
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR DE REAJUSTE - ÁREAS VERDES 2018  

Data Base: 1º janeiro 

 PISO SALARIAL MÍNIMO: Valor R$ 1.117,48 (Hum mil, cento e dezessete reais e 
quarenta e oito centavos); 
 

 Reajuste de 3% (três por cento) a partir de 1º de janeiro, sobre os salários percebidos 
em 31 de dezembro de 2017, para todas as funções.  
 

 O Programa de Participação nos Resultados - PPR, passando a ser no valor de R$ 460,68 
(quatrocentos e sessenta reais e sessenta e oito centavos) a ser pago em duas parcelas de R$ 
230,34 (duzentos e trinta reais e trinta e quatro centavos) cada, sendo a 1ª parcela paga 
juntamente com o salário de julho/2018 e 2ª parcela juntamente com o salário de janeiro/2019; 
 

 Auxilio Alimentação, no valor de R$ 265,23 (duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e três 
centavos), mensais. 
 

 O Benefício Social Familiar passa a ser de R$ 8,91 (oito reais e noventa e um centavos); 
 A mensalidade associativa R$ 15,00, repassadas até dia 10 de cada mês. 
 

 Contribuição Assistencial dos Empregados, percentual é de 2% (dois por cento) mensal o 
qual deve ser repassado ao sindicato todo dia 10 de cada mês subsequente. No mês de 
novembro/2017 o percentual é de 5% (CINCO POR CENTO) SENDO REPASSADO AO 
SINDICATO DIA 10 DE DEZEMBRO DO MESMO ANO. 
*Desconto de 6% sobre o PLR, sendo dividido em 2 parcelas de 3%, nos meses do devido 
pagamento. 
O não recolhimento das contribuições acarretará ao empregador multa de 10% (dez por cento) 
sobre o total devido além de juros e multa na forma da lei. 

 CONTRIBUIÇÕES DOS EMPREGADOS: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREVISTA EM LEI  
Conforme deliberação da categoria em Assembleia Geral especifica, foi ratificado por todos os 
presentes, o desconto relativo à contribuição sindical, conforme expressa disposição na 
Constituição Federal, norma de eficácia plena e de natureza tributária conforme disposto no artigo 
8ª IV, e 149 da Constituição Federal e artigos 545, 578, 579, 582 e 583 da CLT, ficando as empresas 
obrigadas a proceder o desconto da contribuição sindical equivalente a 1 (um) dia de salário do 
empregado, em favor da entidade profissional. 



 

 
 

 Os pisos salariais a partir de janeiro de 2018 serão os seguintes: 

PISO SALARIAL MÍNIMO R$ 1.117,48 
AJUDANTE DE JARDINAGEM/SERVIÇOS; 
SERVENTE DE JARDINAGEM 

R$ 1.117,48 

CAPINADOR DE CÓRREGOS, CANAIS, SISTEMAS 
DE DRENAGEM E AFINS 

R$ 1.117,48 

OPERADOR DE ROÇADEIRA / OPERADOR DE 
MICRO TRATOR 

R$ 1.144,12 

OPERADOR DE MOTO SERRA R$ 1.184,35 
JARDINEIRO R$ 1.171,04 
TRATORISTA EM MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES R$ 1.319,07 
PODADOR DE ÁRVORES R$ 1.286,18 

 

 As diferenças salariais de janeiro, fevereiro e março de 2018 deverão ser pagas juntamente 
com o pagamento de salários de abril de 2018, até o 5º dia útil do mês de maio de 2018, 
podendo as empresas que já repassaram algum tipo de reajuste a título de antecipação 
fazerem a compensação. 

Jundiaí, 24 de abril 2018. 

 
 

JOEL ALVES DE ABREU 
PRESIDENTE 

CNPJ: 00.873.750/0001-78 


