
 
 
 

PRÉ-PAUTA REIVINDICATÓRIA 2019/2020 

SESI-PR / SENAI-PR / IEL / ABESSFI 

 

Cláusulas Econômicas 

 

1) Reajuste salarial para todos os trabalhadores, independentemente do valor do salário, de 100% 

do INPC-IBGE correspondente ao período de 1º de novembro de 2018 a 31 de outubro de 2019. 

 

2) Valorização salarial sobre os salários já reajustados em 1º de novembro de 2019 pelo INPC-IBGE 

aplicando o índice de 1,10% a título de ganho com base no crescimento do PIB de 2018. 

 

3) Reajuste do valor do Vale Refeição/Alimentação para R$ 28,00 por dia trabalhado ou 

compensado. Flexibilização para divisão do benefício em dois cartões, alimentação e refeição. 

 

4) Reajuste do valor do benefício Auxílio Creche para R$ 250,00, garantido o benefício até o mês 

em que a criança ingressar no ensino fundamental. 

 

5) Implantação do Programa de Prêmio por Cumprimento de Metas similar ao Programa de 

Participação nos Resultados, previsto no Artigo 611-A da CLT.  

 

Cláusulas Sociais 

 

1) Implantação do benefício Plano Odontológico ESSENCIAL UNIMED ODONTO para todos os 

empregados mediante adesão ao convênio do SENALBA-PR no valor de R$ 20,00 por pessoa. 

 

2) Redução do prazo para concessão dos benefícios relativos a aposentadoria de 10 para 5 anos 

de vínculo empregatício. 

 

3) Ampliação do benefício de Estabilidade Pré-Aposentadoria para 18 meses. 

 

4) Complementação do salário recebido da Previdência Social em caso de afastamento do trabalho 

pelo período de até sessenta dias.  

 

5) Implantação do benefício “Day Off” que se traduz em um dia de folga para o empregado no 

mês do seu aniversário, mediante negociação de data com o gestor imediato. Aplicável somente 

aos empregados contribuintes com SENALBA-PR. 

 

Cláusulas Sindicais 

 

1) Liberação de Dirigentes Sindicais. Serão consideradas como ausências abonadas dos 

empregados dirigentes do SENALBA-PR, sem prejuízo da remuneração respectiva, férias legais 

ou 13º salário, a ausência para exercer atividades sindicais, mediante convocação prévia do 

Sindicato e aviso ao empregador, em até 12 dias por ano. 



 
 
 

 

2) Implementação na política de descontos da Entidade para produtos e serviços ofertados 

incluindo também os associados/contribuintes do SENALBA-PR.  

 

3) Repasse ao SENALBA-PR da Contribuição Assistencial aprovada em assembleia, mediante 

autorização dos empregados no site do Sindicato, até 10 dias após o desconto, juntamente com 

a relação dos contribuintes. 

 

4) Em caso de deliberação de antecipação salarial que a mesma não seja superior ao índice de 

inflação. 

 

Disposições Gerais 

 

1) Manutenção das demais clausulas inalteradas e constantes no ACT 2018/2019. 

 

 

Curitiba, xx de outubro de 2019. 

 

 

 

MARCELO DOS SANTOS 

Presidente 


