
 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2008 
 

  

Pelo presente instrumento, de um lado o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
GRÁFICAS DE BLUMENAU, com sede na rua Dr. Luiz de Freitas Melro, n.° 231, na cidade de 
Blumenau, neste ato representado por seu Presidente, Sr. MAURO MACHADO, e, de outro lado, 
o SINDICATO DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE BLUMENAU, com sede na rua XV de Novembro, n.° 
550, 4° andar, na cidade de Blumenau, neste ato representado por seu Presidente Sr. OSVALDO 
LUCIANI, celebram, dentro da base territorial comum, nos municípios de Blumenau, Brusque, Gaspar, 
Indaial, Pomerode e Timbó, a presente Convenção Coletiva de Trabalho, de acordo com as cláusulas e 
condições seguintes: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - REAJUSTE SALARIAL 

Fica ajustado entre as partes signatárias que os salários dos integrantes da categoria profissional, 
independentemente de faixas salariais ou funções, serão corrigidos no mês de JANEIRO DE 2008, 
mediante a aplicação do percentual de 6,00% (seis por cento) sobre o valor do salário relativo ao mês de 
JANEIRO DE 2007. 

Parágrafo Único: Com o pagamento do reajuste salarial previsto neste instrumento, as empresas 
integrantes da categoria econômica, recebem do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de 
Blumenau, plena, geral e irrevogável quitação do período compreendido entre 01/01/2007 a 31/12/2007. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - SALÁRIO NORMATIVO 

O salário normativo da categoria profissional, a partir do mês de JANEIRO/2008, será de R$ 560,00 
(quinhentos e sessenta reais), após completados noventa dias de trabalho na mesma empresa. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - HORAS EXTRAORDINÁRIAS 

As horas extraordinárias serão pagas com adicional de 50% (cinquenta por cento) nos dias úteis e 100% 
(cem por cento) aos domingos e feriados, sobre o valor da hora normal. 

  

CLÁUSULA QUARTA - ACORDOS DE COMPENSAÇÃO 

As empresas ficam autorizadas a adotar, independentemente de qualquer outra formalidade, as 
seguintes formas de compensação de jornada: 

a) PONTES - Poderá ser compensado o trabalho em dias úteis, intercalados com feriados e fins de 
semana, de forma que os empregados tenham um descanso mais prolongado. A compensação 
poderá ser acertada entre a empresa e os empregados, diretamente, sem a participação do 
sindicato profissional, com aprovação da maioria de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) dos 
empregados da área em que estiver prevista a compensação. 

  



b) SÁBADOS - Com a finalidade de folgar os sábados, fica autorizada a compensação da jornada 
respectiva pelas horas laboradas a maior nos demais dias da semana. 

  
c) BANCO DE HORAS - As empresas poderão adotar o sistema aqui denominado de "Banco de 

Horas", que consiste na compensação de horas trabalhadas por descanso e vice e vensa, dividida 
em períodos, observados os parâmetros abaixo: 

  

 


