
 

 

Prezados franqueados, 

Após um período importante de negociações entre o sindicato patronal 

(SINDIFRANCO) e sindicato dos trabalhadores (SINTELPOST) sobre a Convenção 

Coletiva de Trabalho 2017/2018, chegamos aos seguintes números, ressaltando que o 

acordo levou em conta ambos os lados: os impactos da inflação no salário dos 

colaboradores e os aumentos dos custos para os empresários. 

 

Sendo assim, segue abaixo os valores do reajuste salarial e dos benefícios, bem como o 

quadro funcional para conhecimento de todos: 

 

 Reajuste salarial de 5,6% para todas as faixas – O retroativo deve ser pago 

desde fevereiro em parcela única. As agências que anteciparam 5% de rejuste 

precisam efetuar somente a diferença, ou seja, 0,6% retroativo a fevereiro. 

 Vale refeição - R$ 15,00 (Quinze reais)  

 Multa de PLR de R$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais) – Pode ser 

pago na folha de junho com vencimento em 5 de julho. Prazo limite para 

pagamento é 30 de julho de 2017. 

 Cesta básica de R$ 63,36 (Sessenta e três reais e trinta e seis centavos)   

 Piso salarial de R$ 1060,00 (Um mil e sessenta reais). 

 

OBS: Pagamentos das diferenças de valores de vale refeição e cesta básica também 

devem ser retroativos. 

 

 

 



 

 

 

Nos quadros funcionais ficam estabelecidos os seguintes valores:  

 

CARGO 
FUNÇÕES TÍPICAS DO 

CARGO 
SALÁRIO-BASE 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS 

COPEIRA, FAXINEIRA, 

RECEPCIONISTA, OFFICE-

BOY (MENSAGEIRO)  

R$1060,00 (um mil e sessenta 

reais). 

OPERADOR DE SERVIÇOS 

INTERNOS 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 

POSTAIS, EXPEDIDOR, 

CONFERENTE, OPERADOR 

DE SERVIÇOS INTERNOS, 

OPERADOS DE TRIAGEM E 

TRANSBORDO, OPERADOR 

DE MÁQUINA DE 

FRANQUIA 

R$1.152,12 (um mil cento e 

cinquenta e dois reais e doze 

centavos). 

OPERADOR DE 

ATENDIMENTO 

ATENDENTE, AUXILIAR DE 

FATURISTA, BALCONISTA, 

CAIXA E EXECUTANTE 

OPERACIONAL 

R$1266,61 (um mil duzentos e 

sessenta e seis reais e sessenta e 

um centavos). 

ASSISTENTE ASSISTENTES 

ADMINISTRATIVO, 

COMERCIAL, FINANCEIRO,  

OPERACIONAL E 

FATURISTA 

R$1.399,72 (um mil trezentos e 

noventa e nove reais e setenta e 

dois centavos). 

GERENTE GERENTE OU 

CORDENADOR 

R$1.645,90 (um mil seiscentos e 

quarenta e cinco reais e noventa 

centavos). 

GESTOR GESTOR R$2.962,62 (dois mil novecentos 

e sessenta e dois reais e sessenta 

e dois centavos). 

 

Desde já nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e eventuais 

dúvidas.  


