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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
Nº. 01/05/2009 a 30/04/2010 

 
 
 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO , que entre si celebram, de um lado o Sindicato 
dos Trabalhadores Industriários do Estado do Acre /  SINTIACRE, inscrito no C.N.P.J: 
n°34.709.501/0001-63 e Código de Entidade Sindical M.T.E/C.E.F. nº. 004.505.909.89-1, 
com sede a Rua Minas Gerais, n° 613, - 1° Andar, Sa la: 05,  Bairro: Preventório, nesta 
cidade de Rio Branco-Acre, neste ato representado por seu Presidente Sr. ILCIMAR DA 
SILVA DE SOUZA, Brasileiro, Montador, CPF: 586.087.882-68 e do outro lado o Sindicato 
da Indústria de Produtos Alimentares do Estado do A cre / SINPAL/AC , inscrito no CGC 
(MF) nº. 63.600.332/0001-27 e Código de Entidade Sindical M.T.E/C.E.F. nº. 001.248.97135-
0, estabelecido nesta cidade à Avenida Ceará, nº. 3.727, Bairro da Floresta, Rio 
Branco/Acre, CEP: 69907-000, na sede da FIEAC - Federação das Indústrias do Estado do 
Acre. Neste ato representado por seu Presidente Sr. JOSÉ LUIS ASSIS FELICIO, CPF nº: 
099.200.212-53, mediante as clausulas seguintes: 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E ABRANGÊNCIA 
A presente Convenção Coletiva de trabalho tem vigência de 01 (um) ano, a partir de 01 de 
maio de 2009 a 30 de abril de 2010, abrangendo os Trabalhadores Industriários de Produtos 
Alimentares do Estado do Acre. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Sem prejuízo do disposto no CAPUT desta cláusula as Empresas 
deverão negociar com os Sindicatos de classe, na medida em que houver alteração na 
política salarial e que venha acarretar perdas salariais da categoria. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - PISO NORMATIVO 
Fica assegurada para todos os trabalhadores abrangidos pela presente Convenção Coletiva 
de Trabalho o piso de R$ 500,00 (Quinhentos Reais). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL 
Para os demais trabalhadores da categoria, os salários serão reajustados com um percentual 
de 5% (cinco) por cento. 
 
CLÁUSULA QUARTA - HORAS EXTRAS 
As horas extras serão pagas com os seguintes adicionais sobre o valor da hora normal: 
a) 50% (cinqüenta por cento) em dias normais. 
b) 100% (Cem por Cento) nos domingos e feriados. 
 
CLÁUSULA QUINTA - JORNADA DE TRABALHO FLEXÍVEL 
As empresas aqui representadas pelo SINPAL - Sindicato da Indústria de Produtos 
Alimentares do Acre poderão estabelecer com o Sindicato Obreiro, através de Acordos 
Coletivos individuais a jornada flexível de trabalho, de modo a permitir que estas ajustem o 
seu potencial de mão-de-obra à demanda do mercado consumidor. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O sistema de flexibilização será viabilizado através do Banco de 
Horas, formado pelo crédito e débito de horas e não prejudicará o direito dos empregados 
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quanto ao intervalo de alimentação, período de descanso entre duas jornadas diárias, o 
repouso semanal, as férias e a remuneração efetiva, salvo se existirem faltas injustificadas. 
 
CLÁUSULA SEXTA - ADICIONAL NOTURNO 
Ficam as empresas obrigadas a pagar aos seus empregados o adicional noturno incidente 
sobre o período estipulado legalmente, com acréscimo de 20 % (vinte por cento) sobre a 
hora diurna. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO DE SALÁRIO 
Para trabalhadores que recebem, por mês, a data do pagamento é dia trinta do mês de 
referência, com tolerância até o quinto dia útil do mês subseqüente. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As empresas poderão pagar a todos os empregados um 
adiantamento de 40% (Quarenta por Cento) dos respectivos salários normais, de forma 
quinzenal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficam ressalvadas todas as empresas que já pagam seus 
empregados de forma semanal. 
 
CLÁUSULA OITAVA - MULTA POR ATRASO DE SALÁRIOS 
A empresa que não efetuar o pagamento dos salários até a data limite instituída em LEI, 
inclusive, o 13º Salário pagará multa diária calculada pela inflação medida pelo Governo, 
aplicado sobre o valor líquido não recebido na época própria, além das cominações penais 
previstas em lei, salvo se o atraso for de força maior de acordo com a Lei. A correção ora 
pactuada será paga ao empregado sempre no mês subseqüente ao que ocorreu o atraso. 
 
