AGOSTO/2017

AMIGO TRABALHADOR, CONHEÇA
OS DETALHES DA CCT 2017-2018

F

oram concluídas as negociações
de forma bastante positiva para
a nossa categoria. A CCT –

Convenção Coletiva de Trabalho
 ²  HVWi ÀQDOL]DGD H UH
gistrada. Portanto, reunimos neste

PISOS SALARIAIS
Válido a partir de 01/06/2017
CATEGORIA
VALOR HORA
AUXILIAR/SERVENTE
6,15
PROFISSIONAL
8,30

jornal alguns dos pontos principais
deste documento que resumem seus
direitos como trabalhador.

Você também pode acessar este
documento na íntegra em nosso
site www.sintracimento.org.br.

CESTA-BÁSICA
VALOR MENSAL
R$ 1.353,00
R$ 1.826,00

REAJUSTE E AUMENTO SALARIAL
Sobre os salários do mês de maio de 2017, já reajustados de acordo com a
CCT anterior, e até o limite de R$ 7.000,00 (sete mil reais), será aplicado o
percentual de 3,35% (três inteiros e trinta e cinco centésimos por cento).
Para os salários superiores a R$ 7.000,01 (sete mil reais e um centavo) em
PDLRGHVHUiDSOLFDGRXPUHDMXVWHÀ[RPtQLPRGH5 GX]HQWRV
e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), sendo objeto de livre negociação
a aplicação de reajustes acima dos patamares estabelecidos.

ABONO SALARIAL À TÍTULO DE
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
As empresas que não possuem acordo de participação nos lucros e resulta
dos (PLR), celebrado com seus empregados mediante a assistência do SIN
TRACIMENTO, pagarão a todos os seus empregados, semestralmente, abono
salarial a título de participação nos lucros e resultados, no valor correspon
GHQWHD TXDWURLQWHLURVHWULQWDHTXDWURFHQWpVLPRVSRUFHQWR VREUHR
valor bruto dos salários percebidos no semestre pelo respectivo empregado,
H[FOXLQGRGDEDVHGHFiOFXORRYDORUSHUFHELGRDWtWXORGHGpFLPRWHUFHLUR
salário. O abono está vinculado à assiduidade do empregado. O pagamento
da parcela referente junho a novembro/2017 deverá ser quitada até o dia
HDSDUFHODUHIHUHQWHGH]HPEURDPDLRGHYHUiVHU
TXLWDGDDWpRGLD

PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO
A primeira parcela do 13° salário deverá ser efetuada até o dia 30 de novem
EURHDVHJXQGDSDUFHODDWpRGLDGHGH]HPEURLPSUHWHULYHOPHQWH

CRPRSURJUDPDGHLQFHQWLYRHPRWLYDomRjDVVLGXLGDGHÀFD
estabelecido que as empresas abrangidas por esta Convenção
Coletiva de Trabalho, fornecerão mensalmente até o quinto dia
útil, para cada um dos empregados, uma cesta básica com no
mínimo os seguintes itens:
$FKRFRODWDGRJUDPDV 1HVFDXRX7RG\ 
4XLORVGHDo~FDUUHÀQDGR
4XLORVGHDUUR]SDUEROL]DGRWLSR
4XLORVGHIDULQKDGHWULJRHVSHFLDO
3DFRWHGHFDIpWRUUDGRJUDPDV 'DPDVFR%RP7Dt0H
OLWD&RUDo}HVRX&DERFOR 
/DWDGHH[WUDWRGHWRPDWHGHJUDPDV (OHIDQWHRX&LFD 
4XLORGHIDULQKDGHPDQGLRFDFUXDRXWRUUDGD
4XLORVGHIHLMmRGHFRUWLSR
4XLORGHIXEi
4XLORVGHPDFDUUmRHVSDJXHWHVrPROD
/DWDGHOHLWHHPSyLQWHJUDOGHJUDPDV 1LQKRRX*OyULD 
/DWDVGHyOHRGHVRMDUHÀQDGRPOFDGD
4XLORGHVDOUHÀQDGR
/DWDVGHVDUGLQKDHPyOHRGHJUDPDVFDGD
&UHPHGHQWDO JUDPDVFDGD 
*UDPDVGHERODFKDVRUWLGD
/LWURGHGHVLQIHWDQWH²SLQKR
/LWURGHGHWHUJHQWHOtTXLGR
4XLORGHVDEmRHPSy
3DFRWHGHVDEmR FRPFLQFRXQLGDGHVGHJUDPDVFDGD 
6DERQHWHV JUDPDVFDGD 

