀ.

A cobra Tecnolog a s.A. garanle aos reprsentanles dos êmprcgados o acesso âos
locais de t€balho mediante prévio ênlendimenlo e no hoÍário pÉ-Ítado

CLAUSULA,I5" - DA ESTABILIDÀDE PROVISORIÀ

A cobra Tecnologa S.A assêgurâ dêsdê quê rêquêidâ duÉnle â visência do
presenle acoído, a gaÍantia de emprego essâlvadâ a ocorènciá de justâ causá
pÍalicado pelo empregado, aos emp€qados que se er@ntrem ras seguintes
situaçóes e pêlos prazos a seguir especifìcados:

à) Aos membrcs êlêilos da Comissão de negociâção, no periodo comprendido
enlrê a Ìnscrição paÉ a eleição e os 90 (noventa) dias subseqúentes ao

Aos membros dâ Dúeloriâ da Assoclação dos Empregados da Cobra,
membros dos conselhos Oelibe.ativo e Fisca, duÊnle o período efetivo do
mandato, preústo no estatuto em vigor, e âte 180 (€rio e oiienla) dias após

ParágEío único: será criâda comissão pâritária entre Íepresentantês da empÍêsa ê
dos empÍegádos, para discutir acercâ dâ ioínalização dâs alribuições e relaçóes
das enlidades repÍesenlaiivas dos empregados com a êmpÉsâ

cLÁusuLA i6.- GARÀNÌta oE EílpREGo

A Cobrâ Tecnologiá S.A. ássegura a seus empÍegados garantia de emprego nos

l) Geslantê: nos termos do artiOo 10.. nciso ll, etrâ b' do Ato dás
Disposições Transiiórias da Constitução FedêÍal dê 05 de ouiubro de
1988.

Jl) Paternidade: 30 (lrintâ) dias âpós o nascimento do ílho.
certidão €spectivâ lenha sdo entregue a CobÊ Tecrologiâ
máximode 15 (quinze) diás, contados a parti. do pano.

Auxíllo Acidenláriô: 12 (doze) meses ápós o término do
ìe.mos do an9o 118 da Lei8.213/91i

E,P
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Acordo Coletivo dê
Cobrâ Tocnologia S/À

Trabalho - Data Revisada 01,10.2007 a 30.09.2008
Comi$ão Sâlâriál Fenádados

a) do rempo de coniribuiçâo paÉ Íequêíer apôsentadoriã inlegÍa
hstituto Nacionalde segu dade Social-lNSStou

b) da idâde mínimâ paía requerer a aposenladoÍia junto ao
Naôiona de Sesuridade Sociâl- lNss.

Reãbiltado: 180 (cento ê oitenta) dias ao empregado quê, âpós ãLta da
doênça ocúpácionã, sêjá reãbilitâdoem novo cargo.

Ponador do virus da AIDS (Síndrcme dá lmunodeÍiciêncja AdquÌida
SIOA), com a apÉsentação de audo médico conclusvo, a ser avaiado
peÍlod icãmenie pelo seN ço Médico da Cobrâ Tecnologia S A . salvo na
h pólese de iaha grave ou de pedido de demissão, esle, com â dêvda
assisiência do Sindicato dâ categoia proÍssional.

v)

VD

Pârágrâfo Pnmeiro Suspende'se a contasem do prazo de concessão das
vantagens previstas nos incisos ll,lVeV quandoocoreruma das hipóteses abaixo
desde que não canceada pelajustiça:

a) penade sospênsãô;
b) fahas ao seruiço inlustiÍcadasi
c) licençâ para lÉlo de ntê.êssês pârticulaÍes (suspensão, sêm vêÍìcimenlos, do

conlrâio de lrabalho).

Pârágrâfo Segundo para eÍeiio do inciso lV o empregado deverá conlar com no
mínmô 10 (dêz) anos de irabalho na empÉsa, considerando se como inicio da
conlagem de tempo de seryiço à daia declaÉda e devidamente comprovada
conslântêda Fichâde regislro de Emp.egado

Parágrâfo Têrceno - Pâ6 eÍêÌio do inciso lV lellas'a'e'b', o emp€sado ÍâÍájus a
esta ga.anlia apenas alé â data em qoè competaÌotempo ou dade mínima pârâ s
habilúar a uma das opções de requeÍimerto de aposentadoÍia.