CLÁUSULA NONA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
De acordo com o Art. 602 da C.L.T., os empregados que não estiverem trabalhando no mês 
destinado ao desconto da contribuição sindical, serão descontados no primeiro mês 
subseqüente ao do reinício do trabalho. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - De igual forma se procederá com os empregados que forem 
admitidos depois daquela data e que não tenham trabalhado anteriormente, nem 
apresentado à respectiva quitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - PERÍODO DA DATA BASE 
O empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 (trinta) dias que antecede a 
data de sua correção salarial, terá direito à indenização adicional equivalente a um salário 
mensal, seja ele optante ou não pelo FGTS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PRÊMIO DE FÉRIAS 
Fica estabelecido o prêmio assiduidade equivalente a 5 (cinco) dias de salário em dinheiro ou 
em folga, ao empregado que no período aquisitivo de férias não tiver nenhum dia de falta 
injustificada ao serviço, independente do acordo previsto em Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AUXÍLIO CRECHE 
Nas Empresas em que trabalharem mais de 30 (trinta) mulheres terão local apropriado onde 
seja permitido às empregadas guardarem sob vigilância e assistência, seus filhos de 0 (zero) 
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a 6 (seis) meses de idade, ou pagar o valor correspondente a 10 % (dez por cento) do piso 
da categoria por mês, por filho até a idade estipulada nesta cláusula. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As empresas que mantiverem convênio com creche, ficam 
excluídas do cumprimento desta cláusula. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O auxílio creche não integrará a remuneração das empregadas 
para nenhum efeito legal, mesmo quando as empresas optarem pelo pagamento do 
benefício às empregadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIA DE SALÁRIOS QUA NDO O EMPREGADO 
ESTIVER À DISPOSIÇÃO DA EMPRESA. 
O empregado que por motivo alheio à vontade, não tiver como exercer as suas atribuições 
ordinárias receberá normalmente seus salários e vantagens a que tem direito como se 
trabalhando estivesse desde que permaneça à disposição da empresa empregadora na 
forma da Lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA ÀS GESTANTES 
É garantido emprego e salário à empregada a partir do início da gestação até 150 (Cento e 
cinqüenta) dias após o parto, ficando proibida a dispensa arbitrária (sem justa causa). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - GARANTIA DE EMPREGO AO ACI DENTADO. 
O empregado que tiver seu contrato suspenso em decorrência de acidente de trabalho, terá 
garantia de emprego e salário pelo prazo de 12 (doze) meses, após a alta médica. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - SEGURO DE VIDA. 
Os trabalhadores abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, que assim 
optarem, terão direito a seguro de vida em grupo efetuado pela empresa com cobertura para 
morte natural, morte acidental, invalidez permanente por acidente de trabalho e invalidez 
permanente de 50% (cinqüenta por cento) das despesas do seguro e o empregado aos 
outros 50 % (cinqüenta por cento). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - EPI´s E FARDAMENTOS 
As empresas ficam a partir desta CCT, obrigadas a fornecer gratuitamente aos seus 
empregados, equipamentos de proteção individual incluindo fardamento, calçados, óculos de 
segurança, luvas, capas de chuva, proteção de ouvido, capacete e tudo mais que for 
necessário na prestação de serviço quando atividade assim o exigir. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CARTA DE REFERÊNCIAS. 
A empresa fornecerá uma Carta de Referência quando solicitada pelos seus trabalhadores, 
desde que os mesmos tenham trabalhado mais de 03 (três) meses na empresa e desde que 
não tenham nenhuma ocorrência que desabone a sua conduta moral ou profissional. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CURSOS E TREINAMENTOS. 
As empresas poderão promover a realização de cursos e treinamentos visando o 
aperfeiçoamento profissional dos empregados, sem qualquer ônus para eles, sendo certo 
que, nestes casos, não será devido qualquer pagamento ao empregado, a título de horas 
extras, mesmo quando realizado o curso ou treinamento após o expediente normal ou em 
dias destinados a descansos e feriados. Esta cláusula visa abrir os horizontes profissionais 
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dos empregados e aprimoramento técnico de cada um, com melhores perspectivas pessoais 
e profissionais. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - TRANSPORTE DE EMPREGADOS. 
