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CIRCULAR INFORMATIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS  

CONVENÇÃO COLETIVA  2022/2023 – CIDADE DE ERECHIM 

O Sindigêneros/RS e o Sindicomerciários de Erechimm informam por meio desta, circular que a 

convenção do setor de gêneros alimentícios foi fechada para a cidade de Erechim, com validade 

de 1º de junho de 2021 a 31 de maio de 2023, onde as empresas e escritórios precisam 

observar os reajustes e demais cláusulas, conforme CONVENÇÃO COLETIVA. 

01) PISOS MÍNIMOS PROFISSIONAIS   

Os pisos salariais acordados para o período de 1º de junho de 2021 a 31 de maio de 2023, são:  

DE 1º DE JUNHO/22 A 31 DE JANEIRO DE 2023: 

a) Empregados em geral:  ----------------------------------- R$ 1.572,00 
b) Empregado de serviço de limpeza e office-boy: -------- R$ 1.550,00 
c) Empregados em experiência de até 90 (noventa) dias:--- R$ 1.491,00 
d) Empacotador: Salário Minimo Nacional.  ----------------- R$ 1.212,00 
 
A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023: 

a) Empregados em geral:  ----------------------------------- R$ 1.642,00 
b) Empregado de serviço de limpeza e office-boy: -------- R$ 1.619,00 
c) Empregados em experiência de até 90 (noventa) dias:--- R$ 1.558,00 
d) Empacotador: Salário Mínimo Nacional.    -----------------  

 
02) REAJUSTE  SALARIAL 
 

Os empregados representados pela entidade profissional acordante nas empresas do comércio 
varejista de gêneros alimentícios, localizadas no Município de Erechim, terão seus salários 
reajustados da seguinte forma:  

A) Em 1º de junho de 2022, os salários dos empregados representados pela entidade 
profissional acordante serão majorados no percentual de 7,13% (sete inteiros e treze 
centésimos por cento), a incidir sobre os salários reajustados em janeiro de 2022, nos termos 

do termo aditivo firmado da Convenção Coletiva de Trabalho ora revista. 

B) Em 1º de janeiro de 2023, os salários dos empregados representados pela entidade 
profissional acordante serão majorados no percentual de 4,36 (quatro inteiros e trinta e seis 
centésimos por cento), a incidir sobre os salários reajustados na forma da alínea A. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O percentual de reajuste previsto no “caput” desta cláusula 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A taxa de reajustamento do salário do empregado que haja 
ingressado na empresa após a data-base será proporcional ao tempo de serviço e terá como  
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limite o salário reajustado do empregado exercente da mesma função, admitido até 12 (doze) 
meses antes da data-base. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de o empregado não ter paradigma ou em se tratando 
de empresa constituída e em funcionamento depois da data-base da categoria, será adotado o 
critério proporcional ao tempo de serviço, com a adição ao salário de admissão, conforme tabela 
abaixo: 
 

Admissão 01/06/22 01/03/2022 

Jun/21 7,13 % 4,36%  

Jul/21 6,72 % 4,11 %  

Ago/21 6,05 % 3,70 % 

Set/21  5,48 % 3,35 %  

Out/21 4,70 % 2,88 %  

Nov/21 3,96 % 2,42 % 

Dez/21 3,43 % 2,10 % 

Jan/22 2,97 % 1,82 % 

Fev/22 2,55 % 1,56 %  

Mar/22 1,94 % 1,18 % 

Abr/22 0,89 % 0,55 %  

Mai/22 0,27 % 0,16 % 

 
3) ABONO COMPENSATÓRIO 

 
Considerando o reajuste salarial de forma parcelada, será garantido a todos empregados  o 
pagamento de um abono pecuniário no valor de R$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois 
reais), na forma de indenização, sem qualquer repercussão nas verbas de natureza salarial, 
pagos em duas parcelas, sendo a primeira parcela no valor de R$ 276,00 (duzentos e setenta e 
seis reais), paga junto com a folha de salários do mês de setembro/22 e segunda parcela, 
também, no valor de R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais), junto com a folha de salários 
do mês de fevereiro de 2023. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Estão dispensadas do pagamento do abono compensatório definido no 
caput, as empresas que concederem reajuste de 11,90 % (onze inteiros e noventa centésimos 
por cento), a incidir sobre os salários reajustados em janeiro de 2022, nos termos do termo aditivo 
firmado da Convenção Coletiva de Trabalho ora revista. Empregados admitidos após 1º de junho 
de 2021, 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. Na 
hipótese de o empregado não ter paradigma ou em se tratando de empresa constituída e em 
funcionamento depois da data-base da categoria, será adotado o critério proporcional ao tempo 
de serviço, com a adição ao salário de admissão, conforme tabela abaixo: 

Admissão 01/06/22 

Jun/21 11,90% 

Jul/21 11,22% 

Ago/21 10,10% 

Set/21 9,14% 
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Out/21 7,85% 

Nov/21 6,61% 

Dez/21 5,72% 

Jan/22 4,96% 

Fev/22 4,26% 

Mar/22 3,23% 

Abr/22 1,49% 

Mai/22 0,45 

 

4) 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.  

