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SINDICATO DOS TRABALH EM TRANSPORTES RODOV DE LONDRINA, CNPJ n. 
78.636.222/0001-92, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO BATISTA DA 
SILVA; 
E 
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE LONDRINA, CNPJ n. 75.220.954/0001-09, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). YUKIO AGITA; 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de 
trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 1º de 
agosto de 2012 a 31 de julho de 2013 e a data-base da categoria em 1º de agosto. 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional 
Trabalhadora em Transportes Rodoviários de Londrina, PR, do Plano da CNTTT, com 
abrangência territorial em Alvorada do Sul/PR, Arapongas/PR, Assaí/PR, Bela Vista do 
Paraíso/PR, Cafeara/PR, Cambé/PR, Centenário do Sul/PR, Colorado/PR, 
Congonhinhas/PR, Florestópolis/PR, Guaraci/PR, Ibiporã/PR, Itaguajé/PR, Jaguapitã/PR, 
Jataizinho/PR, Leópolis/PR, Londrina/PR, Lupionópolis/PR, Miraselva/PR, Munhoz de 
Melo/PR, Nossa Senhora das Graças/PR, Nova América da Colina/PR, Nova Fátima/PR, 
Ortigueira/PR, Pitangueiras/PR, Porecatu/PR, Primeiro de Maio/PR, Rancho Alegre/PR, 
Rolândia/PR, Sabáudia/PR, Santa Cecília do Pavão/PR, Santa Inês/PR, Santa Fé/PR, Santo 
Antônio do Paraíso/PR, Santo Inácio/PR, São Jerônimo da Serra/PR, São Sebastião da 
Amoreira/PR, Sapopema/PR, Sertaneja/PR, Sertanópolis/PR e Uraí/PR, com abrangência 
territorial em Alvorada do Sul/PR, Arapongas/PR, Assaí/PR, Bela Vista do Paraíso/PR, 
Cafeara/PR, Cambé/PR, Centenário do Sul/PR, Colorado/PR, Congonhinhas/PR, 
Florestópolis/PR, Guaraci/PR, Itaguajé/PR, Jaguapitã/PR, Jataizinho/PR, Leópolis/PR, 
Londrina/PR, Miraselva/PR, Nossa Senhora das Graças/PR, Nova América da Colina/PR, 
Nova Fátima/PR, Porecatu/PR, Primeiro de Maio/PR, Rancho Alegre/PR, Rolândia/PR, 
Sabáudia/PR, Santa Cecília do Pavão/PR, Santa Inês/PR, Santo Antônio do Paraíso/PR, 
Santo Inácio/PR, São Jerônimo da Serra/PR, São Sebastião da Amoreira/PR, Sapopema/PR, 
Sertaneja/PR, Sertanópolis/PR e Uraí/PR. 
 
 

 
Salários, Reajustes e Pagamento 

 
Piso Salarial 



 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO 
 
Fica estabelecido o salário normativo correspondente aos seguintes valores mensais, a 

partir de 1° de agosto de 2012. 

 

a) Motoristas de Jamanta, Carreta, Semirreboques, Bi trem e Ônibus. R$ 1.400,00 

b) Motoristas de Caminhões (Truck). R$ 1.200,00 

c) Motoristas de Caminhões de Grande Porte (Toco). R$ 1.100,00 

d) Motoristas de Veículos de Pequeno Porte (Kombi e Semelhantes) e 

de Médio Porte (Mercedes Benz-Mb 608 e Semelhantes) e Operadores 

de Empilhadeira. 

 

R$ 1.000,00 

e) Motociclistas. R$ 850,00 

f) Ajudantes de Motorista.  R$ 836,00 

  

PARÁGRAFO ÚNICO      DIFERENÇAS SALARIAIS: As diferenças salariais causadas 

pelo atraso nas negociações da presente Convenção Coletiva de Trabalho referente aos 

meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012 e janeiro, 

fevereiro e março de 2013, poderão ser pagas juntamente com o salário do mês de 

março/2013, sem outros ônus. 