Os veículos utilizados para transporte de empregados deverão conter bancos e capotas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - VALE TRANSPORTE 
As empresas que não tem transporte próprio para locomoção de seus empregados, obrigam-
se a fornecer o vale transporte na forma da Lei nº 7418/85. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - HOMOLOGAÇÕES DE RESCISÕ ES CONTRATUAIS. 
Serão homologadas as rescisões de contrato de trabalho, de empregados com um ano ou 
mais de serviço, na sede do SINTIACRE, devendo as empresas comunicar-se pelos 
telefones: 3224-1771, com endereço na Rua Minas Gerais, n° 613, 1º andar – sala: 05 - 
Bairro: Preventório, com antecedência de 48 horas para confirmação do dia e da hora da 
homologação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRI DADE. 
Os empregados que trabalham em setores insalubres, deverão receber adicional de 
insalubridade de acordo com o laudo pericial do setor competente e na forma da Lei. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ÁGUA POTÁVEL. 
As empresas ficam obrigadas a instalarem bebedouros elétricos e com água potável para 
atendimento da necessidade de todos os empregados, a uma distância não superior a 100 
(cem) metros no local de trabalho. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - BANHEIROS E SANITÁRIOS C OLETIVOS. 
As empresas ficam obrigadas a instalarem banheiros e sanitários coletivos com separação 
entre os sexos, em condições de uso pelos empregados de acordo com as especificações 
legais. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ATENDIMENTO AO EMPREGADO ACIDENTADO. 
As empresas manterão material necessário, à prestação de primeiros socorros além do 
formulário CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), para fornecimento ao trabalhador e 
ainda viabilizará transporte de acidentado para atendimento hospitalar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO S. 
A partir da assinatura desta CCT, as empresas se comprometem no prazo de 60 (sessenta) 
dias, a firmarem convênios com farmácias e drogarias, para facilitar a aquisição de 
medicamentos por seus empregados, que será descontado no final de cada mês, levando 
em consideração o limite máximo permitido por Lei para desconto em Folha de Pagamento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - ACONTECIMENTO PENOSO. 
No caso de morte do (a) empregado (a) na forma da Lei, a empresa fornecerá meios para 
aquisição de urna funerária de modelo simples, não podendo a mesma ser objeto de 
qualquer desconto. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica assegurado no caso de óbito do empregado (a), a 
legitimidade a qualquer um de seus dependentes na forma da legislação previdenciária, o 
direito de reclamar o que ficou garantido no CAPUT desta cláusula. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As empresas que mantiverem convênios ou seguro de vida que 
estimulem condições melhores que as constantes no CAPUT desta cláusula, ficam excluídas 
do cumprimento do constante no referido CAPUT da cláusula. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ANOTAÇÕES NA C.T.P.S. 
A empresa anotará na CTPS do empregado, todas as funções por ele efetivamente 
exercidas, a data em que passou a exercê-la, o salário correspondente e a forma de 
pagamento. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ALIMENTAÇÃO 
As empresas poderão fornecer almoço aos seus empregados de acordo com o PAT - 
Programa de Alimentação do Trabalhador, disciplinado pela Lei 6.321, de 14.04.76 e suas 
alterações. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - INTERVALO PARA REPOUS O OU ALIMENTAÇÃO. 
Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatório a 
concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) 
hora e não poderá exceder de 4 (quatro) horas. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO DO PIS. 
As empresas liberarão seus empregados para o recebimento do PIS na seguinte forma: 
a) As empresas instaladas no perímetro urbano liberarão do ponto, seus empregados em até 
1 (um) expediente, quando da necessidade de sua ausência para recebimento do PIS. 
b) As empresas instaladas acima de 50 km fora do perímetro urbano ou em municípios que 
não tenham agência da Caixa Econômica Federal, liberarão do ponto seus empregados 
durante 2 (dois) expedientes inteiros para que os mesmos possam receber do PIS. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - A empresa elaborará escala para liberação dos Empregados para o 
recebimento do PIS. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - TAXA CONFEDERATIVA. 
A partir da vigência da presente CCT, as empresas descontarão em folha de pagamento, de 
