
 

CIRCULAR INFORMATIVA MERCADOS 2018 MR:040634/2018   

REAJUSTE SALARIAL:  Em 1º de março de 2018 os salários dos empregados representados pela 

entidade profissional acordante serão reajustados em 1,81% a incidir sobre o salário de março 

de 2017  

A) Empregados em geral = R$ 1.253,00 (um mil duzentos e cinqüenta e três reais); 

 B) Empregados ocupados em serviços de limpeza e “office-boy” = R$ 1.178,00 (um mil cento 

e setenta e oito reais);  

C) Empregados menores de 18 anos que exerçam a função de empacotador e/ou entregador 

de panfletos = R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais);  

D) Empregados em geral, durante o período de experiência = estando excluídos dos salários 

mínimos profissionais previstos na presente cláusula, terão a garantia mínima estabelecida 

R$ 1.178,00 (um mil cento e setenta e oito reais). PARÁGRAFO ÚNICO: Os empregados 

contratados na modalidade de Jovem Aprendiz não terão salário inferior ao salário mínimo 

nacional. 

DIFERENÇAS SALARIAIS: As diferenças salariais decorrentes da aplicação do presente acordo DEVERÃO 

ser satisfeitas pelas empresas com o pagamento da folha do mês de agosto de 2018 RESCISÕES DE 

CONTRATO: CONSTA NA CONVENÇÃO, A OBRIGAÇÃO DE HOMOLOGAR RESCISÕES NO SINDICATO, SOB 

PENA DE MULTA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO. DEVE SER HOMOLOGADO TAMBÉM, QUANDO DE 

SUA CONCESSÃO, O AVISO PRÉVIO, QUANDO SE TRATAR DE RESCISÃO POR COMUM ACORDO. 

REAJUSTE SALARIAL PROPORCIONAL: veja tabela abaixo 

                                                  DESCONTO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS: Todos os 

empregadores descontarão de seus empregados abrangidos por esta Convenção, 

com a   previa e expressa autorização desses, a Contribuição Assistencial, definida 

em assembléia geral, conforme os termos da alínea "E" do artigo 513 da CLT, o 

valor correspondente a 2% (dois por cento) do salário do mês de 

agosto/2018, 2% (dois por cento) do salário do mês de novembro/2018 e, 

2% (dois por cento) do salário do mês janeiro/2019, qualquer que seja a 

forma de remuneração, recolhendo as respectivas importâncias em favor do 

Sindicato dos Empregados no Comércio de Sapiranga, até o dia 10 do mês 

subseqüente ao do desconto sob pena das cominações previstas no artigo 600 da 

CLT. O desconto a que se refere a presente cláusula, fica condicionado a não 

oposição por parte do empregado, manifestada por escrito, e pessoalmente, 

acompanhado de sua CTPS, na sede do sindicato profissional, durante o período 

de dez dias contados a partir da assinatura da presente convenção. 

 

                   
                                   
ADMISSÃO 

             
               
REAJUSTE                                          

MARÇO/2017 1,81% 
ABRIL /2017 1,49% 

MAIO /2017     1,41% 

JUNHO/2017 1,35% 
JULHO/2017 1,35% 

AGOSTO/2017 1,23% 

SETEMBRO/2017 1,23% 
OUTUBRO/2017 

NOVEMBRO/2017 
DEZEMBRO/2017 

JANEIRO/2018 
FEVEREIRO/2018 

1.23% 
0,85% 
0,67% 
0,41% 
0,18% 