CLÁUSULA 17á. EMPREGÀDO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

A CobraTecnologÌâ S.A. providenciaá condiçóes minimas pa.a pessoas porladoÉs
de deílciências na Íoma da LeiFederalr" 10.098 de 19 de dezembro de 2000.

Parágrafo Primêiro - A CobÉ Tecnologia S.A. gárante horáÍio espêciál parâ
inleryalo de almoço de 120 (cento ê vinle) minLtos e garanle â ietbllizáção do
ho.ário de irabalho eslabelec do ma PorlaÍia n" 4.017 de 17 de novembro de 1995.

ParásEro sesundo -A d spensa de enìpÍegado ponador de deíclència, quãÍìdo sê
iralarde contralo pof lempo súpeid ã 90 (novêita) diãs ê á ìmotivãda, no conÌrâtô
porprazo determinado somenle poderá ocorcÍ após a contrataçãode substilutoem
condioões semeihantes. na fomâ eslabelecida ro Decreto n" 3 048 de 06 de maioL , ,

IWCLAUSUL I8'- PAGAIIIIENTOUPLEIU



Acordo Colêtivo de
Cobra Tecnologia S/A

TEbalho- DalÂ Rèvisãdâ 01.'10.2007 a 30 09 2008
Comissão S.larial Fenad.dos

A Cobra Têcnologia SA. pâgaÍá em foLha supeÍnenlar no máxmo em 07 (sete)
dÌas úleis após a dáta estipuladâ paÍa o pagamênto de pessoal da Emp€sa, as
dúe.encas causadas por ero em seus 6ntÉchequês no iocantê ao salá.io_
ÉfeÉicia. insâlubridade e adicionalde lempÕ de seMço.

cLÁusuLA í9. - LtcENcÀ LUTo

Seráo ôoncedidos ao empregado, 05 (cinco) dias consêculivos de icênçarulo por
Íalecimenlo do cônjuge, ascendênle, descendente, irmã ou iÍmão, sogro ou sogE ou
oêssoa aue. declaráda em sua Carleira de Trábalho e PÍevidènciã Socla vivã sob
,ud depeldèlia sêr p "ju zo da respecl vâ remlneÉçro

ParásEfo Único - O emp€gado deverá âpÍeseniár, a Cobra Têcnologia sA, no
pÉzo máximo dê 1 5 (quinze) dias úle s após o sozo da licença, documênto oÍic a de
comprcvação paG justificar a Íeter da concessáo.

CLAUSULA 20'- FERIAS

O periodo de ÍéÍias. ndviduais ou coelivas, náo podêrá ter nicio aos sábâdos,
domingos, ÍeÍiados, nôs dias em que não houverexpêdenle na Empresa e en diâs
já compênsados. êxcêto pará empresados que trâbalhêm em regime deescalas.

Parásrâfo Prinêiro - A decisáo sobre íérÌas co elivas nã cobÉ Tecnologiã S.A
será semprelomadade comum âcordo com

- ôo com o sindicaio local, nos casos êm que a decisáo abranger
apenas um detemìnado Esiado ou não alingir abrangência

Parágraío sêgundo: A Cobra Tecnologa S.A sempre infomará ao êrnpregado ô
inico do gozo de férias no minimocom 30 (dnla) diâs de ârtecedência.

PerágÉío Terceiro: o emp€gado podeÉ paícelaÍ suas fénas em dois períodos,
sendo um deles nunca infe ora 10 (dez) dias.

cLÁusuLA 21" -cuMpRttvtENTo Do acoRDo coLETtvo DETRABALHo

Sêrá rêalizadã, sempÍe que soliciiada pelas parles. reunião de âvalìação do
cumprimento do Acordo entre a CobETecnologia S.A. e ã FENÂDADoS.

