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Sindicato e Boa Vista negociam 
Convenção Coletiva 22/23

Mais uma negociação de Convenção Coletiva 2022/2023 está 
na pauta de reuniões. 

Na sexta-feira, 1º de abril, foi realizada reunião com os 

representantes dos Supermercados Boa Vista de Carazinho, o advogado Pedro 

Araújo e do RH da empresa Juliana Gorgen. Pelo sindicato participou o 

presidente, Ivomar de Andrade e a vice-presidente, Ivanete Teloken. O um dos 

objetivos desta reunião foi o de abertura do dialogo entre empresa e entidade 

representativa dos trabalhadores, no que diz respeito à Convenção Coletiva 

22/23. O dialogo está aberto e a expectativa é de que mais uma vez aconteça o 

acordo coletivo entre as partes. 
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Acordo Coletivo dos mercados 
em negociação

Continuam acontecendo reuniões com o objetivo de mais um Acordo 

Coletivo entre o Sindicato dos Comerciários e representantes das redes de 

supermercados, Coqueiros, Economia e Casa do Pão.


Na manhã de quarta-feira, estiveram reunidos o presidente do 

Sindicato, Ivomar de Andrade e a vice-presidente Ivanete Teloken com os 

representantes dos supermercados, na sede da entidade sindical.


Na pauta estava o reajuste do salário dos trabalhadores bem como a 

manutenção de clausulas sociais e econômicas. Reunião aconteceu no final 

do mês de abril.
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Coqueiros e Economia assinam 
Acordo Coletivo 2022/23

Na manhã de terça-feira, 17 de maio, foi assinado o Acordo Coletivo 

2022/2023 do Sindicato dos Comerciários de Carazinho com os supermercados 

Economia e Coqueiros. O ato aconteceu na entidade sindical às 9h30min na presença 

do presidente Ivomar de Andrade, da vice-presidente Ivanete Toloken, da diretora 

financeira do Coqueiros Supermercado, Elisete Vesentin e a sócia proprietária do 

Supermercado Economia, Carine Leite da Silva.


Conforme o acordo assinado o piso para empregados em geral foi para R$ 

1.694,00; Operadores de supermercados, empacotadores, e Jovem Aprendiz o piso 

ficou em R$ 1.604,00; Empacotadores e jovens aprendizes menores de 18 anos o piso 

fica fixado em R$ 1.266,00. Já o vale alimentação ficou em R$ 436,00, a partir do mês 

05 de 2022. O índice de reajuste salarial foi de 12,47%, sendo que o pagamento será 

efetuado na folha salarial do mês de maio de 2022. 
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Assinado Acordo Coletivo 
2022/23 com a Casa do Pão


No início da tarde de quinta-feira, 19 de maio, foi assinado o Acordo 

Coletivo 2022/2023 do Sindicato dos Comerciários de Carazinho com o 

supermercado Casa do Pão. A assinatura do documento foi na entidade sindical na 

presença do presidente Ivomar de Andrade, da vice-presidente Ivanete Toloken, e 

dos sociais proprietários da empresa, Juscemar De Carli e Wagner De Carli.  Pelo 

acordo assinado o piso dos empregados em geral ficou em R$ 1.694,00 já os 

operadores de supermercados, empacotadores, e Jovem Aprendizes tiveram o piso 

mínimo fixado o em R$ 1.604,00; Empacotadores e jovens aprendizes menores de 

18 anos o piso fica fixado em R$ 1.266,00. Já o vale alimentação ficou em R$ 436,00, 

a partir do mês 05 de 2022. O índice de reajuste salarial foi de 12,47%, sendo que o 

pagamento será efetuado na folha salarial do mês de maio de 2022. 
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Firmado acordo coletivo com 
o Supermercado Boa Vista

Foi assinado na última sexta-feira, 20 de maio, o Acordo Coletivo 

2022/23 entre o Sindicato dos Comerciários de Carazinho e a empresa Sudbrack 

Leonhardt Supermercados Ltda.


Na oportunidade estiveram reunidos o Presidente do Sindicato Ivomar 

de Andrade e a Vice-Presidente Ivanete Telokën, e o Diretor Financeiro da 

empresa Henrique Leonhardt.


O acordo traz reajustes salarias para os funcionários no valor de 12,47%, 

fixando o piso em R$ 1701,00. Houve ainda o reajuste da hora trabalhada em 

domingos e feriados no valor de R$ 14,00. O vale alimentação permanece no valor 

de R$ 470,00.


