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Proposta final da GVT para  
Acordo Coletivo e PPR

Reajuste salarial: 8% para salários até R$ 3.692,00  e 7,4% para 
salários a partir de R$ 3.692,01
Vale refeição: R$ 18,00 – 
reajuste de 20%
Auxilio creche: R$ 350,00 – 
reajuste de 8%
Auxilio excepcional: R$ 500,00 – 
reajuste de 11%
Assistência funeral: R$ 7.000,00 – 
reajuste de 17% 
Auxilio condutor: R$ 180,00 – reajuste de 10%

Banco de horas:
•	 As horas trabalhadas aos sábados, domingos e feriados serão 

pagas integralmente para todos os empregados;
•	 As horas extras realizadas de segunda a sexta feira, no máximo 

duas horas serão lançadas no banco de horas;
•	 O limite de crédito será de 40 horas por mês e de 160 horas em 

cinco meses.
•	 O prazo máximo para compensação das horas será de 5 meses
•	 As horas não compensadas, quando forem pagas serão com  

percentual de 60%
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Chegou a hora de decidir 
pela proposta final da 
empresa. Assembleia 

dia 07/10, às 8 horas, nas 
dependências da GVT
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