
 

 
 
Indaiatuba/SP, 21 de outubro de 2022. 
 
 
Ao Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia – SINTPQ 
 
 
Resposta Proposta Eurofins: 
  
Clausulas para Renovação: 
 
Reajuste Salarial: IPCA (10,07%)  
Repasse do Reajuste data base Agosto/2022 
 
IPCA: 

  
 
Conforme reunião de negociação em 09/08/2022, seguem respostas: 
 

Sindicato pondera a possibilidade de aplicar 11% uma vez que a inflação acumulada medida 
para julho 2022 foi de 10,07%. 
 
Resp.: Empresa garante o repasse do IPCA acumulado (10,07%) nos Salários e vale 
Refeição/Alimentação 

 
Data do Pagamento, a empresa alterou a data de pagamento do dia 30 para o primeiro dia 
útil com a alegação de fluxo de caixa, as empresas tomadoras de serviços da EUROFINS, 
na sua maioria, realizam os pagamentos no primeiro dia útil, não sendo então possível 
realizar o pagamento da folha salarial sem risco de atraso; 
 
Resp.: Data do pagamento de salário será mantida no dia primeiro (1°) dia útil do mês. 

 
Hora Extra, Porsani pondera que trabalhadores, quando em folga, podem ser convocados 
para trabalhar e solicita o pagamento das horas extras com o adicional de 100%, empresa 
irá calcular o impacto e responder; 
 
Resp.: Nos dias de folga os valores de Horas Extras já são calculados a 100%. Em dias 
normais: 60% - 2 primeiras e demais horas a 80% Domingos e Feriados: 100%. 
 
Adicional Noturno não será aceito. 
 
Resp.: Empresa já pratica o percentual de 30% que está a cima de legislação vigente. 
 
PLR, Empresa entende que esse ponto deva ser pensado para o futuro uma vez que para o 
exercício 2022/2023 já foi firmado compromisso financeiro, Empresa irá responder se é 
possível para 2024. 
 
Resp.: O orçamento de 2023 já foi finalizado. Ainda avaliaremos este ponto para o 
exercício de 2024.  
 



 

Auxílio Alimentação/Refeição, Empresa irá verificar a possibilidade e eventual proposição de 
regras para aplicação do benefício. 
 
Resp.: No momento da admissão o funcionário poderá escolher a proporção de 
valores entre os cartões refeição e ou alimentação, podendo dividir o valor pela 
metade (50 / 50) em cada cartão. Periodicidade de revisão anual. 

 
Auxílio Transporte, Empresa pratica a legislação VT com desconto de 3%, empresa irá 
calcular o impacto e responder. 
 
Resp.: Empresa manterá o desconto de 3% em folha de pagamento para os 
funcionários optantes do Vale Transporte. 
 
Plano de Saúde, Empresa disponibiliza dois planos de saúde visando buscar atender melhor 
os trabalhadores, a dificuldade de negociar com as operadoras está difícil e a mudança de 
operadora é inviável, a Empresa está aguardando resposta para aplicação do reajuste. 
 
Resp.: Empresa oferece aos funcionários Plano de Saúde Unimed e Sul América com 
desconto simbólico de R$ 1,00 (um real) em folha de pagamento para o Funcionário 
Titular. O benefício também é oferecido a filhos e conjugue. Devido a altos reajuste da 
ANS e sinistralidade por utilização, empresa manterá a forma atual.  
 
GYN PASS, Empresa já tem convênio com academia e fará uma melhor divulgação do 
benefício. 
 
Resp.: Será feito melhor divulgação do convênio com a academia.  
 
Auxílio Educação, Empresa prática esse benefício para cursos de idiomas, conta também 
com a Academia EUROFINS onde diversos cursos de treinamento são disponibilizados 
anualmente, cursos específicos de interesse dos trabalhadores e da empresa, se levados 
para seus gestores e avaliados positivamente serão autorizados e custeados pela Empresa. 
 
Resp.: Empresa manterá o benefício para cursos de idiomas (Inglês e Espanhol), 
respeitando a política interna de Auxilio Idiomas e Academia Eurofins para cursos 
específicos para cada unidade de negócio. 
 
Redução de Jornada de Trabalho, Empresa entende que a aplicação da redução de jornada 
de trabalho para as atividades fim não é possível, necessário amadurecer a ideia. 
 
Resp.: Empresa já pratica de 40 horas semanais, totalmente inviável devido as 
escalas/turnos de trabalho praticadas atualmente. 
 
Ponto Eletrônico, Empresa solicita a validação do ponto por aplicativo uma vez que o sistema 
de controle está funcionando, Empresa irá propor parágrafo para essa cláusula. 
 
Resp.: Sugestão de texto: CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - PONTO DIGITAL: 
A empresa adotará sistemas alternativos eletrônicos de controle de jornada de trabalho, tais 
como app e software, conforme autorização da Portaria 671, de 8 de novembro de 2021, do 
Ministério do Trabalho e Previdência, com o que o Sindicato ora anui.  
A empresa manterá o Sistema Eletrônico Alternativo de Controle de Jornada de Trabalho, 
aqui denominado simplesmente “Sistema de Ponto Eletrônico”, para controle da jornada de 
trabalho de seus empregados, devendo estes registrarem corretamente os horários de 
entrada, saída e intervalos de repouso/refeição, através dos dispositivos computacionais 
disponibilizados (terminal de computador, notebook, celulares, tablets, smartphones e 
outros), observando-se o disposto no artigo 74, § 2º, da CLT c/c Portaria 671 do MTP. 
 
 
 
 
 



 

Licença Maternidade, Sindicato pondera a ampliação para 180 dias, Empresa irá calcular o 
impacto e responder. 
 
Resp.: Empresa realizou o levantamento de funcionárias afastadas e é totalmente 
inviável devido a demanda atual. Em 2021 a empresa teve 8 funcionárias afastadas. 
Até o mês 07/2022 foram 11 funcionárias afastadas. O aumento de dias sem a 
prestação de serviços para cada funcionaria, passa de 130 para 180, seria mais de 50 
dias a mais para o afastamento, considerando um aumento de custo para substituição 
de mais 2 meses. 
 
Licença Paternidade, não é possível atender o pleito da proposta e mantém os 10 dias, 
Sindicato ponderou que a maioria das empresas aplica 20 dias, esta proposta será 
reavaliada pela empresa, empresa irá calcular o impacto e responder. 
 
Resp.: Manter os 10 dias para licença maternidade, sendo maior que o obrigatório pela 
legislação. 
 

 
 
Sem mais para o momento; 

  
 
EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIMENTOS LTDA 
 


