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Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista

de $hopping Center de Londrina

coNVENçÃO COlenVA DE TRABALHO

Convenção Coleüva de Trabalho, que fazem entre si, de um lado SINDSHOPPING -

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO VAREJISTA DE SHOPPING
CENTER DE LONDRINA, e ele outro lado o SINDICATO DO COMÉRCIO
VAREJISTA DE LONDRINA, através de seus representantes legais abaixo
assinados. mediante as cláusulas seguintes:

crÁusura pnrunna - vIcÊNcn
A presente Con.renção Coletiva de Trabalho terá vigência de lo de maio de 2008 ate 30 de
abril de 2009.

CLÁUSULA SEGT.INDA _ ABRANGÊNCIA
Abrange todos os empregados no comércio r,arejista de shoppings centers que trabalham
na base territorial do sindicato da categoria profissional.

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL
Ficam estabelecidos os seguintes pisos salariais mínimos:
a) Para empregados que trabalham em copa cozinha. limpeza. r'igia" continuos. Office
Bo1'. o r-alor de R$ 497'00 (quatrocentos e nolenta e sete reais).

b. Após 90 (noventa) dias de sen-iço na efiÌpresa. os empregados constantes na letra

"a"" perceberão piso salarial mínimo de R$ 528100 (quinhentos e vinte e oito reais).
c. Aos empregados que trúalham nas demais funções" fica assegurado piso salarial

até 90 (noventa) dias de sen'iço na empresa. o valor de 528p0 (quinhentos e vinte
e oito reais).

d" Após 90 (noventa) dias de sen'iço na empresa. os empregâdos constantes na letra

"ç", perceberão piso salarial mírúmo de R$ 578100 (quinhentos e setenta e oito
reais).

panÁCnafO tnnCO: A proporcionalidade do piso salarial estabeleçido no ""caput"

somente poderá ser aplicada no caso dos empregados contratados para meia jonrada^ ou

seja. de 04 horas.

CLÁUSULA OUARTA - REAJUSTE SALARIAL.
Em lo de maio de 2008^ as empresas concederão aos seus empregados o reaiuste

correspondente ao indice deTo/o(sete por cento), que deverá ser aplicado sobre os sakirios

rigentes em maio/2007.

pARÁGRAFO pRIMEIRO - Para aplicação do índice de 7o/o (sete por cento)" deverá ser

obsen-ado o salario de maio/2007. corrigido na data de agostol2007. quando da celebração
da CCT 200712008.

pARÁGRAFO SEGUNDO - Aos empregados admitidos após 1o de maio de 2007, será
garantido o reajuste estabelecido no caput desta cláusula proporcional ao tempo de

serviço, nos seguintes termos:

Rod. Cetso Garcia Cid, Km 377 - s/nn - Londrina - PR - CEP' 86050-901
Fone: (43) 3315-5003 - sindicato@catuaishopping.com.br
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MES
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL

t,il,mm#,nilffi
de ShoPPing Center de Londrina

ANO
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008

PARAGRAFO TERCEIRO *Em virtude da celebração da convenção somelte nesta data,

as empresas deverão efetuar o pagamento da diferença sal^arial do 
T:t^^e 

maio/2008,
j""rr"lzoog e julho/2O0s juntam.nt. .o- o salario do mês agostÓ12008 em folha de

pagamento comPlementar.

folha de pagame-tr9 de seus êmprégado-s'

a.ta" q* por esrsêsndenliu*è"tr'autorizados por escrito, convêni9t .,P1Tqid"d,:: q:

INDICE ACUMULADO
7,00yo
6,38o/o
5,80yo
5,22o
4,640/0
4,06Vo
3,48o/o
2,9IYo
2;37%
t';,iÍ49/a'
l , r6vo
0,58oÁ
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r.nto) ae'ie,fgr, indènendentemente de juros moratório de 1%0,(úin por'cento) ao
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CLAUSULA SETIMA . FERIAS PROPORCIONATS
(um) ano, o Pàga*ento das férias

proporcioãais.

