
 

SITE: www.sindconir.org.br  
SEDE: Rua Dr. Barros Júnior, 408, Centro, Nova Iguaçu – RJ. 

 TELS: (21)  2767-8232 / 2767-5130 / 2768-9297  Ramal: 204.                                                                         
 
 

Ofício N° 3200/ 2019 

DE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE NOVA IGUAÇU E REGIÃO.   

CNPJ: 30.839.385/0001-46. 

PARA: EMPRESAS DA NOSSA BASE TERRITORIAL 

ASSUNTO: ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE 2019/2020. 

Prezados Senhores,                                                                                  Nova Iguaçu, 01 de Outubro de 2019.      

        Informamos aos escritórios e Departamento de Pessoal, que este Acordo Coletivo de Trabalho por 

empresa está respaldado na Lei 13.467 de 13 de Julho de 2017 e neste sentido buscamos a flexibilidade na 

negociação por empresas, com o objetivo em trazer segurança jurídica para as partes. 

       O Acordo Coletivo de Trabalho de 2019/2020 encontra-se disponível em nosso SITE 

www.sindconir.org.br, de acordo com as resoluções aprovadas pela categoria em Assembleia 

realizada no dia 16 de Abril de 2019, conforme o Edital publicado no jornal Meia Hora no dia 14 de Abril de 

2019.  

       Conforme denota a Lei 13.467 de 13 de Julho de 2017 como prerrogativa e responsabilidade com os 

comerciários, esperamos contar com a reciprocidade e valorização desta valorosa categoria.  

       Tomamos como base o piso salarial Estadual e o indexador deste exercício uma vez que os comerciários 

(as) contribuem ativamente nos negócios e lucros dos empresários, buscamos nesta negociação a 

distribuição de renda, valorização na pauta apresentada do Acordo Coletivo de Trabalho. Como trata se de 

um Acordo Coletivo de Trabalho por empresa tomamos como base a proposta mínima apresentada.  

       Lembramos que o representante da empresa deverá assinar, incluindo o número do CPF, reconhecer 

firma e depositar na Sede do Sindicato, para registrarmos no Site do MTE.  

       Para maiores esclarecimentos falar com o Diretor de Política Sindicais; Telmo de Oliveira no telefone 

(21) 9 6729-1697 ou através do e-mail politicasindical@sindconir.org.br.  

 

Saudações Sindicais. 

 

_____________________________________ 

Telmo de Oliveira 

Secretaria de Políticas Sindicais.  

http://www.sindconir.org.br/
mailto:politicasindical@sindconir.org.br

