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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2018 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AM000204/2018
DATA DE REGISTRO NO MTE: 23/04/2018
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR018844/2018
NÚMERO DO PROCESSO: 46202.003018/2018-25
DATA DO PROTOCOLO: 20/04/2018
 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

 
SIND DOS EMP NAS INSTITUICOES BEN RELG FILANTROPICAS MA, CNPJ n. 00.814.817/0001-01,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MARIA IEDA DOS SANTOS CABRAL;

  
 E 
 
FIT INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZONIA, CNPJ n. 28.494.214/0001-80, neste ato
representado(a) por seu Diretor, Sr(a). RICARDO NOVELLETO;

  
 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 01º de janeiro de 2018 a
31 de dezembro de 2018 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s)
categoria(s) TODOS OS TRABALHADORES DA ENTIDADE QUE ABRANGEM A CATEGORIA
ECONÔMICA REPRESENTADA POR ESTE SINDICATO, com abrangência territorial em Manaus/AM. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 
 

O PISO SALARIAL da categoria vigente em Janeiro de 2018 será de valor de R$ 1.300,00 (um mil e
trezentos reais) por mês, ou, R$ 5,91 (cinco reais e noventa e um centavos) por hora.

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 
 

A partir de 01/01/2018 a 31/12/2018 não haverá reajuste salarial para os empregados  da categoria,
abrangidos na cláusula segunda.

 
PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

 
CLÁUSULA QUINTA - ADIANTAMENTO QUINZENAL 
 

 
 

Ficam mantidas as condições mais favoráveis já existentes, a empresa concederá no dia 15 (quinze) de
cada mês um adiantamento salarial aos seus empregados, no valor correspondente a 40% (quarenta por
cento) do salário nominal.
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CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO DE SALÁRIO 
 

 
Quando o pagamento for efetuado por mês, deverá ser realizado o mais tardar até o dia 30 (trinta) do mês a
que se refere.

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS 
 

 
 
Fica acordado entre as partes e, baseando-se no artigo 611-A da CLT, por força da lei de
modernizaçãotrabalhista 13 .467/2017 toda e qualquer rescisão de contrato, que tenha 11 meses de
contrato laboral junto a Empresa, deverá ser homologado pelo sindicato de classe sob pena de multas
proconizada em acordo coletivo de trabalho no valor de um salario normativo.

 § 1° – No ato da quitação da rescisão, obrigatoriamente, a empresa, apresentará devidamente preenchidos
os documentos seguintes:

a)     Termo de rescisão de contrato de trabalho- TRCT, em cinco vias;

b)    Caterira de trabalho com as devidas anotações;

c)     ASO (Atestado de Saúde Ocupacional);

d)    PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário);

e)     Extrato Analítico do FGTS atualizado;

f)      Chave de Conectividade;

g)    Comunicado de Dispensa ou Aviso Prévio;

h)    Comprovante do Pagamento da Multa de 40% do FGTS.

i)      O requerimento do seguro desemprego

  § 2° – Caso haja grande volume de demissão sujeito à homologação à empresa deverá comunicar o
Sindicato previamente.

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA OITAVA - CESTA BÁSICA 
 

 
 
As empresas com mais de 75 (setenta e cinco) empregados  fornecerão, mensalmente, cesta básica a
todos os referidos empregados, com a composição mínima: a) 5 Kgs. de Açúcar; b) 5 Kgs. De Arroz; c) 3
Kgs. De Feijão; d) 1 Kg. de Macarrão; e) 3 Unidades de Óleo de 900 ml/cada; f) 500 Grs. de Café; g) 800
Grs. Leite em Pó Integral; h) 2 Kgs. de Farinha;  i) 1 Kg. de trigo; e, j) 400grs de achocolatado.

 § 1° – Não terá direito ao benefício o empregado que faltar injustificadamente, ou, se atrasar por mais de
1h30min. ao trabalho por mais de 3 vezes no mês.

 § 2° – O presente benefício não integrará, sob nenhuma hipótese, a remuneração do empregado.