Ê;3ffis l', tt'ao. como 
.garantia 

de

r..rrr.iução mínima'o equivâiente ao pÍi9'A,!âtaribl aa categoria, sendo que tais

empregados, cujo valor das ôo*istOes,ufUap___q$9,,... alôr do piso salarial ora estabelecido,

ficam excluídos desta garantia' 'i -- 
"* ,,*" 

'
* " ,  * r i

PARAGRAFO PRIMEIRO - A média dâil,Comissões e repouso sobre as mesmas para

cálculo das férias, l3u saliário, aviso prévio e demais verbas rescisórias, deverá ser apurada

com base nos último s 12 (doze) saliírios percebidos, da seguinte forma: a parte variável

dos salarios dos comissionados será conigida monetariamente pela aplicação do INPC,

mês a mês, ou outro índice que vier a substitui-lo.

Ïillhi:i;86050€01

nstrumentocomprometem-seaabrirnegociaçõessobre

;ì*ili;;;;ï;tiliì; médica para os empregados da categoria, no mês de outubrol2O08'
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peRi6prçrg SEGIINDO - Fica ajustado que. para a apuração do calculo
correspondente ao repouso semanal remunerado de que trataa Lei n.o 605, de 05.01.1949,
do empregado comissionado, será dividindo o valor das comissões pelos dias úteis
efetivamente trabalhados, multiplicando-se pelo número de folgas e ocorridas no mês
correspondente, ressalvando as disposições contratuais mais favoráveis, consignadas em
C arteir al C ontrato de Trabalho.

pruUq6g,ap0 TERCEIRO - As empresas ficam obrigadas a fornecer aos etnpregados
cornissionados. o r-alor das leridas que eles realizaretn sobre os quais foratn calculadas as
comissões.

pA11i6p,ap0 QUARTO - Para fins de cálculos dos r-alores der idos ao empregado
conússionados" quando laborar extraordinariatnetrte. fica adotado o entendimento
preceituado no En. 340. do C.TST.. limitado ao adicional cle 50%- calculado sobre o lalor
das comissões a elas refeleffes.

PARÁGRAFO QUINTO - Quando o balanço for efetuado durante o expediente normal"
as horas efetir-amente trabalhadas serão remnneradas a razão dos ralores cler-idos a titulo
de repouso semaual remttnerado .

CLAUSULA NONA - CHEOUES E CARTÕES DE CREDITO
Serão de responsabilidade dos caixas e r-çrdedores" e destes cobrados os cheques
der.olliclos on os caftões de créclito não acolhidos pelas empresas emitentes dos cartões.
qtranclo tais enrpregados rúo atenderem as norrnas internas das enrpresas com relação a
tais rneios de pagamentos clas r-enclas.

CLÁUSULA DEZ - ABONO DE FALTA.S ESPECTAIS
Os ernpregarlos I'estíbulandos terã abonadas as faltas dos dias não trabalhados. por

motir"o de prolas" descle que der.idamente cotnproladas.

CLAUSULA ONZE _ ABONO FALTA AO PAJ" MÃE OU RESPONSÁVEIS
O pai.nrãe ou responsárel legal e sonrerúe um destes" terão abonadâs âs suas faltas para

acompanhamerúo de enfermidacle ou tratarnento a saítde cle seus filhos menores ou
incapãzes em qualquer idaçla cornpror.adas por atestado rnedico" linútado a dois atestaclos

a cada 0íi (seis) meses.

CLÁUSULA DOZE - JORNADA SEMANAL
fi*-re u Ío*uju ,le t'úu[* do, *topr.garlot abrangiclos pela presente CONVENÇÃO

COLETIVA DE TRABALHO. ern 44 {quarenta e quatro) horas setnanais. de seguncla a

cloningo respeitando-se uma folga sernanal, Íiçanclo ressalr-ado evetrhtais coutratações
preesistentes mais beneflcas pala os ernpregados"

pARÁGRAFO pRIMEIRO - Se o empregado não gozar a folga semanal a qtte tem

direito, ou trabalhar em feriado civil e religioso, o dia trabalhado na folga ou feriado será

remunerado como horas extraordinárias, calculadas com o adicional de 100% (cem por

cento), ressalvado o caso dos comissionados nos termos do parágrafo 4o. da cláusula 8u. do

presente instrumento.

