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Dia 31 de março entregamos a pauta 
de reivindicações aprovada nas assem-
bleias em todo o Estado, abaixo confira 
os destaques da pauta.

REAJUSTE SALARIAL
Correção Salarial de 100% do INPC de junho/14 
a maio/15 a ser aplicado sobre os salários de ju-
nho/15, já corrigido pela Convenção Coletiva 
2014/2015.

AUMENTO REAL
Será concedido a todos os trabalhadores a título 
de aumento real, o percentual de 5% (cinco por 
cento) que deverá incidir sobre os salá¬rios, já rea-
justados na forma da Cláusula do Reajuste Salarial.

14º SALÁRIO EM FORMA DE ABONO SA-
LARIAL
Será concedido aos funcionários um 14º salário, 
em forma de abono salarial, referente a perda de 
massa salarial ocorrida nos últimos doze meses.

QUINQUÊNIO
Fica assegurado a todo empregado o percentual 
de 5% (cinco por cento) a título de qüinqüênio, 
para cada 5 (cinco) anos trabalhados, a partir da 
data da sua admissão.

SALÁRIO NORMATIVO
Durante o período de vigência deste instru-

mento coletivo de trabalho, ficam assegurados 
os seguintes pisos salariais, para os cargos espe-
cificados no item I, correspondentes a 220 horas 
mensais:

I) Office-boy (Mensageiro, estafe-
ta, arquivista de documentos) R$ 994,95

Auxiliar de Serviços Gerais (Lim-
peza, conservação ou segurança) R$ 1.016,13

Recepcionista R$ 1.052,79

Auxiliar de Escritório (Auxiliar 
de Departamento Pessoal) R$ 1.136,29

Demais cargos R$ 1.163,45
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 II) Para o cargo de Atendente de Cobrança (e 
todas as demais nomenclaturas diretamente rela-
cionadas ao mesmo cargo):

220 horas mensais R$ 1.142,31

180 horas mensais R$ 1.041,60

III) Para o Menor Aprendiz:

Menor Aprendiz R$ 904,25

AUXÍLIO À INFÂNCIA
Fica assegurado o reembolso a todos os tra-

balhadores para cada filho com até 7 (sete) anos 
de idade, a importância mensal de até um salário 
mínimo, condicionando o reembolso a comprova-
ção das despesas  em creches ou instituições aná-
logas de sua livre escolha, ou ainda recibo babá ou 
empregada doméstica.

TÍQUETE-REFEIÇÃO
As empresas fornecerão aos seus empregados 

o tíquete refeição mediante as condições explici-
tadas na presente cláusula:- PARA TODAS AS CIDA-
DES DO ESTADO DO PARANÁ

Aos empregados beneficiários serão forneci-
dos mensalmente 22 (vinte e dois) tíquetes no va-
lor individual de R$ 18,00 (dezoito reais)

Parágrafo Primeiro – As empresas que já forne-
cem tíquetes aos seus empregados com valores 
acima do estipulado, deverão mantê-las com o 
benefício atual já fornecido pelas mesmas.

CESTA BÁSICA
As empresas fornecerão aos trabalhadores, 

mensalmente até o dia 15 (quinze) do mês subse-
quente, uma cesta básica de alimentos no valor de 
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

ABONO DE FALTAS AO EMPREGADO
Os empregados terão abonadas as faltas para 

acompanhamento de tratamento de saúde, em 
caso de enfermidade do cônjuge e filho menor, 
comprovada por atestado médico no limite de 20 
(vinte) dias da vigência da presente Convenção 
Coletiva.