 § 3° – Quanto ao desconto, será observado o limite estabelecido no parágrafo quarto da cláusula 10ª. desta
Acordo Coletivo de Trabalho.
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 § 4° - O empregado poderá optar por receber o cartão alimentação no mesmo valor pago pela cesta básica
física.

 
 
CLÁUSULA NONA - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 
 

 
 

As empresas fornecerão refeições e transporte a preços subsidiados com desconto previsto no parágrafo
terceiro.

 § 1° – As empresas que não servem alimentação no local de trabalho, fornecerão subsidiariamente aos
seus empregados, ticket de refeição no valor de R$17,50  (dezessete reais e cinquenta centavos)
correspondentes aos dias a serem efetivamente trabalhados no mês.

 § 2° – Será fornecido pela empresa, Vale-Transporte aos empregados que manifestarem interesse
expressamente nos termos da lei 7.619 de 30/09/1987 e desde que não seja usuário do transporte fretado
ou próprio.

 § 3° – As empresas descontarão de seus empregados até no máximo 0,3% (zero vírgula três por cento) do
salário nominal, a título de transporte, alimentação e cesta básica.

 
AUXÍLIO SAÚDE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - AUXÍLIO MEDICAMENTO 
 

 
 
A empresa firmará convênio com farmácias, para fornecimento de medicamentos a seus empregados com
desconto em folha depagamento.

 

PARÁGRAFO ÚNICO- As empresas fornecerão gratuitamente medicamentos aos empregados afastados
por acidente ou doença do trabalho, mediante apresentação da receita médica, ressalvadas as condições
mais favoráveis já existentes. Em caso de doença do trabalho a obrigação da empresa inicia-se a partir do
reconhecimento pelo INSS ou médico da empresa.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA 
 

 

A EMPRESA manterá, na vigência do presente Acordo, o benefício Assistência Médica e  Odontológica
para os empregados e seus dependentes diretos, legais, com custeio integral dos planos .

 § 1° – O presente benefício não integrará, sob nenhuma hipótese, a remuneração do empregado.

 § 2° – Fica permitida a prática de valores diferenciados com a co-participação dos empregados  nos custos
do plano de saúde desde que previamente aprovada em assembleia específica com a participação do
sindicato dos empregados .

 
AUXÍLIO MATERNIDADE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GESTANTES 
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A duração da licença maternidade dA Empresa da Amazonia será de 180 (cento e oitenta) dias

 
AUXÍLIO CRECHE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO CRECHE 
 

 
 
A Empresa contribuirá mensalmentecom o benefício de auxílio creche, para os empregados  tenham filho
com idade entre 05 meses e 03 anos (36 meses) completos, mantidos em creche ou escola de sua livre
escolha, devidamente registrada pelos órgãos governamentais, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do salário normativo.

Parágrafo Primeiro – O auxílio previsto no caput não integrará o salário para nenhum efeito.

Parágrafo Segundo – O auxílio creche deverá ser pago em folha de pagamento, mediante apresentação
do comprovante de pagamento e nota fiscal da mensalidade da creche ou escola.

Parágrafo Terceiro – Quando ambos os cônjuges forem empregados da Empresa, apenas um dos
cônjuges terá direito ao benefício, devendo o casal apresentar por escrito aquele que receberá o benefício,
sob pena de não ser reembolsado.

 
SEGURO DE VIDA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SEGURO DE VIDA 
 

 
 
 A empresa manterá na vigência do presente Acordo, o benefício Seguro Vida em grupo, gratuitamente a
todos os empregados.

 
OUTROS AUXÍLIOS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUXÍLIO LIVRARIA E ÓTICA 
 

 
 
A empresa firmará convênio com livrarias e óticas, para seus empregados, com desconto em folha
depagamento,  repassando aos mesmos os descontos concedidos pelas livrarias e óticas conveniadas.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DESPESAS COM VIAGENS 
 

 
 
No caso de prestação de serviços externos, todas as despesas com transportes, estadias e alimentação
correrão integralmente por conta da empresa, desde que sejam devidamente comprovadas e dentro dos
limites fixados pela empresa.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 
 

 
 

 Serão aceitos atestados médicos e odontológicos do empregado, bem como declarações de
comparecimento, quer na condição de paciente ou de acompanhante do dependente legal, fornecidos por
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médicos e odontólogos conveniados com o Sindicato Profissional, SUS, INSS e todos os demais convênios
médicos. 