Rod. Celso Garcia Cid. Km 377 - 9n" - Londrina - PR - CEP. 86050-901
Fone (43) 331 5-5003 - sínrlicato@catuaishopping.çom' br
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Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista

de $hopping Center de Londrina
pruUiçRrapO SEGI-]NDO - Excetuando-se os empregados que laborem em empresÍ$
com atividade preponderante de lazer e alimentação, fica acordado o adicional de 50%
para as duas primeiras horas extras trabalhadas em feriados e 70o/o para as demais,
ressalvando-se o caso dos comissionadoso previsto no parágrafo 4",da cláusula 8u, deste
instrumento.

pnR:içprqF0 TERCEIRO - Fica estabelecido entre as partes a abeftura do cornércio em
Shopping Center nos feriados cir is e religioso abaixo indicados" garantido-se aos
empregados que trabalharern nestes dias uma folga cornpersatória. bem como o
pagamento das horas extraordinárias correspondentes. respeitando-se o disposto na
cláusula 8". parágrafo quarto- deste instrumento.

pen:i63,apo QUARTO - As empresas terão que comunicar. antecipadamerÍe e por
escrito. a escala dos empregados que trabalharão nos feriados" bem como quando terâo
suas folgas compensatórias. que deverão ser desfmtadas na vigência da presente
conr-enção.

RELAÇÃO DOS DIAS FERIADOS QTJE TERÁ ABERTURA E FI-INCIONAMENTO
NORMAL. MEDIANTE CONCORDANCIA DOS EMPREGADOS ORA
MANIFESTADA. O INTERESSE ECONÔMICO DO EMPREGADOR E EXUÊNCIE
DAS ADMIMSTRACÕBS OOS SHOPPINGS:

o 0l de maio de 2008 (Dia do Trabalho)" no horário das 14:00 às 20:00 horas.
. 22 de maio de 2008 (Corpus Christi). no horário clas 14:00 ârs 20:00 horas:
. 30 de maio de 2008 (feriado municipal - dia do Padroeiro), no horário das 14:00 as

20:00 horas:
t 07 de setembro de 2008 (krdependência). no horririo das 14:00 àrs 20:00 horas:
o 12 de outubro de 2008 (Feriado Religioso). no horário das t:t:00 às 20:00 horas:
o 02 de notembro de 2008 (Finados). no horário das 14:00 às 20:00 horas:
o 15 de nor.embro de 2008 (Proclamação da República)" no horario das 10:00 as

22:00 horas:
o l0 de dezembro de 2008 (Aniversario de Londrina)" no horrírio das 14:00 às 20:00

horas:
o 2I de abrit de 2009 (Tiradentes). no horrírio das 14:00 as 20:00 horas:

RELAÇÃO DE DATAS COMEMORATIVAS E FERIADOS EM QUE NÃO HAVERÁ
FUNCIONAMENTO DAS LOJAS, COM EXCEÇÃO AS COM ATIVIDADES DE
LAZER E ALIMENTAÇÃO" SALVO DISPOSIÇÃO OU ACORDO ESPECIAL
FIRMADO POSTERIORMENTE ENTRE AS PARTES:

. I I de maio de 2008 (Dia das Mães) em compensação pelo feriado do dia
01.05.2008:
l0 de agosto de 2008. (Dia dos Pais) em compensação pelo feriado do dia 22 de
maio de 2008;
05 de outubro de 2008 - 1o turno das eleições;
26 de outubro de 2008 se houver 2o turno das eleições;

Rod. Celso Garcia Cid. Km 377 - slno - Londrina - PR - CEP. 86050-901
Fone: (43) 331 5-5003 - sindicato@catuaishopping.com. br
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fu/ Sindicalo dos Empregados no Comórcio Varejista

V de $hopping Center de Londrina
o 25 de dezembro de 2008 (Natal), inclusive área de alimentação;
r 1o de janeiro de 2009 (Confraternização Universal), inclusive área de alimentação;
o 23 de fevereiro de 2009 (Carnaval) em compensação pelo feriado de 30 de maio de

2008 (Padroeiro de Londrina);
o 24 de fevereiro de 2009 (Carnaval) em compensação pelo feriado de 10 de

dezembro de 2008:
o l0 de abril de2009 (sexta-feira santa):
t 12 de abril de 2ü09 (Donringo de Páscoa), ern compensação pelo feriado clo dia 21

de abril de 2009:

PARÁGRAFO OLIINTO: Os empregados que esti'i'erern de folga nos dias clestinaclos a
conrpensação clos feriados trabalhados" terão clireito a uÍru folga conrpensatoria. para não
oconer a compensação de folga com outra folga.