AUXÍLIO ESCOLARIDADE
Até o dia 01 de fevereiro de 2018, as empresas fornecerão gratuita
mente aos empregados e seus dependentes, que estejam estudando
nos níveis do ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental
DQRVÀQDLVHQVLQRPpGLRRXHQVLQRVXSHULRU´NLWµGHPDWHULDOHVFRODU
com os seguintes itens:
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INI
CIAIS (1° AO 5° ANO):
7XERGHFRODFRPTXDUHQWDJUDPDV
5pJXDFRPWULQWDFHQWtPHWURV
%RUUDFKDVEUDQFDV
&DGHUQRVFRPTXDUHQWDIROKDV
FDGD
7HVRXUDVHPSRQWD
3DVWDGHFDUWROLQDFRPHOiVWLFR
)ROKDVGHSDSHORItFLRFRPXP
&DL[DGHOiSLVGHFRUFRPFRUHV
/iSLVSUHWRV
1 Apontador.
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS
),1$,6 $2$12 
5pJXDFRPWULQWDFHQWtPHWURV
7XERGHFRODFRPTXDUHQWDJUDPDV
&DGHUQRVXQLYHUVLWiULRVVHLV[XP
FRPFHQWRHYLQWHIROKDVFDGD
%RUUDFKDEUDQFD
3DVWDGHFDUWROLQD
)ROKDVGHSDSHORItFLRFRPXP
&DQHWDVYHUPHOKDV
&DQHWDVD]XLV
/iSLVSUHWRV
&DL[DGHFDQHWDKLGURFRUFRPGR]H
XQLGDGHV
1 Apontador.

ENSINO MÉDIO:
5pJXDFRPWULQWDFHQWtPHWURV
&DGHUQRVXQLYHUVLWiULRVVHLV[XP
FRPFHQWRHYLQWHIROKDVFDGD
%RUUDFKDEUDQFD
&DQHWDVYHUPHOKDV
&DQHWDVD]XLV
/iSLVSUHWRV
&DQHWDPDUFDWH[WR
3DVWDGHFDUWROLQD
$SRQWDGRU
100 Folhas de papel ofício comum.
ENSINO SUPERIOR:
5pJXDFRPWULQWDFHQWtPHWURV
&DGHUQRVXQLYHUVLWiULRVVHLV[XP
FRPFHQWRHYLQWHIROKDVFDGD
%RUUDFKDEUDQFD
&DQHWDVYHUPHOKDV
&DQHWDVD]XLV
/iSLVSUHWRV
&DQHWDVPDUFDWH[WR
$SRQWDGRU
1 Corretivo líquido.

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

7RGDVDVHPSUHVDVÀFDPREULJDGDVDPDQWHUVHJXURGHYLGDHPJUX
po, com prêmio de no mínimo 50 (cinquenta) salários mínimos, bem
FRPRFXVWHiORHP VHVVHQWDSRUFHQWR FDEHQGRDRWUDEDOKDGRU
FXVWHDU RV RXWURV  TXDUHQWD SRU FHQWR  QmR SRGHQGR D SDUWH GR
WUDEDOKDGRUVHUVXSHULRUD5 TXDWURUHDLVHWULQWDHXPFHQWDYRV 

CESTA NATALINA

&RPRSURJUDPDGHLQFHQWLYRHPRWLYDomRÀFDHVWDEHOHFLGRTXHDVHPSUH
sas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho fornecerão até
GLDGHGH]HPEURGHDRVVHXVHPSUHJDGRVDWLYRVDpSRFDGDFRQ
FHVVmRGREHQHItFLRXPDFHVWDQDWDOLQDQRYDORUGH5 GX]HQWRVH
noventa e seis reais e vinte e três centavos), independente da data do início
do contrato de trabalho, todos deverão receber o valor total do benefício.

REFEIÇÕES, LOCAL ADEQUADO E
FORNECIMENTO

$VHPSUHVDVFRORFDUmRjGLVSRVLomRGHVHXVHPSUHJDGRVORFDOTXHGLV
ponha de condições mínimas de higiene, conforto e segurança, con
WHQGRiJXDSRWiYHOSDUDTXHHOHVSRVVDPID]HUXVRGXUDQWHRLQWHUYDOR
para repouso e alimentação a que alude o artigo 71 da CLT.
Todas as empresas fornecerão 1 (uma) refeição diária para os seus em
pregados e também deverão fornecer lanche para os trabalhadores nos
GLDVHPTXHWUDEDOKDUHPKRUiULRH[WUDRUGLQiULRSRUPDLVGH XPD 
hora, lembrando que o fornecimento do lanche deverá ocorrer sempre
QRLQtFLRGDMRUQDGDH[WUDRUGLQiULD

ASSOCIADOS E DEPENDENTES UTILIZEM
NOSSOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
O SINTRACIMENTO oferece diversos
procedimentos odontológicos para
DVVRFLDGRV H GHSHQGHQWHV &RQÀUD
os endereços e agende seu horário.
Consultório na
sede do
SINTRACIMENTO
Avenida Presidente Affonso
Camargo, n° 823 – Curitiba/PR
)RQH  

Karas Odontologia Consultório
Rua Coronel João Antonio Xavier,
QEDLUUR&HQWUR
Araucária/PR
)RQH  

Consultório Odontológico
Ariosvaldo Bettio
Rua Vicente Machado, n° 1068,
sala 01 Rio Negro/PR
)RQH  

Consultório Odontológico
Bom Jesus
Avenida Ademar de Barros,
n° 121, bairro Bom Jesus
Campo Largo/PR
)RQH  

Consultório Odontológico Micheli
Deodato Born Alves
Trav. Ari Alberti, nº 1730, bairro
Centro, São José dos
Pinhais/PR
)RQH  

EXPEDIENTE
JORNAL DO SINTRACIMENTO
Presidente
Nilton Pereira Campos
Jornalista Responsável:
Gabriela Rocha
07%35
Av. Pres. Affonso Camargo, 823,
VO&ULVWR5HL&XULWLED
)RQH)D[