Parâghfo Primêiro Caso sejam, delectados quaisquer problemas qlanlo ao
cumprimento pelas pades, das disposiçóes desle lnslrumerto seÉ concedido à
reclamada um prazo de 30 (lrinla) diâs para â solução que se Ízer necessária ,
podendo seracordado p€zo maior,lendo em vista a naturezâ da quesláo suscitadã.

de cumprimenlo dê quaisqueÌ das
coÍier depois de vencidô ô pÍazo

A FENADADOS, em caso de abrangênca naconal ou de Eslado
ondê não êxistâ ÍeDresentacão sindicâl;
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Àcodo Coletivô de
CobÉ Técnologia S/A

Trabãlho - Darâ Rêviseda 01.10.2007 a 30.09.2008
Cômissão Salarial Fênadados

Pa.ágrãfo Ìerceiro: A cobÍa Tecnologa S A reconhece e aceitâ a legúimidâdê
processualdos sindicalos represeniados pela FENADADOS paía âjo zarem açáo dê
cumo menio, no caso de descump mento de cláusulas do prêsenle acordo, nos
temo da leqÌs ação vigenle.

Pârágrâto Quarto: alendendo ao quê dispõe o ãíigo 613, Vll da cLÌ, a Empresa
respondeÍá com muha de 1% (um por cênto) do saláÍio miniÍno nacionalvigente, por
empÍeqado, poÍ mês de descumprimenlo, poÍ nfraçáo, quê será reveriido à parle
orei!di€da.

cLÁusuLA 22. - DrvuLGAçÃo Do acoRDo

a cob€ Tecnologia S.A gaÉnte a divulgação ào píêsêntê Amrdo coLeiivo dê
Trâbalho ACT a todos os sêus empÍeOâdos, em alé 60 (sêssenla) dias da

cúusuLA 23" - PRocEsso JUDtctats

Nas demandas em que os sindÌcalos conslilliÍem-se como subslituto processual,
bem como nas ações púrimas ajuizâdãs peos S ndi@tos ÍepÍesêntados pela
FENADADoS, em que ÍoÍ condêrada a Cob€ Tecnologia S.A. e quê estejam em
íáse de execuçáo, a Empresa Íornecerá ao .êspectivo Sindicaio ou à FENADADOS
os cálcllos o! informáçóes qle evilem gastos ãdicionais com pericias que possam
oneÍâr ãs partes signaláriâs desle AcoÍdo.

cLÁusuLA 24'- QUADROS DE AVISOS (&sociâção /Sindicato /Comissão dê

A Cobrã Tecnologia S.A. manteÉ â d sposlção das represenlâçõês dos
êmprêgâdos, em suas inslaaçoes, quadÍos de avisos exclusivos, conÍorme
praticado, ent€gando copias das chavés às diversas ÍepÍêsêntações.

CLÁUSULA 25i . PESQUISAS SALARIÂIS

SêÍnprê qle a Cobra TecnoLogia s.A realzar pesquisas sââriais apreseniaá os
resutados dos estudos à repÍesentação dos empregados, dêsde que á juizo da
êÍnprêsa. 'ìão haja mpedinenlo pâÍâ sua divulgação

CLÁUSULA 26" - REPOUSO SEII'ANAL REMUNERAOO

Ao pagamento do repouso semanal Emunerado integraËse-ão os adicionãs
notumo, de sobreaviso e de hoÉs enras nos têrmos dâs nomâs ê da legislação do

cúusuLA 27" - LtcENças

ÌeclqlosE SA concederá ao emprsúãqó desde quê devidamente

? , ;



Acordo Cotetivo de TEbálho- Data Rèvisâdâ 01.10.2007 â 30.09.2008
Cobra Tecnologiã S/A

b) 05 (cinco) diás de li@nça pâtêrnidade, de acoÍdo com o Ato das Disposições
Ìransilórias, ãnigo 10" parágraÍo loda constilulção Fêderall

c) 05 (cinco) dias de licença ao emprcgado que, comprovadamente adolaÍ cÍiánça
menor de 01 (uÍì) ânodevida;

d) 120 (cento e vlnte) dias de licênF gestánte, de acordô com o arliso 7', nciso
XVlll, dã constiruição Federal.