CLÁUSULA TREZE _ HORÁRIO ESPECIAL
As partes coru'enentes esfipularn os seguintes lrorar-ios especiais de traballro para o rnês de
DEZEMBRO/ZO08. qne serão rer-ezados entre ernpregados a criterio clos enrpregadores:

a" Do dia 1111212008 a23ll2t2üO8. das 10h00 às 23h00:
b. No clia24ll2t2ffi8,das 10h00 às 18h00:
c, No ilia 3U12/2008, das 10h00 às 18h00:

papiGprap0 UNICO - As horas exceçlentes trabalhadas neste período. deverão ser
remuneraclas coÍno extraordinárias, respeitando-se o caso rlos comissionados. previsto no
parágrafo 4o. da clárrsula 8o" deste instrunento.

CLAUSUIA OUATORZE - TRABATHO AOS DOMINGOS
As empresas der.erão efetuar suas essalas cle traballm paÍa os clorningos, de forma a
garantil que a folga semanal dos empregados recaia. no mínimo. em 02 (dois) dotningos
por nÉs.

pa11a6p,apQ LJNICO - Aos ernpregados dos setores de lazer e alirnentação. fica
garantido que utna folga por tnês recaia em domingo.

cLÁusuLA ourNZE - ALIMEÌ*IrAçÃO
Aos emprega{os que excederem a jornada de trabalho dimia alem cla B" (oitala) hora. fica
garantido alimentação a ser fomeçida pelas Êmpresas.

papi6prap$ TINICO: As enrpresas çler.erão" também fomecer à alirnentação para os

empregados escalados para trabalharem aos rlomingos. quanclo a jornacla ertrapolar a 6n.

hora cliárta.

CLAUSULA DEZESSEIS - ESCALAS DE TRABALHO
Como forma de controle das jornadas, folgas e das escalas estabelecidas para os
empregados, as empresas, até o último dia útil do mês anterior, deverão afixar as escalas a

ser cumprida no mês subseqüente, em local visível, bem como fornecer cópias para os
empregados.

?
q

Rod. Celso Garcia Cid, Km 377 - slno - Londrina - PR - CEP. 86050-901
tone: {43) 3315-5003' sindicato@catuaishopping.com.br
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Sindícato dos Empregados no Comórcio Vareiista

de Shopping Center de Londrina
PAIìAGRÁIIO PRIMEIRO - Caso seìa descumprido a forma estabelecida no "caput". em
especial em relação ao horário, a entidade profissional poderá cobrar uma multa
equivalente a 20a/o do piso salarial da categoria (cláusula 3 letra "4"), por empregado e a
cadavez que se constatar a infração e de imediato será a empresa notifioada da multa pela
entidade profissional;

PARÁGRAFO SEGLINDO - Caso a empresa não efetue o pagamento da multa relatira a
notificação recebida. no prazo de 30 dias a contar do recebimento da multa, poderá a
entidade profissional efetuar a cobrança.judicialmente perante a Justiça do Trabalho.

ctÁusul-A pEZESSETE - COMPROVANTE DE PAGAh{EÌ\i-rO
A empresas ficam obrigadas a fornecer aos seus empregados compror-antes de pagamentos
ou contracheques. detalhando as importâncias de todas as r,erbas salariais e os respectir-os
descontos efetuados. incltrsire os valores de depósitos do FGTS do mês respectivo.

CLAUSULA DEZOITO - ESTABILIDADE
a) A empregada gestante terá estabilidade no emprego. desde o inicio da gestação até 30
(trinta) dias após o termino da estabilidade constitucional.
b) O empregado que sofrer acidente de trabalho. conforme definido na legislação de
acidente de trabalho. gozarâde estabilidade prorisória pelo prazo de 30 (tinta) dias após o
termino da estabilidade legal. desde que o afastamento em deconência do acidente seia
superior a 15 (quinze) dias e que tenha sido beneficiado por auílio prer-idenciario
especiflco.
c) Para efeito de aposentadoria" gozará de estabilidade pror,isória pelo prazo de 0l (um)
ano" o empregado que durante a vigência da presente Conr,enção Coletir,a de Trabalho
completar l0 (dez) anos de seniços prestados ao mesmo empregador e que comprole em
Carteira de Trabalho um minimo de 29 (vinte e no\:e) anos de sen iço. A estabilidade
provisória prevista nesta cláusula não prevalecerá na hipótese de dispensa por iusta causa
ou pedido de demissão.

