
CONVENÇAO COLETIVA de TRABALHO
EXCEPCIONALMENTE PARA OS DIAS
15 (quinze) e 16 (dezesseis) de AGOSTO/2008.

SINDICATO do COMERCIO VAREJISTA de LONDRINA e REGIÃO, pessoa
jurídica de Direito privado, inscrita no CNPJ sob o n'. 75.220.554/0001-09 e o
SINDICATO dos EMPREGADOS no COMERCIO de LONDRINA, Pessoa
Jurídica de Direito privado, inscrito no CNPJ sob o n".78.637.82410001-64, entidades
representativas das categorias econômica e profrssional, neste ato representadas por seus
Presidentes, adiante assinados resolvem, de comum acordo e dentro de suas
prerrogativas legais, firmar a presente CONVENÇÃO COLETM de TRABALHO,
em caráter excepcional, com vigência para os dias 15 (quinze) e 16 (dezesseis) de
Agosto de 2008, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula primeira - iornada de trabalho - Convencionam as partes interessadas que
a jornada de trabalho no dia 15 (quinze) de Agosto de 2008 será das 08h00m (oito) às
21h00m (vinte e uma) horas; e a do dia 16 (dezesseis) de Agosto de 2008, das 09h00m
(nove) às 18h00m (dezoito)horas.

Paráqrafo único - Como o dia 15 de Agosto de 2008 é uma sexta-feira, dia útil escolar,
faculta-se ao trabalhador estudante participar da jornada especial neste instrumento
pactuada. Caso não deseje participar, fica desobrigado a trabalhar após o término do
expediente normal.

Cláusula segunda - remuneracão - A prorro gação da jomada normal de trabalho das
18h00m (dezoito) às 21h00m (vinte e uma) horas do dia 15 de Agosto de 2008 bem
como a jornada de trabalho das 13h00m (treze) às 18h00m (dezoito) horas, do dia 16 de
Agosto de 2008, são consideradas jornadas extraordinárias, devendo o empregador
pagá-las acrescidas do percentual de 70%o (setenta) por cento, calculada sobre o salario
normal do mês de Agosto/2008.

Parágrafo Único - Ao empregador é vedado lançar tais horas no "banco de horas",
como não é permitido fazer a "compensação de horas" em relação à jornada cumprida
na forma da cláusula primeira.

Cláusula terceira - Aos comerciários que trabalharem nos dias 15 (quinze) e 16
(dezesseis) cumprindo a jornada de trabalho estipulado nesta Convenção Coletiva, será
fornecido ticket-alimentação, no valor de R$ 7,50 (sete reais e cinqüenta centavos)

cadatrabalhador e para cada dia trabalhado, não sendo permitido o desconto desse
t{J na remuneração do empregado.



Parágrafo Único - Declaram as partes que o beneficio do ticket alimentação não
integra o salário e nem tem natureza salalial e que ficam mantidos os intervalos
intrajornadapararepouso e alimentação previstos em lei.

Cláusula Quarta - Em caso do descumprimento de qualquer cláusula desta Convenção
Coletiva de Trabalho, de caráter excepcionalpara os dias 15 (quinze) e 16 (dezesseis)
de Agosto de 2008, bem como para fins de ação de cumprimento, sem prejuízo dos
créditos do empregado, obriga-se o empregador a pagar por empregado prejudicado
multa no valor equivalente a um (1) piso salarial, cujo pagamento será feito diretamente
ao sindicato profissional, o qual se compromete a repassaÍ imediatamente o valor ao
trabalhador.

Por estarem acordadas as partes assinam a presente CONVENÇÃO COLETIVA de
TRABALHO, em seis (6) vias de igual teor, para que surtam os efeitos legais
pretendidos.

Londrina, 04 de Agosto de 2008.
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