
Conquistas

Benefícios

Parceiros

• AUMENTO SALARIAL DE 10%  -  Asseg�rado o piso 
de R$ 1.223,20;

• COMISSIONISTAS: Garantia mínima de R$ 1.252,90;

• GESTANTES: Conquistamos mais 30 dias após o tér�ino 
da Estabilidade Constit�cional;

• ACIDENTE DE TRABALHO: Garantia de mais 30 dias 
de estabilidade ao empregado que sofr er acidente de t�aba-
lho ou for acometido por doença profi ssional, após o tér�ino 
da estabilidade legal;

• TRANSPORTE:  Acordado que o empregador possa ante-
cipar em dinheiro ou out�a for�a que viabilize as condições  
benefi cio do Vale TransBANCO DE HORAS: De 180 para 90 
dias, o não cumprimento haverá multa de 110%;

 •  Cursos de Graduação e Pós Graduação com até 20% 
de desconto.

• Tratamentos Odontológicos com descontos.
• Consultas de Clínica Geral e Especializadas, com con-

• DIA DO TRABALHADOR EM SUPERMERCADOS: Em 
razão da celebração do Dia do Comerciário, as empresas fa-
cultarão aos seus empregados a opção, da concessão de um 
dia de folga ou pagarão um abono, com nat�reza remunera-
tória, no valor equivalente a 1/30 (um t�inta avos) do maior 
piso salarial ora convencionado, a ser pago com o salário a 
ser quitado no mês do aniversário do t�abalhador;

• AUXÍLIO FUNERAL: Em caso de falecimento do empre-
gado, o empregador terá 5 dias a par�ir da ciência do faleci-
mento do empregado para pagar aos dependentes a tít�lo de 
Auxílio Funeral a impor�ância cor�espondente ao maior piso 
salarial acordado. Exceto se o empregado possuir plano de 
saúde ou seg�ro de vida equivalente ou superior.

sultas a par�ir de R$90,00.
 • Exames laboratoriais e de imagem a preços acessíveis.
• Podologia – Tratamento para os pés – Avaliação 

Grat�ita.



ASSESSORIA JURÍDICA GRATUITA

O SIEMERC LONDRINA é um sindicato novo que nasceu forte com o anseio de conquistas, 
beneficios parceiros comprometidos para atender as necessidades da Categoria.

 Rua Mato Grosso, 47 - Sala 4 - CEP 86.010-180 - Londrina – Paraná      Fone: 3324-3412

Presidente Sr. Joel Aparecido Caetano

Os Empregados Associados terão direitos a todos os benefícios e, de imediato 
poderá fazer uso dos mesmos. Acesse nosso site: www.siemerc.com.br

FILIE-SE AO SEU SINDICATO!!!

Aguardamos sua visita!

Sindicato dos Empregados no Comercio Varejista de Gêneros Alimentícios, Mercados, 
Supermercados e Hipermercados de Londrina, Arapongas, Cambé, Rolândia, Ibiporã e Sertanopolis


