INFORME SINDICAL
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REAJUSTE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 2017/2018
Informamos que a partir de 01 de novembro de 2017, os salários dos Empregados
de Transporte Urbano de Passageiros do Grande ABC, deverão ser reajustados em
percentual de 0,70% (sete décimos por cento).
Considerando a alteração da data base do mês de maio para o mês de novembro, os
atuais salários já reajustados no mês de maio-2017 no percentual de 5% (cinco por cento),
conforme Convenção Coletiva de Trabalho Data Base 2017/2018, serão atualizados
automaticamente e independentemente de novas negociações pela variação do INPC do
mês de maio de 2017 a novembro de 2017.
Vale Alimentação: no valor de R$ 577,50 (Quinhentos e setenta e sete reais e e cinquenta
centavos), mensais.
Vale Alimentação nas Férias – O valor a ser pago será no mesmo do mês trabalhado, ou
seja, R$ 577,50 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).
Convênio Odontológico: direito ao benefício de Convênio Odontológico a todos os
trabalhadores e seus dependentes, cuja empresa será escolhida pelas diretorias do
Sindicato Patronal e do SEESAETRA.
P.L.R - Participação nos Lucros e Resultados: Valor de R$ 808,50 (Oitocentos e oito reais
e cinquenta centavos), sendo o pago em parcela única em 30 de Setembro de 2017.
Contribuição Assistencial – 6% (seis por cento) a ser pago em 2 (duas) parcelas, sendo
3% (três por cento) em Agosto de 2017 e 3% (três por cento) em Novembro de 2017.
Em razão da alteração da Data-Base para o mês de novembro e tendo em vista o período de
vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho, excepcionalmente para o ano de 2018 a
primeira parcela de 3,0% (três por cento) será descontada no mês de abril de 2018, a segunda
parcela de 3,0% (três por cento) em outubro de 2018.

Contribuição Confederativa – 1% (um por cento), período de Maio de 2017 a Abril de 2018,
com exceção nos meses de desconto da contribuição assistencial.
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