cada empregado sócio do sindicato de classe, de forma mensal o valor correspondente a 1% 
(Um por Cento) do salário normativo devidamente autorizado pelo trabalhador e recolherá 
contra recibo, ou seja, em guias próprias do sindicato de classe até o décimo dia do mês 
subseqüente ao de referência do desconto, juntamente com uma relação nominal dos 
contribuintes com os valores dos salários e da importância descontada. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCI AL. 
As empresas descontarão de todos os seus trabalhadores, não associados à Entidade 
Sindical abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, uma contribuição 
Assistencial, no mês de novembro de 2009, no valor correspondente a 1 (um) dia de 
trabalho, calculado sobre o piso salarial que equivale ao valor de R$ 16,66 (Dezesseis reais 
e sessenta e seis centavos), cujos valores deverão ser repassados em favor do SINTIACRE 
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até o dia 10 de dezembro de 2009, conforme tratado na Assembléia Geral dos Trabalhadores 
realizada em 21 de Fevereiro de 2009. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  - O SINTIACRE assume a responsabilidade pelos descontos 
efetuados pelas empresas, isentando-as de quaisquer ônus, e respondendo diretamente por 
eventuais questionamentos em juízo ou fora dele. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  – Para efeito de comprovação de que os descontos foram 
efetuados corretamente, a empresa remeterá ao Sindicato de Classe até o dia 10 do mês 
subseqüente a relação ordenada de todos os empregados que tiveram o desconto da 
Contribuição Assistencial. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  – Os valores descontados dos empregados pelas empresas 
referente a Contribuição Assistencial, serão depositados na conta do SINTIACRE: Conta 
Corrente nº. 1451-4, Agência Centro nº. 0534, da Caixa Econômica Federal, até o décimo dia 
do mês subseqüente. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - LIBERDADE AOS DIRIGENTE S SINDICAIS. 
As empresas poderão mediante negociação prévia e sem prejuízo da remuneração, 
dispensarem os membros do sindicato de classe quando os mesmo forem convocados a 
participar de congressos, seminários e outros eventos de interesse da classe trabalhadora 
realizados dentro ou fora da cidade onde exerçam suas atividades profissionais, desde que 
seja encaminhado ofício pelo presidente ou pelo secretário geral desta Entidade Sindical às 
Empresas, com antecedência mínima de 72:00 (setenta e duas) horas. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - CAMPANHA DE FILIAÇÃO DOS  EMPREGADOS DAS 
EMPRESAS NO SINDICATO DE CLASSE. 
Fica assegurado a partir da vigência da presente CCT, o direito dos membros da Diretoria do 
Sindicato de Classe, realizarem campanha de filiação, junto aos empregados com 
entendimento previamente estabelecidos com a direção da empresa. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - MULTA POR ATRASO NO REP ASSE DAS VERBAS 
SOCIAIS DO SINDICATO. 
A empresa que por qualquer motivo, efetuar o pagamento das verbas sociais deste sindicato 
após o décimo dia do mês subseqüente de referência, o valor será acrescido de 10% (Dez 
por Cento) nos primeiros 30 (trinta) dias e com adicional de 2% (Dois por Cento) por mês 
subseqüente de atraso, além de juros de mora de 1% (Um por Cento) ao mês, sem prejuízo 
das cominações penais relativas à apropriação indébita. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - QUADRO DE AVISOS. 
As empresas colocarão a disposição do sindicato profissional um espaço no quadro de aviso 
da Empresa, para a fixação de comunicados de interesse da categoria desde que não 
tenham cunho político partidário. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Após entregues na empresa empregadora, os comunicados 
deverão ser fixados no quadro aviso dentro de 12h00min (doze) horas pelo prazo máximo de 
1 (um) mês. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As empresas deverão manter afixada em seu quadro de aviso 
uma cópia desta CCT, durante sua vigência, de acordo com o Art. 614 parágrafo 2º da CLT. 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA NONA - VIGILÂNCIA: 
Será aplicada a jornada especial de 12 Χ 36 (doze pôr trinta e seis), ou seja, doze horas de 
trabalho por 36 horas de descanso ou 08 Χ 24 (oito por vinte quatro), ou seja, 08 horas de 
trabalho por 24 horas de descanso, para os setores de vigilância.  
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
Fica estabelecido o fornecimento obrigatório, pelas empresas, de comprovante de 
pagamentos, com a discriminação das importâncias pagas e desconto efetuado, contendo 
identificação das empresas e o valor do recolhimento do FGTS. 
 
CLÁUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - SEGURANÇA E MEDICI NA DO TRABALHO. 
As Empresas se comprometem a elaborar e cumprir o PPRA (Programa de Prevenção de 
Risco Ambiental) e o PCMSO (Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As empresas se comprometem a dar atenção especial à elaboração 
de atestado DSS-8030 (Declaração laboral Insalubre e perigosa) e PPP (Perfil 
Profissiográfico Previdenciário). 
 
CLÁUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - AUSÊNCIAS JUSTIFICA DAS. 
As empresas liberarão seus funcionários do expediente normal de trabalho, sem prejuízo da 
remuneração, nas seguintes hipóteses: 
a) até 05 (cinco) dias consecutivos, no caso de nascimento de filhos. 
b) até 03 (três) dias consecutivos, no caso de casamento. 
c) até 02 (dois) dias consecutivos, no caso de falecimento do cônjuge, ou descendente 
devidamente comprovado. 
 
CLÁUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA – MARCAÇÃO DE PONTO.  
Fica facultada às empresas a dispensa da marcação do ponto nos intervalos para 
alimentação e repouso de seus empregados, bastando à respectiva menção genérica no 
controle competente, conforme art. 13 da Portaria n°. 3.626, de 13 de novembro de 1991, do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
CLÁUSULA QUADRAGESIMA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO DE DE SCONTOS NOS 
SALARIOS. 
Desde que demonstrada a anuência do empregado, ficam as empresas autorizadas a 
efetuarem descontos em folha de pagamento ou em verbas rescisórias de seus empregados 
relativos a planos de saúde (tais como assistência medica odontológicas, farmacêuticas, 
laboratorial), convênios (tais como óticas e livrarias), seguro de vida em grupo, contribuições 
em prol de agremiações recreativas e assistenciais, aquisição de bens junto à empresa e 
associação de empregados, mensalidades e outras verbas devidas ao sindicato da categoria 
profissional. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA – VANTAGENS : 
As estipulações contidas no presente instrumento coletivo, não serão motivos para 
suspensão ou redução de vantagens, cotas, prêmios ou bonificações já recebidas pelos 
empregados. 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA – COMPROVAÇÃO DE CUMPRI MENTO DA CCT:  
A partir da assinatura desta CCT, as empresas serão obrigadas a comprovar o cumprimento 
deste instrumento, todas as vezes que forem solicitadas pelo sindicato profissional. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - MULTA POR DESCUMPRIM ENTO DA CCT. 
O descumprimento de qualquer das cláusulas ora estipuladas, implicará nas seguintes 
penalizações: 
a) Serão notificadas por escrito, as empresas que não estejam cumprindo qualquer das 
cláusulas desta CCT, que no prazo de 30 (trinta) dias deverão regularizar as cláusulas não 
cumpridas. 
b) Após esse prazo, as empresas que não tiverem regularizado as cláusulas notificadas, 
pagarão uma multa de 15% (Quinze por Cento) sobre o piso salarial dos empregados, 
estendendo-se automaticamente um prazo de 20 (vinte) dias para regularização das 
mesmas. 
c) Vencido o prazo estipulado, a multa será de 20% (Vinte por Cento) do piso salarial por 
cada cláusula desta CCT, descumprida. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os valores das multas serão revestidos em favor da parte 
prejudicada. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - DIVERGÊNCIAS. 
A justiça do trabalho suprirá quaisquer divergências surgidas na aplicação do presente 
instrumento coletivo, respeitando os princípios de direito e prevalência da Legislação 
Trabalhista e Constitucional. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - LISURA DA CONVENÇÃO. 
E por estarem justos e cientes, assinam a presente Convenção Coletiva de Trabalho em 3 
(três) vias de igual teor e forma para que surta os seus jurídicos e legais efeitos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Fica obrigado o Sindicato Patronal a tirar cópias da Convenção 
Coletiva de Trabalho e repassar as empresas que pertencem ao Sindicato Patronal. 
 

 
Rio Branco-Acre, 29 de Abril de 2009. 

 
 
 
 

     José Luis Assis Felício               Ilcimar da Silva de Souza 
     Presidente do SINPAL                         P residente do SINTIACRE 
 
 

Testemunhas: 
 
 
Joafran Antonio Guedes Nobre   Raimundo Nonato de S ouza 
 
 
 


