
“N a  b u sca  p o r m e lh o re s  co n d içõ e s  d e  Vid a ”

                                              

  
     Pág.01 

 
  

 

CIRCULAR EXPLICATIVA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ERECHIM 

SOBRE O TRABALHO EM FERIADOS COM MÃO-DE-OBRA  

O Sindicomerciários informa por meio desta circular que foi firmada Convenção Coletiva de 

Trabalho do Setor de Gêneros Alimentícios (veja no site www.sindicomerciarios-

erechim.com.br/convencoes), onde na Cláusula Quinquagésima Quinta proíbe o trabalho de 

empregados nos feriados, salvo em caso de um acordo com os sindicatos representantes. 

ACORDO COM O SINDICATO  

Para o possível trabalho em feriados das empresas de gêneros alimentícios com mão-de-obra de 

empregados, as mesmas deverão procurar o Sindicomerciários, onde poderão estabelecer um Acordo de 

Trabalho com cláusulas específicas. Sendo pago 100% de horas extras aos empregados e o recolhimento de 

uma “taxa colaborativa” de R$ 6,00 (seis reais), para empregado que trabalhar período integral e de R$ 

4,00 (quatro reais), para quem trabalhar meio expediente, por feriado trabalhado, sem direito de oposição. 

MULTA PARA QUEM TRABALHAR SEM ACORDO  

As empresas que descumprirem a Cláusula Quinquagésima Quinta da Convenção e trabalharem com 

a mão-de-obra de empregados, serão penalizadas com multa de 30% (trinta por cento), do piso 

geral da categoria por empregado (R$ 404,10). 

TAXA COLABORATIVA - FERIADO DO DIA 07 DE SETEMBRO 

Para os empregados que trabalharam no dia 07 de setembro (feriado), deve ser pago o adicional de 100% 

(cem por cento), por hora trabalhada. E também deve ser efetuado pelas empresas o desconto da “taxa 

colaborativa” de R$ 6,00 (seis reais), para empregado que trabalhou período integral e de R$ 4,00 (quatro 

reais), para quem trabalhou meio expediente, as guias serão encaminhadas pelo Sindicomerciários. 

EMPRESAS QUE TRABALHARAM NO DIA 20 DE SETEMBRO 

Conforme Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho, assinado no dia 28 de abril de 2020 com o Sindicato 

patronal de gêneros alimentícios, ficou estabelecido a troca do “Dia do Trabalhador” em 01 de maio, pela 

data do “Dia do Gaúcho” em 20 de setembro. Portanto orientamos as empresas e os escritórios de 

contabilidade que neste dia houve fiscalização por parte do Sindicomerciários, onde várias empresas foram 

flagradas trabalhando com a mão-de-obra de empregados, desrespeitando o acordado e devem procurar o 

sindicato o mais breve possível para negociação, evitando desta forma o encaminhamento da cobrança via 

judicial. 
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