5) ADICIONAL DE TRIÊNIO 

Aos integrantes da categoria profissional, será concedido um adicional de 3% (três por cento) 
por triênio 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. 

6) 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 auxílio creche, previsto nesta cláusula. 

7) 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. 

8) 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 pré-aviso. 

9) ASSISTÊNCIA DO SINDICATO NAS RESCISÕES 

Será prestada a assistência nas homologações das rescisões contratuais SOMENTE 
ASSOCIADOS AO SINDICOMERCIÁRIOS, com 12 (doze) meses ou mais de tempo de serviço 
na empresa. 

10) TRABALHO EM FERIADOS PARA SUPERMERCADOS 

As empresas interessadas em funcionar com a utilização da mão de obra de seus colaboradores 

nos feriados, deverão solicitar adesão ao acordo coletivo de trabalho especial da categoria, 
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através dos seguintes endereços eletrônicos: acordosindigenerosrs@gmail.com (sindicato 

patronal) e sindicomerciários.erechim@gmail.com para o Sindicomerciários (sindicato laboral), 

com o seguinte assunto: ADESÄO ACORDO DE FUNCIONAMENTO EM FERIADOS, juntando a 

relação de empregados, com as informações completas da empresa solicitante, até o dia 31 de 

agosto de 2022. 

11) CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL DOS EMPREGADOS 

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Erechim ajusta o pagamento por empregados por 
eles representados e alcançados pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, de contribuição 
negocial instituída na forma do art. 513, “e”, da CLT, respeitado o disposto no art. 611-B, XXVI, do 

mesmo diploma legal, nos seguintes termos: 

I) Será efetuado o desconto em folha de pagamento no percentual de 3,00% (três por cento) da 
remuneração dos meses de JULHO/2022, SETEMBRO/2022, NOVEMBRO/2022 e 
JANEIRO/2023, correspondente a CCT do ano de 2022. O valor correspondente a 3% (três por 
cento) da remuneração nos referidos meses, está limitado ao percentual de 3% (três por cento), 

sobre o valor de até 02 (dois) pisos da categoria.  

II) Para efetuar o recolhimento dos valores previstos nesta cláusula, deverão ser solicitadas as guias 

próprias junto ao secretariado do Sindicomerciários, através do e-mail guias@sindicomerciarios-

erechim.com.br O prazo para o recolhimento das importâncias acima descritas será até o 5º dia útil do mês 

subsequente ao desconto. 

III) As empresas deverão enviar diretamente para a sede do Sindicomerciários, a relação dos empregados, 

toda vez que houver desconto de alguma contribuição colaborativa, assistencial ou sindical pertinente a 

entidade, contendo nesta relação o nome dos empregados, data da admissão, salário e o valor do 

desconto. 

IV)  O sindicato dos empregados consigna que conforme deliberado na ASSEMBLEIA DA CATEGORIA 

PROFISSIONAL, CONVENÇÃO COLETIVA E O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA EM 

DOCUMENTO OFICIAL, firmado pela entidade dos trabalhadores junto ao Ministério Público do Trabalho 

(PAJ 000446.2009.4.001/4), em 3 de outubro de 2019 e prorrogado/renovado, mediante assinatura de 

novo instrumento no dia 11 de fevereiro de 2022. 

V)  Fica consignado, em relação ao direito de oposição, que este poderá ser exercido pessoalmente na 

sede principal do Sindicomerciários, localizada na cidade de Erechim, RS, de segunda-feira a sexta-feira, 
em horário comercial, qual seja, das 08h:30min às 11h:30min e das 13h:30min às 17h:45min. 

12) MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONVENÇÃO 

As empresas que descumprirem qualquer cláusula que contenha obrigação de fazer, sofrerão 

multa no valor de 30% (trinta por cento) do piso geral da categoria, valor este que deverá ser 

recolhido em favor do sindicato dos empregados. 
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