 Prazo para entrega do documento de justificativa de ausências (atestado médico, declaração judiciária,
declaração do TRE, entre outros, conforme legislação) será de 48 (Quarenta e Oito) horas, a partir do início
da ausência.

 
 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES 

NORMAS DISCIPLINARES 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 
 

 
 
O contrato de experiência será firmado por um único período de no máximo até 90 (noventa dias)

 § ÚNICO – Empregados readmitidos para a mesma função ficam desobrigados do contrato de experiência.
  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - REGISTRO DE PONTO 
 

 
 
Quando não houver necessidade de o empregado deixar o recinto da empresa no horário destinado a
refeição e descanso, será dispensado o registro de ponto no início e no término do referido intervalo, não se
computando o período como tempo de serviço, salvo se trabalhado ou outra hipótese em contrário prevista
neste 

 
 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
DURAÇÃO E HORÁRIO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - HORAS EXTRAS 
 

 
 

As horas extraordinárias serão remuneradas na forma abaixo:

 

A) 60% (sessenta por cento) de acréscimo em relação à hora normal, quando trabalhadas em qualquer dia
entre segunda-feira e sábado.

B) 110% (cento e dez por cento) de acréscimo em relação à hora normal, quando trabalhadas nos
Repousos Semanais Remuneradas e feriados.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - BANCO DE HORAS 
 

 
 

Por meio da presente cláusula, as partes definem os critérios para implantação de Banco de Horas, nos
termos de que dispõe o artigo 59-B, da CLT, introduzido pela Lei 13.467/2017, de 13/07/2017,fixando as
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suas condições de operacionalização, bem como os direitos e deveres dos empregados e do empresa.

Periodicidade

O período para cômputo do banco de horas será realizado a cada 4 (quatro) meses seguindo o período de
ponto eletrônico, e o fechamento será realizado todo dia 10 dos meses de Agosto, Dezembro e Abril,
conforme abaixo:

11/04 a 10/05 - 11/05 a 10/06 - 11/06 a 10/07 - 11/07 a 10/08 (fechamento
10/08/18)                                           

11/08 a 10/09 - 11/09 a 10/10 - 11/10 a 10/11 - 11/11 a 10/12 (fechamento 10/12/18)

11/12 a 10/01- 11/01 a 10/02 - 11/02 a 10/03 - 11/03 a 10/04 (fechamento 10/04/19)

Tolerância 

Os empregados  elegíveis ao banco de horas terão tolerância máxima de até 10 minutos em sua jornada
diária, tais minutos não entrarão como débito e/ou crédito de horas.

Alinhamento com a gestão

Para realização de horas adicionais, atrasos, faltas ou saídas antecipadas o empregado deverá solicitar
autorização antecipada do gestor responsável com mínimo de 24 horas de antecedência.

Liberação de acesso

Para realizar crédito de horas o acesso estará liberado das 07h às 18:18h, qualquer horário diferente deverá
ser autorizado e liberado pelo gestor.

Pagamento do saldo positivo de horas ou desconto do saldo negativo de horas

 

Não ocorrendo a compensação do saldo positivo de horas durante o período, o saldo creditado no banco de
horas durante segunda-feira a sábado será remunerado com acréscimo de 60% (sessenta por cento) no
fechamento.

As horas realizadas aos domingos, feriados e dias já compensados serão remuneradas como hora extra no
período de ponto do mês correspondente e não farão parte do banco de horas.

O acréscimo aplicado aos feriados e domingos será de 110%.

Em caso de realização de horas adicionais ou quitação de horas negativas geradas pelo empregado, a
responsabilidade do transporte e refeição será do mesmo.