CLÁUSULA. DEZENQ. VE - TINIFORME E EQUIPAMENTOS
Os uniformes. quando instituídos pelos empregadores e os equipamentos de proteção.
quando exigidos pela natureza dos seniços. serão fonrscidos aos empregados
grahritamente.

CLÁUSULA VINTE - APICIONAL DE HORAS EXTRAS
O adicional de horas estras será de 50% (cinqüenta por cento) pÍìÍa as duas primeiras

horas e de 70a/o (setenta por cento) para as que excederem as duas primeiras horas. ficando

autorizada a prorrogação de.fornada sem prejuizo à compensação otr ao Banco de Horas

instittrído pelas empresas.

CLAUSULA VINTE E UM. VALE TRANSPORTE
Se as empresas solicitarem o trabalho dos empregados em dias não úteis e em dias de
folga, deverão conceder o vale-transporte gratuitamente para os empregados que

trabalharem nesses dias.

CLÁUSULA VINTE E DOIS - GOZO DE FERIAS
O inicio do período de gozo das ferias dos empregados, não poderá coincidir com folgas.

Rod. Celso Garcia Cid. Km 377 - sin" - Londrina - PR - CEP. 86050-901
Fone: (43) 33í5-5003 - sindicato@catuaishoppíng.com.br
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CLAUSULA VINTE E TRES _ PENALIDADES
Pelo descumprimento de qualquer obrigação objeto das cláusulas acordadas, o empregador
fica obrigado a pagar ao empregado prejudicado uma multa igual a I0% (dez por cento)
do piso salarial da categoria por cláusula infringida.

crÁusure vnqrn E euetRo - nENErÍctos
Fica acordado entre as partes que todos os beneficios concedidos aos empregados-
prer-istos nesta Com-enção. ou ainda outros beneflcios que viereur a ser concedidos aos
ernpregados colno: Lanches. Vale - Fannácia- Vale - supermercado. não terão qualquer
nafurezâ salarial. não integrando a remuneração para qualquer efeito- especialmente para
fins de, férias. l3o salário" comissões. FGTS e clemais letbas rescisórias ou indenizatórias.
ind ep end entemente d e au torização expressa clo ftiirciotúrio.

CtÁU ULA VINÏE E CINCO - BANCO DEHORÂS
Fica nranticlo o regime cle compensação de lroras de traballio- denominado Banco cle
Horas" desde que obedecidas a legislação rigente e que o acotdo cotn os etnpregaclos e as
ernpresas seja homologado antecipaclarnente pelo sindicato proflssional e a cotnpensação
terá qne ser realizada rlentro cla r'igência cla conlenção coleúr-a"

cLÁusuLA vtNTE E sEIs - FLtNÇÃo coNT&arADA
O ernpregarlo de'rerá exerceÍ a função para a qual foi contratado. salro o caso cle
prornoção ou ainda na hipotese de alteração necessária rïe frrnção" desde que der-idanerite
Ìustificada e coln a concordfurcia do empregado.

CLÁUSULA VTNTE E SETE _ TAXA DE REVERSÃO ASSISTENCIAL .

As empresas descontarão a titulo de Rerersão Assistencial. em faror do Sindicato
Profissional. o r alor equivalente a 4o/o {quatro por cento) da remuneração bnrta auferida
em AGOSTO/2008" para recolhimento até o clia 10.09.2008" e o valor eqtriralente a 49ó
(quatro por cento) da remuneração bruta cle NOVEMBROi2O0B- para recolhimento ate o
dia lt). t2.2008. de todos os empregados da empresa" sinclicalizados ou não. associados ott
não.