As demais cláusulas sociais permanecem conforme o Acordo 

Coletivo 2021/22.



Acordo Coletivo com Solar TI 
é assinado


Na manhã desta quinta-feira, 26 de maio, houve a assinatura do Acordo 

Coletivo 2021/22 entre o Sindicato dos Comerciários de Carazinho e a empresa 

Solar Ti Tecnologia de Infraestrutura Ltda.


A ação ocorreu na entidade sindical e contou com a presença do 

Presidente Ivomar de Andrade, Vice-Presidente Ivanete Telokën, do sócio 

proprietário Sandro da Silveira, acompanhado dos funcionários Ariele de Moura 

do Nascimento e Gabriel Bandeira.


O acordo assinado estabelece um reajuste de 12,47% para todos os 

trabalhadores da empresa, bem como o piso mínimo de R$ 1637,56 e o vale 

alimentação no valor de R$ 400,00.
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DESEMPREGO; Uma fila sem 
fim

O País se encaminhou para o final do mês de maio desse ano com uma 

fila que há seis anos tem mais de 10 milhões de brasileiros a espera de emprego. 

Conforme informações repassadas através da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios o primeiro trimestre do ano mostrou que nos últimos seis anos a 

preocupação tem sido a mesma, para milhões de brasileiros que não conseguem 

trabalhar e com isto garantir o mínimo de dignidade, que é poder levar para 

casa comida para seus filhos. Uma triste realidade, pois os números mostram o 

grave problema do desemprego no Brasil. Outra realidade é que ainda temos 

outros milhões de trabalhadores com salários bem abaixo do necessário para 

garantir a família o mínimo de três refeições por dia. 
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Cerca de 72% dos postos de 
trabalho fechados na pandemia 
eram ocupadas por mulheres

A crise causada pela pandemia levou à saída de milhares de mulheres do 

mercado de trabalho, fazendo a participação feminina cair para o menor nível 

desde 2016.


Dos 825,3 mil postos de trabalho perdidos no primeiro ano da pandemia, 

593,6 mil vagas eram ocupadas por mulheres, ou seja, 71,9% perderam o emprego 

nesse período, segundo a pesquisa Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 

(Cempre) 2020, do IBGE.


A pesquisa mostra que a participação das mulheres caiu para 44,3%, sendo 

a menor taxa desde 2016. Thiego Ferreira, gerente da pesquisa do IBGE explica que 

a perda de participação feminina no mercado de trabalho se deve a um conjunto de 

fatores.


De acordo com Ferreira, nesse período houve um crescimento de postos de 

trabalho em setores que empregam mais homens, como a construção civil em 

quase 91%. Em contrapartida houve uma redução de postos de trabalho em setores 

que mais empregam mulheres, como é o caso do setor de alimentação, alojamento, 

educação, que possuem 55,7%de mão de obra feminina e foram fortemente 

impactadas pela pandemia, com uma queda de 19,4%.
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Sinca/RS e SindiComerciários 
buscam firmar parcerias

Buscando aproximar as entidades, firmar parcerias, e agregar os 

convênios, o Diretor do Sindicato do Sistema da Área da Beleza e Estética Willian 

Schmidt esteve reunido com o Presidente do Sindicato dos Comerciários de 

Carazinho e Região Ivomar de Andrade.


Na oportunidade, Will explanou sobre as parcerias já firmadas no 

município, bem como, os convênios que estão sendo ajustados.


A ideia é aproximar as entidades e proporcionar aos associados, de ambas 

as entidades, diversos benefícios.


O estudo da elaboração do convênio e definição da parceria será debatido 

e estudado junto a diretoria. A reunião aconteceu no dia 4 de maio.
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Data marcada para o fim das 
carteirinhas físicas

Novas carteirinhas e renovações serão apenas via 
aplicativo

A evolução digital e a intensificação do uso de canais de interação 

acelerou o processo de extinção de dos documentos físicos, adotado, inclusive, por 

diversos órgãos e entidades federais. Nesse processo, o SindiComerciários está 

realizando a migração do uso de carteirinhas físicas para digitais. 

Desde janeiro a entidade é digital, com o lançamento de um aplicativo 

próprio, o qual disponibiliza, entre diversas outras opções, a carteirinha digital. 

