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Gerência de Recursos Humanos - GRH 
Superintendência de Recursos Humanos - SRH  

Chefia do Gabinete da Presidência - CGP 

Conforme estabelecido em Acordo Coletivo de Trabalho, aliado ao novo contrato de fornecimento 
de benefícios de refeição e alimentação, informamos que todos os empregados deverão 
obrigatoriamente preencher o formulário “OPÇÃO DE PERCENTUAL DE CRÉDITO DOS BENEFÍCIOS 
– ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO”, disponível em sua área, a fim de efetuar a escolha dos percentuais 
dos benefícios refeição e alimentação a serem creditados nos respectivos cartões.   

Opções Vale Alimentação Vale Refeição 

1 R$ 475,54 - original R$ 610,28  - original 

2 70%  - (R$ 760,07) 30%  -  (R$ 325,75) 

3 60%  - (R$ 651,49) 40%  - (R$ 434,33) 

4 50 %  - (R$ 542,91) 50%  - (R$ 542,91) 

5 40%  - (R$ 434,33) 60%  - (R$ 651,49) 

6 30%  - (R$ 325,75) 70%  - (R$ 760,07) 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 O formulário deverá ser preenchido e entregue  à sua área  que o encaminhará à 

GRH/Benefícios ,obrigatoriamente até 20/12/2015. 
 

 O empregado que não encaminhar sua opção no prazo estabelecido, permanecerá  na 
opção 1 . 

 

 O primeiro crédito com a nova opção ocorrerá no último dia útil do mês de janeiro/16. 
 

 A  opção terá validade de 12 meses e o empregado só poderá solicitar alteração em 
novembro de cada ano, por meio  de preenchimento de formulário, disponibilizado na 
intranet (modelo E 100),  a ser efetivada  em janeiro do ano seguinte.  
 

 Não serão aceitas solicitações de alteração de percentual fora do prazo estabelecido. 
 

 Por ocasião de eventual afastamento (licenças, acidente de trabalho e  auxílio doença) o 
crédito do benefício que o empregado faz jus, será o valor original, conforme Acordo 
Coletivo de Trabalho 15/16 (VA R$475,54 e VR R$ 27,74 – por dia). Após o  retorno ao 
trabalho, terá sua opção anteriormente escolhida regularizada, no mês seguinte. 

 

 Não houve alteração na tabela de coparticipação do empregado. 
 

Caso necessário, entre  em contato com GRH/Benefícios ,  fone 3030.2396  com Luciane. 
 


