
INFORMATIVO CCT AMERICANA – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
  
 
Comunicamos que foi assinada Convenção Coletiva da categoria de gêneros alimentícios para a 
cidade de Americana.  
 
Apresentamos abaixo um resumo das cláusulas econômicas e assim que for efetivado o registro da 
CCT no Ministério do Trabalho, a Convenção estará disponível na íntegra no site do sindicato.  
 
 
REAJUSTE SALARIAL:  
 
REAJUSTE SALARIAL: Os salários fixos ou parte fixa dos salários mistos da categoria representada 
pelas entidades sindicais profissionais convenentes serão reajustados a partir de 01 de setembro de 
2020, mediante aplicação do percentual de 2,94% (dois vírgula noventa e quatro por cento) 
incidente sobre os salários já reajustados em 1º de setembro de 2019.  
 
Parágrafo 1º: Eventuais diferenças salariais relativas aos meses de setembro, outubro e novembro, 
em razão da data de assinatura desta Convenção ter se efetivado posteriormente à data-base, 
serão exigíveis e pagas até com o salário de fevereiro/2021, permitida a compensação de quaisquer 
valores que tenham sido antecipados no período, observado o disposto na cláusula 
“COMPENSAÇÃO”. 
 
Parágrafo 2º - Os encargos de natureza trabalhista, previdenciária e tributária serão recolhidos na 
mesma época do pagamento das diferenças salariais acima referidas.   
 
 
PISO SALARIAL:  
 
I) Empresas em geral: 

a) empregados em geral.............................................................................R$    1.484,00 
 
b) operador de caixa .................................................................................R$     1.598,00 
 
c) faxineiro e copeiro................................................................................R$      1.309,00 
                         
d) office boy e empacotador.....................................................................R$      1.097,00 
 
e) garantia do comissionista ....................................................................R$      1.748,00 

 
 
REPIS – Necessário Adesão nos termos da CCT 
 
I – Empresas de Pequeno Porte  (EPP) 

a) piso salarial de ingresso (empregados em geral, operador de caixa e comissionistas – nos termos 
do parágrafo 6º desta cláusula).....................................................................  R$    1.280,00  



 
b) empregados em geral................................................................................... R$     1.422,00 
 
c) operador de caixa............................................................................................ R$     1.530,00 
 
d) faxineiro e copeiro....................................................................................... R$     1.252,00 
 
e) office boy e empacotador............................................................................ R$     1.097,00 
 
f) garantia do comissionista ............................................................................ R$     1.677,00 

 

II - Microempresas (ME) e Micro Empreendedor Individual (M.E.I.) 

a) piso salarial de ingresso (empregados em geral, operador de caixa e comissionistas – nos termos 
do parágrafo 6º desta cláusula)........................................................... R$     1.213,00 
 
b) empregados em geral.................................................................................... R$     1.357,00 
 
c) operador de caixa........................................................................................ R$     1.486,00 
 
d) faxineiro e copeiro....................................................................................... R$     1.222,00 
 
e) office boy e empacotador............................................................................. R$     1.097,00 
 
f) garantia do comissionista............................................................................. R$     1.598,00 

 
 
QUEBRA DE CAIXA    
 
INDENIZAÇÃO DE QUEBRA DE CAIXA: O empregado que exercer as funções de operador caixa nas 
empresas em geral terá direito à indenização por “quebra-de-caixa” mensal, no valor de R$ 74,00, a 
partir de 01 de setembro de 2020.  
 
 
 
 
Americana, 20/11/2020. 


