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TERMO ADIT|VO A CONVENçAO COLETIVA DE TRABALHO 200912010

NÚMERO DE REGISTRo NO MïE: PROOol 16/2010
DATA DE REGISTRO NO MTE: 12IO1I2O1O
NúMERo DAsolrcrrAÇÃo: MRoolsis/2010
NúMERo Do pRoGESSo: 46299.000066t2010-92
DATA DO PROTOCOLO: 1210112010

NúMERo Do pRocEsso DA coNvENçÃo commvA pRtNcrpAL: 462ga.oo4449t2oog-46
DATA DE REGTSTRO DA CONVENçÃO COUilVA PRINCIPAL: 25111t2009

Confira a a utenticidade no endereço http :líwww.mte.gov.br/media do r.

S|NDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE LONDRINA, CNPJ n.78.637,82410001-64,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE LIMA DO NASCIMENTO;

E

SfNDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE LONDRINA, CNPJ n.75.220.954/0001-09, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). NAJILA NABHAN;

'  , :

celebram o presente TERMO ADITIVO A CONVENçÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSUI.A PRIMEIRA - uGÊNc|A E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho no período
de 1o de maio de 2009 a 30 de abril de 20í0 e a data-base da categoria em 1o de maio.

cLÁUsuI-A SEGUNDA . ABRANGÊrucn

O presente Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos
comerciários, emprêgados em estabelecimentos com atividade econômica em LIVRARIA E
PAPEI-ARIA, com abrangência territorialem Alvorada do SullPR, Arapongas/PR, Bela Vista do
ParaísolPR, Cafeara/PR, CambélPR, Centenário do Sul/PR, Florestópolis/PR,lbiporãlPR,
ItaguafétPR, JaguapltãlPR, Londrlna/PR, Mlraselva/PR, Nossa Senhora das GraçaslPR,
Porecatu/PR, Primeiro de MaiolPR, Rolândia/PR, Sabáudia/PR, Santa InêslPR, Santo Inácio/PR
e Sertanópolis/PR.

GRAT|F|CAçOES, AD|C!ONA|S, AUX|L|OS E OUTROS

AUXíLp ALTMENTAçÃO

cLÁusuLA TERCETRA - ALTMENTAçÃO

Nos sábados aqui mencionados será fornecida uma refeição tipo "marmitex" no valor de R$ 8,00 (oito
reais), ou valor equivalente em dinheiro, por opgão do empregado, sem que tal benefício integre a
remuneração obreira para qualquer efeito legal.

http'//www2.mte.gov.brlinternet/mediador/relatorios/ImprimirlC)ffvÍL.asp?NRRequeri... l2lll2Arc
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JORNADA DE TRABALHO - DURAçÃO, DTSTRTBUçÃO, CONTROLE,
FALTAS

DURAçÃO E HORARTO

CLAUSUI-A QUARTA - JORNADA DE TRABALHO

Estabelecem as partes que a jornada de trabalho para os empregados que trabalham nas empresâs
com atividade comercial de LIVRARIA E PAPELARIA, será prorrogada no período de 11 de Janeiro
de 2010 a 12 de Fevereiro de 2010, da seguinte Íorma sem prejuízo dos sábados já previstos na CCT
original:

- de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 19h00;

- nos sábados dias 23101 e 30/01, no horário das 09h00 às 17h00;

Parágrafo Único: Não haverá expediente e jornada de trabalho, nos dias lill}Zt2}fi (segunda-feira
de Carnaval) e 1610212010 (terça-feira de Carnaval). A jornada de trabalho reiniciará no dia 17 de
Fevereiro de 2010 (quarta-feira de cinzas) a partir,dâs 12h00 (doze horas).

PRORROGAçÃOIREDUçÃO DE JORNADA

cLÁusuLA QUTNTA - PRORROGAçÃO DA JORNADA DE TRABALHO

Na prorrogação da jornada de trabalho estabelecida na cláusula quarta, será considerada jomada
extraordinária habitual, cmprometendo-se o empregador a pagá-las com o adicional de 60%
(sessenta por cento) sobre a hora normal, com divisor de 220, com projeção no RSR, nas verbas
contratuais e rescisórias devidas.

GoMPENSAçÃ0 DE JORNADA

cLÁu$uLA sExTA - PROTBTçÃO DE COMPENSAçÃO

Fica proibida a compensação da jornada de trabalho nesta hipótese de prorrogação, ficando,
inclusive, mantido o intervalo intra-jornada estabelecido nos contrato individuais.

JORNADAS ESPECIATS (MULHERES, MENORES, ESTUDANTES)

cLÁusuLA sÉnMA - pRorBçÃo DA pRoRRocAçÃo DA JoRNADA DE TRABALHo

Fica vedada a prorrogação da jornada de trabalho de empregados estudantes além das 18h00, que
comprovem a situação de regularidade escolar no período letivo das aulas.

DrsPosrçÕEs cERAts

http://www2.rnte.gov.br/internet/mediador/relatorios/LnprimirlC)Cr{L.asp?NRRequeri.,. l2lLl20I0
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DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA OITAVA - 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, fica o empregador obrigado a
pagâr, por empregado prejudicado, multa equivalente a um piso salarial da categoria, diretamente ao
Sindicato profissional, que se compromete a efetuar o repâsse ao empregado prejudicado.

ourRAs DrsPosrçÕEs

cLÁusuLA NoNA - PROIBçÃO DE FEtRAt 
, .,,,,,. ì

Estabelecem as partes que ficam terminarttèmente proibidas feiras de material escolar e congêneres,
no período de janeiro a fevereiro de 2010, ressalvada a possibilidade de negociagão especial e
específica com â participação indispensável dos sirtdicatos signatários.

clÁusuLA oÉcrn,|n - ourRAS DtsposçÕEs

Ficam inalteradas as demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho que não colidam eom as
consubstanciadas no presente aditivo convencional.

JOSE LIMA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE LONDRINA

NAJILA NABHAN
PRESIDENTE

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE LONDRINA
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