
TRABALHO . JORNADA ESPECIAL.

Que faz o SINDICATO dos EMPREGADOS no COMERCIO de LONDRINA, por seu
presidente, senhor JOSE LIMA do NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o no.
045.633.799-72, e, SINDICATO do COMERCIO VAREJISTA de LONDRINA,
inscrito no CNPJ sob o n'.78.637.82410001-64, por seu Vice Presidente, senhor
YUKIO AJITA, inscrito no CPF sob o n'. 003.917.439-53; entidades representativas
das categorias profissional e econômica, que firmam o presente TERMO ADITM à
COI{VENÇÃO COLETIVA de TRABALHO, na forma do $ 1". do art. 6lllCLT, de
caráfier excepcional, tendo validade exclusivamente para os dias adiante mencionados,
visando o cumprimento de jornada de trúalho, na seguinte redação:

PRIMEIRA - iornada de trabalho: Convencionam as partes que a jomada de
trabalho, no dia 11 (onze) de outubro de 2008, feriado municipal em CambelPr, em
concordância com o Poder Público local, será das 08h00m às 18h00mo com intervalo de
duas (2) hora para repouso/alimentação.

I ÚNICO - compensacão: Por conta do disposto na cláusula primeira, o comércio de
Cambe/Pr, não abrira suas portas nem convocará trabalhadores do comércio, no dia 2
(dois) de janeiro de 2009 (sexta-feira). Assim fica vedada a utilização da mão de obra
dos trúalhadores no dia 2 (dois) de janeiro de2009.

SEGUNDA - penalidade: Pelo descumprimento, da parte do empregador, de quaisquer
das cláusulas do presente TERMO ADITM, ficam eles obrigados a pagar, ao
empregado prejudicado, multa equivalente ao piso salarial da categori4 diretamente ao
sindicato profissional, que se compromete a efetuar o repasse ao trabalhador.
Permanecem em vigor todos os demais termos da CCT.

E por estarem nestas cláusulas acordadas as partes firmam o presente TERMO
ADITIVO à CONVENCÃO COLETIVA de TRABALHO, em cinco vias de igual
teor e forma, para que justifiquem os objetivos legais pretendidos.

Londrina. 24 de Setembro de 2008.

- José Lima do

CPF: 045.633.799-72.
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- Vice Presidente -
CPF: 003.917.439-53
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