
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
SINALIMENTOS/RO E O SITRACOM REALIZADA NO 
SUPERMERCADOS IRMÃOS GONÇALVES EM 
JARU/RO. NO DIA VINTE E OITO DE JANEIRO DE 
DOIS MIL E DEZENOVE. 

Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e 
dezenove, reuniram-se em sessão extraordinária o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros 
Alimentícios do Estado de Rondônia - SINALIMENTOS/RO e o Sindicato dos Trabalhadores no 
Comércio de Bens e Serviços do Estado de Rondônia — SITRACOM-RO, em reunião realizada 
no Supermercado Irmãos Gonçalves sito à Rua Ricardo Catanhêde, 814, Bairro Liberdade, 
Jaru/RO a fim de deliberarem a seguinte pauta do dia: Negociação do Termo Aditivo à 
Convenção Coletiva de Trabalho para o período de primeiro de janeiro de dois mil e dezenove à 
31 de dezembro de dois mil e dezenove. Tomando a mesa o Presidente do SINALIMENTOS, o 
Sr. JOÃO GONÇALVES FILHO, VILSON JOSÉ FELIX e JEFFERSON SILVA 
FRANCELINO assessores do SINALIMENTOS/RO, e pelo SITRACOM-RO o Sr. Vice - 
Presidente EDMUNDO FERREIRA LIMA. O presidente Sr. João Gonçalves Filho, declarou 
aberto os trabalhos às 08h0Omin (oito horas), momento em que começou a negociar o termo 
aditivo à convenção coletiva de trabalho, Cláusula Terceira — Piso Salarial e Cláusula Quarta — 
Reposição Salarial. Depois de algum tempo de negociação, ficaram aprovadas as seguintes 
cláusulas: CLÁUSULA TERCEIRA — PISO SALARIAL - O piso da categoria, a partir de 1° 
de janeiro de 2019, será de R$ 1.136,00 (um mil cento e trinta e seis reais), mensais. 
CLAUSULA QUARTA — REPOSIÇÃO SALARIAL —Todos os trabalhadores no comércio 
varejista de gêneros alimentícios, inclusive aqueles de escritórios ou seções comerciais, em toda 
competência territorial do sindicato, terão os seus salários fixos vigentes em 01 de janeiro de 
2018, reajustados a 1° de janeiro de 2019, com índice de 3,75% (três virgula setenta e cinco por 
cento), sendo compensados eventuais reajustes já concedidos no período. Nada mais tendo a 
tratar o Sr. João Gonçalves Filho agradeceu a todos e deu a reunião por en ada e em seguida 
solicitou que fosse lavrada a presente ata que vai assinada por todos os prese 
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