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NÚMERO DA MR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MR036303-2021/ NÚMERO DO PROCESSO: 10264.105353/2021-91 

 

CIRCULAR EXPLICATIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS  

ADITIVO A CCT  2020/2022 – CIDADES DE GETÚLIO VARG. E REGIÃO 

O Sindicomerciários informa por meio desta circular que a convenção do setor de supermercados 

foi fechada para as cidades bases de Getúlio Vargas, Estação, Erebango e Ypiranga do Sul, 

ainda no ano de 2020, com validade de 2020/2022, onde as empresas e escritórios precisam 

observar os reajustes e demais cláusulas, conforme segue no ADITIVO firmado: 

01) PISOS MÍNIMOS PROFISSIONAIS   

Os novos salários mínimos profissionais, que passarão a vigorar a partir de 1º de junho de 2021, 

nos seguintes valores:  

DE 1º DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021: 

a) Empregados em geral:  ----------------------------------- R$ 1.363,00 
b) Empregado de serviço de limpeza e office-boy: -------- R$ 1.216,00 
c) Empregados em experiência de até 90 (noventa) dias:--- R$ 1.296,00 
d) Empacotador: -------------------------------------------------------- R$ 1.100,00 
 
DE 1º DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2022: 

a) Empregados em geral:  ----------------------------------- R$ 1.414,00 
b) Empregado de serviço de limpeza e office-boy: -------- R$ 1.261,00 
c) Empregados em experiência de até 90 (noventa) dias:--- R$ 1.345,00 
d) Empacotador: --------------------------------------------------------  Ver mínimo 
 

02) REAJUSTE  SALARIAL 
 

Conforme Aditivo de Reajuste firmado com o Sindicato dos Gêneros Alimentícios do RS, estamos 
informando o índice de 8,90% (oito inteiros e noventa centésimos por cento), do INPC/IBGE 
acumulado nos últimos 12 meses, que assim serão pagos aos empregados.  
 

a) EM 1º DE JUNHO DE 2021 - Os salários dos empregados serão reajustados no percentual de 
5% (cinco inteiros por cento), a incidir sobre o salário percebido em junho de 2020. 
 

b) EM 1º DE JANEIRO DE 2022 - Os salários dos empregados serão reajustados no percentual 
de 3,71% (três inteiros e setenta e um centésimos por cento), a incidir sobre o salário 
percebido em junho de 2021. 
 

Obs: O reajuste será aplicado até a parcela de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) 

dos salários, e no que exceder este valor aplica-se a livre negociação com seus empregadores. 
 

03) REAJUSTE  SALARIAL  PROPORCIONAL 
 

Para aquele empregado que ingressou na empresa após a data-base (junho/2020), o reajuste 
será proporcional ao tempo de serviço e terá como limite o salário reajustado do empregado 
exercente da mesma função, admitido até 12 (doze) meses antes da data-base. 
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TABELA DE CORREÇÕES DO INPC/IBGE, CONFORME ADMISSÃO 

 
 

DATA  
ADMISSÃO 

 

 

REAJUSTE (%) 
01/06/21 

 

REAJUSTE (%) 
01/01/22 

Junho/20 5,00% 3,71% 

Julho/20 4,81% 3,59% 

Agosto/20 4,54% 3,39% 

Setembro/20 4,33% 3,24% 

Outubro/20 3,81% 2,86% 

Novembro/20 3,28% 2,48% 

Dezembro/20 2,72% 2,06% 

Janeiro/21 1,87% 1,43% 

Fevereiro/21 1,71% 1,32% 

Março/21 1,24% 0,96% 

Abril/21 0,75% 0,58% 

Maio/21 0,54% 0,42% 
 
04) ABONO COMPENSATÓRIO 
 

Será garantido a todos os empregados com contratos ativos no período de 01/06/2020 a 
31/05/2021 nas empresas representadas pelos sindicatos acordante, o pagamento de um abono 

compensatório, na forma de indenização, sem qualquer repercussão nas verbas de natureza 
salarial, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a ser pago junto da folha de salários 
do mês de janeiro de 2022. 
 

05) PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS 
 

As diferenças salariais decorrentes da presente convenção coletiva de trabalho deverão ser 
satisfeitas junto da folha de salários de julho de 2021. 

 

06) ADICIONAL DE QUEBRA DE CAIXA 

Fica estabelecido um adicional no valor de 10% (dez por cento) do salário profissional, a título 

de quebra de caixa, ficando ajustado que ditos valores não farão parte integrante do salário do 
empregado para qualquer efeito legal.  

07) ADICIONAL DE HORAS EXTRAS 

As horas extras excedentes as duas primeiras serão remuneradas com um acréscimo de 100% 

(cem por cento), sobre o valor da hora normal. 

08) ADICIONAL DE QUINQUÊNIO 

Aos integrantes da categoria profissional, será concedido um adicional de 2% (três por cento) 
por quinquênio prestado a mesma empresa, percentual este que incidirá mensalmente, sobre 

qualquer forma de remuneração, aplicando-se mês a mês a remuneração variável, quando for o 
caso. 
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09) AUXÍLIO CRECHE 

A empresa garantirá a suas empregadas mulheres, por filho menor de 06 (seis) anos de idade, 
auxílio mensal em valor equivalente a 10,0% (dez por cento) do piso salarial da categoria, a 

título indenizatório, independentemente de qualquer comprovação de despesas. As empresas 
que mantiverem creches junto ao estabelecimento ou de forma conveniada estarão desobrigadas 
ao pagamento do auxilio creche, previsto  nesta cláusula. 

10) AVISO PRÉVIO OBTENÇÃO DE NOVO EMPREGO 

O empregado fica dispensado do cumprimento do aviso prévio dado pela empresa, quando 
obtiver novo emprego. Nesta hipótese, é o empregador obrigado ao pagamento tão somente 
daqueles dias trabalhados e das parcelas rescisórias correspondentes. 

11) AVISO PRÉVIO ESPECIAL 

Os empregados com 45 (quarenta e cinco) anos de idade ou mais e que tenham 05 (cinco) ou 
mais anos de trabalho na mesma empresa, preenchendo ambos os requisitos, ao serem 
demitidos terão direito a 60 (sessenta) dias de aviso. 

12) ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO 

As empresas pagarão 50% (cinqüenta por cento) do 13º salário aos empregados que 

requeiram até 10 (dez) dias após o recebimento do aviso de férias, salvo em caso de férias 
coletivas. 

13) TRABALHO EM FERIADOS PARA SUPERMERCADOS 

É proibido o trabalho de empregados nos feriados nos estabelecimentos comerciais, salvo em 
sentido contrário estabelecido em Acordo Coletivo de Trabalho, com a participação do sindicato 
de empregados e patronal respectivo. 

14) CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL DOS EMPREGADOS 

Os empregadores descontarão de seus empregados ao Sindicomerciários, a título de 

contribuição Assistencial, a importância correspondente a 3% (três por cento) do salário 

efetivamente percebido pelos empregados nos meses de JUNHO/2021, AGOSTO/2021, 

SETEMBRO/2021 e JANEIRO/2022, recolhendo tais importâncias até o 5º dia do mês 

subsequente ao recolhimento, sob pena das cominações previstas na TAC – Termo de 

Ajustamento de Conduta, junto ao Ministério Público do Trabalho (Processo PAJ nº 

000446.2009.04.001/4). 

 

ANELISE MICHALSKI 
Presidente – Sindicomerciários Erechim 

 