Com isso, o processo de solicitação de novas carteirinhas e renovação das 

mesmas passa por algumas modificações. A partir de maio as carteirinhas físicas 

não serão mais renovadas. Para facilitar o processo e evitar transtornos, o 

SindiComerciários reforça a importância de adotar o uso do app.

Pioneirismo

Mais uma vez o SindiComerciários de Carazinho e Região é pioneira na 

implantação de sistemas digitais. No passado, a entidade adotou o uso de site, 

assessoria de imprensa e jornal físico.


O aplicativo SindMobile que permite os comerciários tenham o acesso do 

seu cadastro, com a possibilidade de atualização dos dados pessoais, inclusão de 

dependentes, contato, acesso aos convênios e benefícios, convenções e acordos 

coletivos, notícias de interesse da categoria e carteirinha digital.


A ferramenta proporciona facilidade de interação, rapidez, comodidade e 

aproximação com o comerciário. Disponível em Android e IOS.


Carazinho

Abril, maio e junho de 2022

Força Viva
11



Inflação alta

Inflação sobe por causa dos preços altos da alimentação e gasolina.  Por 

consequência o poder de compra dos consumidores acaba sendo cada vez menor. 

Antes do final da primeira quinzena do mês de abril de 2022 pesquisadores já 

projetavam para este ano uma inflação no país chegando na casa dos 7%, pesando 

mais uma vez na vida dos trabalhadores de baixa renda, que no Brasil é formada 

pela maior fatia de quem possuiu mão de obra ativa. A estimativa parte de 

economistas, ligados ao Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio 

Vargas. No ano passado a inflação brasileira ficou acima dos 10% corroendo o 

salário dos trabalhadores. Uma das maiores dificuldades do governo tem sido 

manter uma estabilidade no preço dos combustíveis, principalmente gasolina e 

diesel, as duas principais fontes de locomoção do sistema de transporte no Brasil, 

que é sobre rodas. Prova de que nosso dinheiro vale cada vez menos é o lançamento 

da nota de R$ 200,00, pois a nota de R$ 100,00 já vale menos do que R$ 50,00. 

Inflação assustadora no mês de abril  


A perda de poder de compra dos brasileiros, principalmente, das classes 

menos favorecidas, deixou de ser novidade nos últimos tempos. O tamanho do 

problema inflacionário teve seu pico no mês de abril, quando em 30 dias foi 

registrada uma inflação no Brasil de 1,06%, a maior para um período de abril dos 

últimos 26 anos, ou seja, há mais de duas décadas não tínhamos um índice tão alto 

computado no quarto mês do ano.  Isto representou, (o acumulado de 12 meses, 

abril de 2021 a fim de abril de 2022) uma galopante inflação de 12,13%. A medição 

inflacionária é do Índice Nacional de Preços ao Consumidor- Amplo.  De acordo 

com os dados da instituição os maiores impactos têm relação com ou aumento nos 

preços dos alimentos e dos combustíveis. Entre os produtos que mais subiram está 

o leite longa vida que teve reajuste acima dos 10% , batatinha mais de 18% , óleo de 

soja mais de 8% e tomate mais de 10%.  A carne também teve mais um reajuste no 

período. Com tanto reajuste ficou praticamente impossível os mais pobres 

conseguirem garantir a alimentação da família.
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Salário Mínimo: Trabalhador deveria 
receber R$ 6.394,76

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socieconômicos – 

Dieese – divulgou no mês de abril o valor do salário mínimo necessário para suprir todas 

as despesas de um trabalhador e sua família no Brasil. Conforme levantamento, o valor 

deveria ser R$ 6.394,76, equivalente a cinco vezes o valor atual de R$ 1.212,00. A 

estimativa do departamento se refere ao mês de março e indica qual seria o rendimento 

necessário para comportar as despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, 

vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.

Aumento de preços

De acordo com o Dieese, em março todas as capitais enfrentaram o aumento da 

cesta básica, em comparação, ao mês anterior. Em análise dos dados com o mesmo 

período do ano passado, o departamento apontou variação entre capitais, com a menor 

em Aracajú com 11,99% e Campo Grande com a maior alta, registrando 29,44%.

Horas trabalhadas

O estudo do Dieese também aferiu a média de horas que deveriam ser 

trabalhadas pelo trabalhador para adquirir os produtos da cesta básica, considerando o 

salário mínimo atual. Segundo estimativa, seriam necessárias 119 horas e 11 minutos, ou 

seja, cerca de 60% para aquisição dos produtos da cesta básica.
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