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 ACORDO COLETIVO – 2017/18 

        Nº 039/17  Pág.: 1/1 

        Emissão: 13 / 07 / 2017 

        Validade: 31 / 07 / 2017  

 

Ao corpo de colaboradores da CET: 
 
Em decorrência da aprovação em Assembleias realizadas pelo Sindviários e SEESP das 
propostas referentes aos reajustes da negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018, 
informamos abaixo as datas de pagamento das diferenças retroativas dos itens acordados:  
 

REAJUSTE - SALARIAL / BENEFÍCIOS 
•  Reajuste de 4,08% nos salários e seus reflexos, retroativos a maio/17, que serão pagos 

em 31/07/17. 
• Adiantamento quinzenal de julho/17 com os salários reajustados em 4,08% a ser creditado 

em 14/07/17; 
• 4,08% sobre todos os benefícios Refeição, Alimentação, Auxílio Educação Infantil/Especial 

e Auxílio Transporte retroativos a maio/17, que serão creditados em 31/07/17;  
•  Diferenças de maio a junho/17 “Vale Refeição / Horas Extras”, creditadas em 08/08/17. 
•  Vale Refeição, retroativo a maio/17, o valor total do VR passará a ser de R$ 698,72 

(seiscentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), correspondentes a 22 (vinte 
e dois) dias, ou seja, o valor diário de R$ 31,76 (trinta e um reais e setenta e seis 
centavos).  

•  Vale Alimentação, retroativo a maio/17, o valor total do VA passará a ser de R$ 544,59 
(quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). 

•  Auxílio Transporte (Reembolso Fretado), limitado a R$ 411,05 (quatrocentos e onze reais 
e cinco centavos). 

•  Auxílio Educação Infantil, limitado ao valor de até R$ 777,08 (setecentos e setenta e sete 
reais e oito centavos). 

•  Auxílio Ensino Especial, limitado ao valor de até R$ 1.554,16 (hum mil, quinhentos e 
cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos). 

•  Adicional de Ativação de Campo no valor de R$ 245,55 (duzentos e quarenta e cinco 
reais e cinquenta e cinco centavos). 

•  13° Vale alimentação a ser creditado em 15/12/17 no valor de R$ 544,59 (quinhentos e 
quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). 

•  Reajuste de 4,08 % no Programa de Participação de Resultados para o ano de 2018, no 
valor de R$ 5.034,87 (cinco mil e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos). 

 

A Companhia estará se reunindo com os Sindicatos para finalização do texto do novo Acordo 
Coletivo de Trabalho, visando seu imediato registro, bem como o início de pactuação de novas 
metas para medição no ano de 2018. 
 

A Diretoria da CET agradece a todos envolvidos neste processo pela condução exemplar 

das negociações, bem como ao seu corpo de colaboradores por entender as dificuldades 

econômicas/financeiras enfrentadas por esta nova administração.  
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(Original assinado no arquivo da GGE) 