Pârágrafo primeiÌo: consideÍaÊsê ão úleis e consecutivos os dias de lìcença de
qLe rÉlaa os lers a ,'b 'c_ do €pui desla cláusulá

a) à empÍegada que adolar ou obiiver a guâda judlcial pa6 lins dê adoção de
c.iança sêrá concedida licençâ maiernidade noslermos do ad.392, a saber:

l) No caso de adoção ou guâdâ judicial dê cÍiança alé 1 (um) âno dê idade, o
peÍiodo de icença será de 120 (cenlo e vinte) dias;

ll) No caso de adoção ou guáda judicial de cÍiânça a pa'1r de 1 (um) ano até 4
(quârrc) anosde idade, o períodode li@nça seÉ de 60 (sessenia) diasì

lll) No €so de adoção ou suaÍda judicial dê cÍiançã a padÍ de 4 (quâlro) anos
aie 8 (oito) ânos de ldade, o período de licênçã sêrá dê 30 (Ílntâ) dias.

CLÀUSULÀ 28' - SEGURO DE VIDA Ettll GRUPO

o câpital segurado relat vo â câda empregâdo seÍá alla izado anuaimênlê ou, sê a
lei permitir, de Íoma d versa por acordo enlre âs paÍtês, obseNando-se sêmpÍe o
preceiluado na Resoluçáo CCE n' 09 de 03 de outubÍo dê 1 996

Parágrafo pimeiro A Cobra Tecnologla S.A. disponibllizaE inÍor.nações sobrê os
valoÍês da cobertura dosêguÍo de vida cônt€tâdo parâ seus empEgados.

Parágrâfo segundo A Cobra Ìecnologia S.A. mantêÍá na apólice de seguro de
vida em Grupo a assistência funeralpa€ osempregados, cônjugeêílhos.

cLÁusuLA 29. - aBoNo DE acotupÂNHÂMENTo

Pâra lins de ãbono dâ frequènciâ ao lrábalho nas sìtuações em que se jLJstifiquê o
acompanhamenlo de depêndente enfeÍmo, o empregado deverá apresenlâr à cheÍâ
imêdiaiâ. obrigãtorâmente, ãlestádo ou laodo do médico assisienie do dependente
iustiÍcândo a iecêssidadê do acomDanhamento

Parágrâfo primsifo:Nestes casos a chefa imediatâ podeÉ abonaÍ ãíreqüênciã do
empregado até o lúaximo de 7 (sete) dias úteis consêcutivós. Abono por periodo
superioÍ a esse prazo deverá ser submelido à áprovâção da Direloria Executiva da

desia cláusula, consideÉm-se
panheÉ (o) os pais, os lìlhos

,^n ' f^

/fãrágrafo sêgun.lo: Para-r
/í pependentes dô êmprêgáqó ô

/ l l /e,í,mGôuaãdos 
d\d.ttí 1511.



Acordo Colêtivo dê
Cobre Tecnologia S/A

Trabatho- Data Revisadâ 01.10.2007 a 30.09.2008
Comissão Saladal Fenadados

A cobÍa Ìecnologia s.A. abonãá a falta de emprêgado enquanto perdurar o
Íaiamenlo de dêpendênle, acometido de molesiia infecto-contagiosa qLe obngue o
solamento. onfome a Lein" 6.259 de 30 de outubro de 1975.

PâÉgÌ.fo único: Paía êteiio exclusivo dêsta cláusula, consideram se depêndenles
do êmprêgado o cônjuse ou companhêiE(o), os pas, os Ílhos lesítimos ou
adotados, ounenorquêestêjasobaguaÍda jüdlclâ doemprcgado.

CLAUSULA 32' - ÀV|SO PREVIO

CLÁUSULA 30'- ACESSO A INFORI!'AçÕES FUNCIONAIS

A Cobra Tecnologia S.A. gaÍãnle ao empÍegâdo e ex empregado, medianle
solicÌtação escrita e enlregue ao órgão de Recorsos Humanos local, o acêsso às
ìníormâçóes funcionais, inclusivê rêsultados dê êxames médicos, assegurândo o
dirêito à @Dia e à retilìcacão de documentos.

cLÁusuLÀ 3't' - ÀTEsraDo DE coNTÀTo

A CobÉ TecnoLogia S A dêsobigará de cumprimenlo de Aviso Pévio o empregado
demiridoou dispênsado sêmjuslâ causa, que comprcvar outÍa ÍoÍma de tÊbálho.