Em caso de realização de horas adicionais por solicitação da empresa, a responsabilidade do transporte e
refeição será da mesma.

Não ocorrendo a quitação do saldo negativo de horas, o saldo será descontado sem aplicação de DSR no
fechamento do banco de horas.

 

As horas realizadas entre 22:00h e 05:00h terá acréscimo do adicional noturno e será remunerado conforme
CLT, no período de ponto do mês correspondente e não fará parte do banco de horas.

 

Há o limite de 27 (vinte e sete) horas mensais para saldo positivo e negativo no banco de horas podendo
ser quitado dentro dos três meses.

 

 

Demissão
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Em caso de desligamento, o saldo positivo será remunerado com acréscimo de 60% e o saldo negativo
descontado em rescisão de trabalho.

 

 

Afastamento

 

Em caso de afastamento, o saldo positivo será remunerado com acréscimo de 60% e o saldo negativo
descontado no próximo período de fechamento do banco de horas.

 

Calendário de compensação

 

O calendário de compensação será de acordo com o axeno 01 deste Acordo de trabalho.

O banco de horas não anula as datas acordadas no calendário de compensação, mas permite flexibilidade
para compensá-las mediante comunicação prévia com o gestor imediato.

 

 
PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - JORNADA DE TRABALHO 
 

 
 
A jornada semanal de trabalho será 44h00 (quarenta e quatro) horas semanais, com intervalo de 01(uma)
hora diária para repouso e alimentação, de segunda-feira à sexta-feira, com o horário núcleo das 07h00 min
às 16:48h00 min, respeitando-se eventual calendário de compensações de dias pontes.

 

 
FALTAS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 
 

 
 
As empresas concordam em conceder aos empregados, liberação do ponto, sem prejuízo da remuneração,
desde que devidamente comprovado, nas seguintes hipóteses:

 A)    03 (três) dias consecutivos no caso de falecimento do cônjuge, companheiro(a), pais, filhos, irmãos,
avós e netos;

 C)    03 (três) diasparainternação hospitalar de dependente devidamente registrado na Previdência Social,
excluída a internação da esposa, companheira, para fins de parto;

 D)   até 04 (quatro) dias consecutivos em caso de casamento;

Demais faltas, de acordo como estabelecido no artigo 473 da CLT.

  § 1° – As empresas que mantém convênio para pagamento do PIS, estão isentas de concederem a
ausência abonada mencionada na alínea “E” desta cláusula, apenas com relação ao PIS.

 § 2° – É prerrogativa exclusiva do empregado renunciar total ou parcialmente ao gozo dos benefícios desta
cláusula, ficando a seu exclusivo critério dispor dos mesmos.
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FÉRIAS E LICENÇAS 
DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FÉRIAS 
 

 

O início das férias individuais coincidirá com o primeiro dia útil da semana.

 

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
SINDICALIZAÇÃO (CAMPANHAS E CONTRATAÇÃO DE SINDICALIZADOS) 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - SINDICALIZAÇÃO 
 

 
Fica estabelecido que a Empresa permita que o Sindicato compareça uma vez ao ano para o trabalho de
Sindicalização de seus empregados, mediante comunicação prévia de 48 (quarenta e oito) horas.

 

 
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - QUADRO DE AVISO 
 

 
 
A Empresa disponibilizará espaço em murais e/ou quadro de aviso sem suas dependências, para que o
SIEMIBREFI possa a fixar os seus comunicados, desde que estes sejam respeitosos, de fundo não político-
partidário e sejam de interesse dos empregados da Empresa e seja previamente aprovado pela Empresa.

