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Ponta Grossa, 21 de Novembro de 2016.

Senhor (a) Diretor (a)

Apresentamos resumo com os itens da Convenção Coletiva de Trabalho, firmada com o Sindicato
Patronal  SECRASO-PR  e  o  SENALBA-PG  com  vigência  01/11/2016  a  31/10/2017,  que  sofreram  as  seguintes
alterações:

01 - O reajuste salarial da categoria profissional na data base 01/11/2016, será de 7,65% (sete inteiros e sessenta e
cinco centésimos por cento), sobre os salários de outubro de 2016. Sendo que os empregados admitidos a partir
de 01 de Novembro de 2015, o reajuste salarial na data base será proporcional a 1/12 (um doze avos) por mês
trabalhado.

02  - Piso  salarial  a  partir  de  01/11/2016  será  de  R$  1.190,50  (hum  mil  cento  e  noventa  reais  e  cinquenta
centavos).

03 - Vale creche a partir de 01/11/2016, será de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais).

04 - Vale Refeição / Alimentação: As entidades empregadoras fornecerão aos seus  empregados, mensalmente,
vale refeição ou alimentação no valor de R$ 13,00 (treze reais) em quantidade equivalente ao número de dias úteis
trabalhados ou compensados pelo banco de horas, através de tíquete ou cartão.
Parágrafo Primeiro - O desconto do empregado será de até 10% (dez por cento) do valor do benefício.
Parágrafo Segundo - As entidades que, comprovadamente, fornecem benefício equivalente para garantir a alimen-
tação dos seus empregados ficam eximidas do cumprimento dessa cláusula.
Parágrafo Terceiro - Aos empregados que têm carga horária diária igual à 4 (quatro) horas receberão o benefício
no valor de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos). Não fará jus a tal benefício o empregado que tem carga horá-
ria inferior a 4 (quatro) horas diárias. As entidades que concedem vale refeição/alimentação acima de R$ 13,00
(treze reais) manterão o benefício.
Parágrafo Quarto - O benefício não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para nenhum efeito
além de não constituir base de incidência da contribuição previdenciária ou FGTS (artigo 458, § 2º, III da CLT).

05 - Esse ano não haverá o desconto da contribuição assistencial dos empregados.

Aproveitamos  para  informar  que  o  SENALBA-PG  estará  em  férias  coletivas  de  19/12/2016  a
09/01/2017.

E também informamos que o Senalba Ponta Grossa, mantém as terças, quartas e quintas-feiras, às
15h30min atendimento médico para exames ocupacionais ao custo de R$ 18,00 (dezoito reais) por pessoa. Agen-
damento pelo fone: (42) 3222-7468.

Certos de que o presente merecerá de Vossa Senhoria a devida atenção, aproveitamos o ensejo
para manifestar nossos protestos de elevada consideração e apreço.

CARLOS DAVID VEIGA
Presidente Senalba Ponta Grossa e Região.
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