pen:[6p,çt0 PRIMEIRO - Fica assegurado aos empregados o direito de oposição à
refericla contribuição, que de\ erá ser apresentacla individualmente pelo empregaclo' por

escrito ao sinclicaïo profissionaf com copia protocolizada ao empÍegador. ate l0 (rlez) dias
antes fle ser efetuado o primeiro clesconto" seln efeito retroatiro" iderúificando-se e

assiuando o documetrto"

pAp{6prapg SEGI-INDO - O inadirnplemento desta cláusula em percentuais e prazCIs

preristos. suieitará o empregador âs penalidades prer-istas no art" 600 da CLT. alern da

faculclade de ser cobrada'rÍa ação cle ctrmprfunento.

pAlú6prçto TERCEIRO - A cobrança cla taria de rerersão assistencial. ou contribuição
sindical devidas ao sindicato, será ajuizada, em caso de inadimplemento, perante a Justiça

do Trabalho, que desde já as partes elegem como competenteo renunciando a qualquer

outro foro, por mais privilegiado que seja.

Rod. Celso Garcia Cid, Km 377 - Vno - Londrina - PR - CEP. 86050-901
Fone: (43) 3315-5003' sindicato@catuaishopping'com.br
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cr,ÁusurA vINTE E oITo - TAXA DE REVERSÃo pRrnoNAL
Deverá ser efetuado em favor do SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE
LONDRINA, erúidade patronal, o pagamento de duas taxas de reversão assistencial,
devendo a primeira (conforme Assembléia Geral Extraordinária) a ser recolhida até 29 de
agosto 2008, no valor de R$ 60,00 (Sessenta reais) para as micro-empresas, R$ 120,00
(Cento e vinte reais) para as pequenas empresas e R$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais)
para dernais empresas. acresçido de l% (run por cento) sobre o total bnrto da folha de
pagamento do mês de maio de 2008. der,endo. para gozar do beneficio. aneriÍIr compror-ante
de seu enquadramento çolno micro ou pequena empresa. A segunda parcela (conforme
Assembleia Geral Estraordinaria do dia I I de agosto de 2008) a ser recolhida ate o dia l-5 de
novembro de 2008. no valor de R$ 60.00 (sessenta reais) para as núcro-empresas: R$
120-00 (cento e r-inte reais) para as pequenas empresas e R$ 240.00 (duzentos e quarenta
reais) para as demais empresas. acrescido de Ia/o (um por cento) para todas ÍIs empresas^
sobre o total bruto da folha de pagamento do mês de outubro de 2008"
Os recolhimentos serão devidos por todos os integrantes da categoria econômica.
sindicalizados ou não. associados ou não. pela matriz e pela filial. representados pelo

Sindicato do Cornércio Varejista de Londrina" em sua base territorial e" deverão ser
recolhidos em qualquer agência bancária ate a data do r-encimento ou- após o r-encimento.
na agência 1582-2^ do Banco do Brasil S/A. conta n' 12.585-7. As guias para os referidos
recolhimentos serão fomecidas pelo Sindicato da categoria patronal.
Fica ressalvado o direito do empregador de oferecer recusa a este recolhimento. oposição a
ser manifestada diretamente ao sindicato patronal" atrar-es de corespondência protocolizada
no prazo de l0 (dez) dias contados da data do registro desta convenção.

pgnÁCngfO pnfn{nnO - A cobrança da taxa de reversão assistencial patronal. ou a
contribuição sindical devidas aos Sindicatos convenentes. será aiuizada" em caso de
inadimplemento" perante a Justiça do Trabalho. que descle já as partes elegem como
competenta renunciando a qualquer outro foro. por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA VINTE E NOVE- As partes acordantes. outorgam ao Sindicato competência
para aÌuizar perante a Justiça do Trabalho ações de cumprimento. seia de materia salarial.
seìa por descumprimento de cláusula convencionais. ou materia de direito indilidual.
independentemente da condição de assoçiado ou não pelo empregado.

E por estarem justos e contratados. as partes firmam a preseÍ$e Conrenção Coletiva de
Trabalho. em cinco vias de igual teor e forma. para que surtam os sells efeitos legais.

Sindicato dos E

Maria Izabel Peruçi

Secretiíria Sincliçal

Sindicato do

Rod. Celso Garcia Cid, Km 377 - s/rrp - Londrina - PB - CEP. 86050-901
Fonc (43) 3315-50ffi ' síndicato@catuaishopping.cam.br

,:ffb"frq#
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