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SIND DOS TRAB NA INDUSTRIA DE ALIMENTACAO DE CAXIAS SUL, CNPJ 

n. 88.661.681/0001-80, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ARLETE 

BEATRIZ CHRISTOFF SCHMITZ; 

E 

FRIGORIFICO NICOLINI LTDA, CNPJ n. 89.751.036/0001-10, neste ato 

representado(a) por seu Diretor, Sr(a). PEDRO CARRER; 

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as 

condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º 

de julho de 2012 a 30 de junho de 2013 e a data-base da categoria em 1º de julho. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) 

acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Trabalhadores nas Indústrias de 
Alimentação, com abrangência territorial em Garibaldi/RS. 

 

 

 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 
 

Participação nos Lucros e/ou Resultados 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS 
RESULTADOS 
 

A empresa pagará aos seus empregados a título de Participação nos 
Resultados, o valor de R$ 643,68 (seiscentos e quarenta e três reais e 
sessenta e oito centavos), em duas parcelas de R$ 321,84 (trezentos e vinte 
e um reais e oitenta e quatro centavos) juntamente com as folhas de 
pagamento dos meses de fevereiro e março de 2013. 

Para os empregados com menos de 12 (doze) meses de trabalho em 31 de 
dezembro de 2012, pagará proporcionalmente, a razão de 1/12 (um doze 
avos) por mês, sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de 
trabalho será havida como mês integral; 



Os afastados receberão de forma proporcional, a razão de 1/12 (um doze 
avos) aos meses de trabalho prestado à empresa no ano de 2012, sendo que 
a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será havida como 
mês integral; 

Os empregados que tiveram/tiverem seus contratos de trabalho rescindidos 
no ano de 2012, receberão proporcionalmente, a razão de 1/12 (um doze 
avos) por mês trabalhado, sendo que a fração igual ou superior a 15 (quinze) 
dias de trabalho, será havida como mês integral; 

Os empregados que forem demitidos por justa causa não terão direito a 
percepção do presente benefício; 

Fica expressamente ajustado, que o Programa de Participação nos 
Resultados não tem natureza salarial, não se incorporando à remuneração 
dos empregados para quaisquer efeitos, não constituindo base de incidência 
de contribuição previdenciária nem do FGTS. 
 

 

Disposições Gerais 
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo 
 

CLÁUSULA QUARTA - DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO 
COLETIVO 
 

O descumprimento de qualquer das cláusulas do presente Acordo Coletivo de 
Trabalho, importará em multa no valor de R$ 81,00 (oitenta e um reais), 
devidamente corrigidos, cujo valor deverá ser revertido em favor do 
trabalhador prejudicado. 
 

 

Outras Disposições 
 

CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

O presente acordo é um ajuste entre as partes conforme prevê a Cláusula 
Décima Terceira da Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013, Registrada 
no MTE sob nº MR039468/2012. 
 

 

 

ARLETE BEATRIZ CHRISTOFF SCHMITZ 

Presidente 

SIND DOS TRAB NA INDUSTRIA DE ALIMENTACAO DE CAXIAS SUL 

 

PEDRO CARRER 

Diretor 

FRIGORIFICO NICOLINI LTDA 



 

 

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do 

Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br .  

 
 

 