 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - TAXA NEGOCIAL DOS EMPREGADOS 
 

 
 

Considerando que foi aprovada pela Assembléia Geral do dia 19 de dezembro de  de 2017, que deliberou
sobre os itens da negociação coletiva e delegou poderes para a Assinatura deste Acordo Coletivo de
Trabalho e de acordo como disposto no artigo 8º inciso 3º da Constituição Federal e os vários preceitos da
CLT que obriga o Sindicato a promover a assistência e defesa dos direitos e interesses coletivos e
individuais de toda a categoria, e não somente de associados, e na conformidade do inciso 4º deste mesmo
artigo 8º, que autoriza a fixação de contribuição pela Assembléia Geral do Sindicato independente de
contribuição prevista em lei, para suplementar o custeio do sistema sindical, será cobrado à taxa Negocial
de todos os empregados  independentemente de ser ou não associado, na forma prevista nos parágrafos
desta cláusula, para uso do sindicato nas complementações das despesas em beneficio da categoria.

Parágrafo Primeiro – Fica estabelecido e autorizado o desconto da Taxa Negocial do piso salarial dos
empregados  referente à cláusula 4ª do presente acordo coletivo de trabalho em favor do Sindicato
profissional – SIEMIBREFI/AM nos termos da assembléia, no percentual de 2% (dois por cento) em duas
parcelas, sendo 1,0% (um por cento) no mês de maio de 2018e 1,0% (um por cento) no mês de junho 2018.
A referida contribuição deverá ser descontada de todos empregados benefíciários por este Acordo Coletivo
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de Trabalho, observando-o o direito de oposição dos empregados  que deverá ser exercido junto ao
Sindicato Profissional em carta escrita de próprio punho e entregue pessoalmente até o dia 30 de maio de
2018. O valor da contribuição deverá ser recolhido em Boleto bancário que serão enviados pelo Sindicato a
Empresa.

Parágrafo Segundo – O prazo para recolhimento da contribuição estabelecida nesta cláusula será de até
30de maiode 2018para a 1ª parcela e até 30 de junho de 2018 para a 2ª parcela. O recolhimento fora do
prazo acarretará multa de 10% (dez por cento) ao mês de atraso pelo empresa.

 Parágrafo Terceiro – Para efeito de comprovação de que os descontos foram efetuados corretamente, os
empresaes remeterão ao Sindicato Profissional até o décimo dia útil do mês subseqüente a que se refere o
desconto, uma relação ordenada na qual conterá o nome e o valor da contribuição dos empregados.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DO EMPRESA 
 

 
 
Deverá o empresa recolhera o Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas de Manaus, a titulo de contribuição confederativa 1% (um por cento) calculados sobre a folha
de pagamento de abril 2018, em desconto único de 1% (um vírgula cinco por cento) , com recolhimento a
serem efetuados em 30 demaio  de 2018.

Parágrafo Primeiro – OBoleto bancário para recolhimento da contribuição referida na presente cláusula
será remetida pelo Sindicato Profissional dos Empregados podendo também ser retirados nasede do
Sindicato situada na Rua José Paranaguá, 398, Centro, das 08h00 às 15h00 de segunda à sexta.

 Parágrafo Segundo – O Não pagamento da contribuição referida na presente cláusula acarretará para o
empresa, além de juros de mora legal, multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o montante devido e
não recolhido, sempre juízo da atualização monetária.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - VIGÊNCIA DA CLÁUSULAS 
 

 

A primeira, segunda e terceira cláusula deste acordo Trabalho irão vigorar de 01º de Janeiro de 2018 a 31
de dezembro de 2018. As demais cláusulas passam a vigorar a partir do dia 09 de abril 2018 a 31 de
dezembro de 2018.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - SOLUÇÕES DE DIVERGÊNCIAS 
 

SOLUÇÕES DE DIVERGÊNCIAS 
  

 O não cumprimento de quaisquer das cláusulas do presente acordo, bem como, as dúvidas oriundas da
mesma, serão solucionadas perante a Justiça do Trabalho.

 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - PRORROGAÇÃO, DENÚNCIA OU REVOGAÇÃO. 
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O processo de prorrogação, denúncia ou revogação total ou parcial do presente acordo, ficará subordinado
às normas estabelecidas pelo Art. 615 da Consolidação das Leis do Trabalho.

 
 

 
 

MARIA IEDA DOS SANTOS CABRAL 
PRESIDENTE 

SIND DOS EMP NAS INSTITUICOES BEN RELG FILANTROPICAS MA 
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    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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