CLAUSULA 33' - ESTÀGIO

A Cobra Tecnologia S.A limitará a quantidade de eslagiáios de modo â rão
pÉjud cá-]os no processÕ de aprendizado lendo como €Íerenciã o percentuâl
Ìúaxlmo de 10% (dez poÍcento) do êfetivo da €mp€sa.

PârágÉfo Único: Fica vedada ã utiização da mào de obÍa de estagiários paÍa
Íecohimenlo da vacância de posios de trabálho, cujas ativdades sejam
desempenhadas peio pessoal permanenle da Empresa.

C!ÁUSULA 34I . JOVEII' APRENDIZ

O jovêm aprendz, .ontÍâlãdô pôr prãzo deteminadô para desempenhar nâ CobÍâ
Tecnologia S.A alividade compatível coín sua Íormação prcfissional, não será
contemp ado com os bênêÍíciôs deste AcoÍdo Colêtvo de Trâbalho - ACT, Ícando o
mesmo Íegido pêla legislação espêciÍica.

cLÁusuLA 35.- EsruDÁNÌEs Eilt vEsflBULÁR



Acordo colêlivo de
Cobra Tecnologia S/a

Trãbalho - Data Revisada
comissão Salariâl

01.10.2007a 30.09.2008
Fênadados

A CôbÍa Ìecno og a S.A. seguirá com os levãnlamentos das condiçóes de lrába ho
de todas as suâs inslalaçóês, visando @reção de problemas evênlualmente

Pârágíâfo primêiro: a cobÉ Tecnologia S.A. invêstigará situâçóês de trabalho que
demandem esÍoÍÇos.epetilvôs fÍslcos ou visuais, objellvando apli@r as nonnas
€gulamentâdoÍas dê EÍgonômia e seguança de Trâbalho.

Pârághro segundo:Ìodo empÍegâdo poÍlâdor de deÍciência Íisicâ teÍá gaÍantido a
adaplação do processo dê tÍabalho, de Ío.ma que a respeclva deficiênc a não se

Pârágrâfo têrcêiror a Cobb Ìecno ogia S.A. combÍomele-se a obseruar ã Poíaria
I,ITPS no 3751/90, nos p€zos lesais.

Pa.ásrâfo quârto: A cobÍa TecnoLogia s.a. gaEntê âos êínprêgados o direilo de
se âusentaÍem do loca de lrabalho, apôs comrrlcaçáo à cheÍa imediala. sempÍe
que seapresentarem condiçóes de iminenle íisco ê/ou adveBasà saúde

Pâráqrâfo quintorAs ocorÍéncas €lacionadas no parágÍâÍo antêtioÍ desla cláusula
devêrão ser imediâlamente comunicadas aos órgãos Íesponsáveis pea Medicina do
TíabaLho e SeguÍança do Tfabalho da Cobra Tecnolosia S.A. que tomarão as

PâÉgrâfo sàdo: Serão ncêntivados todos os estudos e ações que vênhâm ã
contÍibu ÍoaÍa melhoÌia das condicóes de líãba ho e saúde ambiental.

cLÁusuLA 37" - ExatuE tuÉDtco

A CobÉ Tecnolosia S.A saÍânlìe êxâme médico pa€ os seus emprêgâdos êm
confomidade com a Portara no 24194 do lúinÌstéio do Ìrabâlho, de 29 de dezembro
de 1994, e da norma NêJRH 41.1, de 03/01/95. iníormando os dados esiaiísticos aos

cLÁusuLA sB" - REABtLtraçÃo

Todo irabaìhador com doenÇa proÍssional ou relacionada ao lrábaho, desde que
impedidode relornar à aiivdade de origem, sera rêab lilado em nova átividâde.

PárágÉfo primêno: Após âíâsramento do rrabalho, por bênelìcio
precidenciario/acidentáro, o retoÍno à produção seÉ gradativo de acordo com a
siloãção de cadâ lrabãlhãdôÌ. ávâliãdã peo ór9ão responsável pela Í\íedicina do

segundo O p,ocesso de reabiÌtaç;o proÍiqsiorà
seÌá realizadoem conveniocom o CRP/INSS.

