
ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

200712t08

Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho com vigëncia de 1o de maio de 2007 a 30 de úril de 2008,
que entre si fazem de um lado o SINDICATO DO COMERCIO VÂREJISTA DA LONDRINA,
inscrito no CNPJ sob no. 75.220,95410001-09 e o SINDICATO IIOS EMPREGADOS NO
COIr{ERCIO IIE LONIIRINA, inscrito no CNPJ/Ìr{E sob o no.78.637.82410001'64, entidades
representativas das categorias econômicas e profissionais, neste ato representado por seus Presidentes
in fine assinados, resolvem, de comum acordo o dentro de suas prerrogativas legais, ADITAR a
colyvENÇÃo coLETIvA DE TRABALHO - 20A7D008 em vigor,que se regerá mediante as
seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA * JORNAIIA DE TRABALHO: Estabelecem as partes que a jornada de
trabalho para os empregados que trabalham nas empresas com atividade comercial de liwaria e
papelariq será prorrogada no período de 14 de jeneiro * 22 de fevereirs de 200t, da seguir*e forma,
sem prejuízo dos sábados já previstos na CCT original:

- de segunda-feira a sexta-feira das th00 às 19h00;

- nos sábados dias: l9l01 e26ft112008; 1ó102 e2310212008,

no horário das th00 às 17h00.

Parágrafo Único - Não haverá expediente e jornada de trabalho, nos dias 04 (segunda-feira de carnaval)
e 05 (terça-feira de carnaval). Ajornada de trabalho reiniciará no dia 06 de fevereiro (quarta-feira de
cinza*) a partir das 12h00 (doze horas)

CLÁUSULA SEGIINDA: na proÍïogação da jornada de trabalho estabelecida na clâusula primeira.
será considerada jornada extraordinária habitual, comprometendo-se o empregador a pagárlas com o
adicional de 6OYa (sessenta por cento) sobre a hora normal, divisor 220, com projeção no RSR, nas
verbas contratuais e rescisórias devidas.

CLAUSULA TERCEIRA * ATXILIO ALIMENTAçÃO: Nos sábados aqui mencionados será
fornecida uma refeição tipo "marmitex" no valor de R$ 7,00 (sete reais), ou valor equivalente em
dinheiro, por opção do empregado, €m que tal beneficio integre a remuneração obreira para qualquer
efeito legal.

ffi*



cr,Áusrn.l, qUARTA - pRorBrÇÃo nl pRonRocnÇÃo DA JoRI\tArlA DE TRABALHo:
Fica vedada a proÍïogação da jornada de trabalho de empregados estudantes além das 18h00, que
comprovem a situação de regularidade escolar no período letivo das aulas.

CLÁUSULA eurNTA - pRomlçÃo DE coMPENSAÇÃo: Fica proibida a compensação da
jornada de trabalho nesta hipotese de prorrogação, ficando, inclusive, mantido o intervalo intrajornada
estabelecido nos contraÍos individuais.

CLÁUSULA SaxTA PROBrÇÃO DE FtrIRAS: Estabelecem as partes que ficam
terminantemente proibidas feiras de material escolar e congêneres, no período de janeiro e fevereiro de
2008, ressalvada a possibilidade de negociação especial e específica com a participação indispenúvel
dos sindicatos si$natários.

CLAUSIILA SETIMA- PENALIDADE: Em caso de descumprimento do ajustado neste aditivo, sem
prejuízo do pagamento dos créditos devidos aos empregados e sem prejuízo de outras penalidades
legais não cunaulativag fica o empregador obrigado a pegar, por ernpregado prejudicado, multa
equivalente a um piso salarial da categori4 diretamente ao Sindicato profissional, que se compromete a
efetuar o repasse ao empregado prejudicado.

CLÃUSULA OITAVA: Ficam inalteradas as demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho,
que não colidam com as consubstanciadas no presente aditivo convencional.

E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo à Convenção Coletiva de
Trabalho, em seis üas de igual teor e form4 para que surtam os efeitos legais pretendidos.

Londrina. 10 de Janeiro de 2008.
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