FacultaÊê-á, ás ÍepresenlaçÕês dos
lodo e qualquer pÍo@sso de rêab litãçãô
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P.rágraío quârto: A Cobra Tecnologia S.A. co.ôederá aos empregados. d!€nte o
peÍiodô de estâgio ná Empresa parâ reabililaçáo pÌoÍssiona realizado êm hôráro
intêgral. o aurilio almenlação e reembolso detÍãnspone

CLÁUSULA 39i - ESTABILIDADE NO ÉllllPREGO PARA ETITIPREGADOS
TRANSFERIDOS COM II/IUDANçA DE DOMICILIO

Acordo Coletivo de Trabálho - Data Revisãdâ
CôbÌá Tecnologia S/A

cLÁusuLA40" - crPÀ

01.'10.2007 a 30.09.2008
Fênadados

CLT cJc decisáo da assembéa dos
de todos os empregados no imporle de
peas verbas 003 018 e, paê os DAS,

será gãranldo ao empÍegado iÍansÍêÍÌdo. por ntêÌesse da EmpÍesa, o peÍiodo de
esiabilidâdede 6 íseis) meses â0ós adaiade sua tansiêrénc a

dôs membros da CIPA sefá efetuada de acordo côm â Podára n" 5 em
SS-/IMTB ê NR 5. ác qr árs a cmpesã se comproaele a (--PÍn

Parágfafo primêiro: Fca vedada a dspensã arbitrária ou sêm lusta causa do
empregado êlêilo paÉ caÍgo nâ Comssão Lnlerna de Pevençáo de Acidenles
CIPA, desde o registro de sua candidailra ate um ano apos o lermino de seu

Pârágraíô sequndo: Os membros lluláres da CIPA dispoÍáo de 2 (duâs) hoÉs
semarais de slas Íespectivás jornadas de t.abálho paÉ desenvolvimênfo de
âllvidâdês oe.tinêntês à Íuôcãô

Perágrafô t€rceiro Os hembros da CIPA leÍão ácesso às infomações de
ateraçÕes de leiautê e âssunlos dê sêus interesses, para ávaiáçáo de possiveis
riscos à sãúde fÍsicâ ê menlál dos emóÉoadôs

ParágEfó quârto: A Empresa rêconhecêíá os cursôs ministÉdos a membros dã
CIPA porentidades ÍepÍesenlativas dos iÉbalhadores, desde que cÍedenciadas pelo
órgão reg onaldo Minisiério do ÌÊbalhD

CLÁUSULA 41" - DESCONTO ASSISTENCIAL

Com fu lc Ío  no ar lgo 513.  a íneâ e dà
tfabalhadores, a empÍesa eíetLará desonto
1% ao mês sobre o sâ ário basê compostô

Párágráio Primeno - Compêtê à represêntação dos emp€gados dár ampâ
divulgaçãô de quãquer desconlo a lilulo de conlribuição que venha a conslar do
Acôrdô Coletivo ou dedecisões em assembléia dos empregados

PàÍágÍàío Seglndo - A paÍlÍ da ãssinatuE do presênte Acordo Colelvo de
pÍazo de 10 dias para exercer o seu

através de Oício encâminhado
Trabalho será dado à rodos os t€baihadoÉs o
dirêilo de oposição tunto a FENAOADOS
drêtãhênte à sLa sede

Ícêno - PaÍa os empÍegados que
iã! passa a conta.a partÍdoI

Ê-'i
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Acodo Colêtivo dê Trab.lho-Data Revisâda 01.10.2007 a 30 09 2008
cobra Tecnolosia S/A cômissão salarial Fênaqq99

ParágraÍo Quarlo - ô desconto p€visto no €pul da pÍesênie cláusula se.á
Epassâdo dúêtamên1ê pará â FENADADoS.

cLÁusuLA 42. - DA vrcÊNcra

O pÍeseniê inslr!Ínênlo vigoíaíá a paniÍ 007 aré 30 de

/'/téla COBRATECNOLOGIÀ SrÀ \

W>- .l|ttQÒ'
llson Luiz Alve3 Ëloirso-sfiãni

PÌésid.nto Diêtór ÀdmlnlsÍativo-Finãnceiro

corc!ltorJuddico

PEIA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES

Comissào dos Emp.egados da Cobra Têcnolosiâ S/A
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