 
 

Reajustes/Correções Salariais 
 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL E PRODUTIVIDADE 
 
As empresas representadas pela Entidade Sindical Patronal do Comércio Varejista 

abrangidas por esta convenção adotarão os mesmos critérios aos percentuais de 

reajustes salariais e Taxa de produtividade ou outros benefícios desta ordem que forem 

determinados pela legislação em vigor na respectiva data-base e condições 

estabelecidas em Convenção Coletiva de Trabalho entre a Entidade Sindical Patronal 

convenente e a correspondente dos trabalhadores da categoria preponderante. 

 
 

Pagamento de Salário      Formas e Prazos 
 

CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTES DE PAGAMENTO 
 



As empresas fornecerão comprovante de pagamento, especificando as verbas pagas, 
descontos efetuados e recolhimento do FGTS. 
 

Descontos Salariais 
 

CLÁUSULA SEXTA - DESCONTO EM FOLHA 
 
Para os efeitos do Artigo 462 da CLT, a empresa poderá descontar da remuneração 

mensal do empregado, quando expressamente autorizadas pelo mesmo, e desde que 

não excedam 30% (trinta por cento) da remuneração mensal, as parcelas relativas a 

empréstimos dos convênios MTB/CEF e SINDICATOS PROFISSIONAIS, bem como, 

planos de assistência médica e/ou odontologia, convênio com farmácia, óticas, 

supermercados e congêneres, dentre outros, mensalidades de seguros de vida, além de 

empréstimos pessoais, em caráter excepcional, para atender emergência, feitos pelo 

sindicato profissional convenente. Uma vez autorizado o desconto, individualmente ou 

coletivamente, não mais poderá o empregado pleitear a devolução do mesmo. 

Outrossim, em todas estas hipóteses, o empregado poderá, a qualquer tempo, revogar 

a autorização, desde que seus débitos estejam liquidados com o sindicato, a partir de 

quando, então, o desconto deixará de ser procedido. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O repasse das importâncias descontadas, devidas ao sindicato 

profissional, será efetuado até o 5° dia útil após o desconto. 

 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 

 
Adicional de Hora-Extra 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS 
 
As horas extras serão pagas, com os adicionais previstos na Convenção Coletiva de 

Trabalho da categoria preponderante. 

 
 

Auxílio Alimentação 
 

CLÁUSULA OITAVA - ALIMENTAÇÃO E ESTADA 
 
Os empregados serão reembolsados, quando em viagem a serviço fora do município 



sede das empresas e que implique em necessidade de refeição e pernoite, das 

despesas devidas com alimentação e estada, em níveis adequados, ajustados com as 

empresas, não podendo em hipótese alguma ser inferior ao aqui ajustado. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Aos empregados, quando em viagem a serviço das 

empresas, fora de seu domicilio sede, fica assegurada a percepção de alimentação e 

estada paga pelas empresas, nos seguintes valores: R$12,00 (doze reais) para almoço; 

R$12,00 (doze reais) para jantar; R$5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) para café; 

R$5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) para pernoite, totalizando R$35,00 (trinta e 

cinco reais) de despesas diárias comprovadas por documentos fiscais, sem natureza 

salarial.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As empresas que mantém convênio com Restaurantes de 

Dormitórios para o atendimento das obrigações desta cláusula, ficam desobrigadas do 

reembolso.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: As despesas referidas nesta cláusula não terão natureza 
salarial. 
 

Seguro de Vida 
 

CLÁUSULA NONA - SEGURO CONTRIBUTIVO 
 
As empresas que não possuam seguro de vida em grupo poderão aderir ao seguro 

mantido pelo sindicato profissional, mediante o pagamento de valor equivalente a 3,5% 

(três vírgula cinco por cento) do salario mínimo nacional, por empregado abrangido por 

este Instrumento Normativo, ao sindicato profissional, que se obriga a manter apólice 

coletiva de seguro, em favor de seus representados. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso a empresa não possua seguro de vida em grupo para 

seus empregados, nem venha aderir ao seguro mantido pelo sindicato profissional, 

ficará responsável pela indenização em caso de morte em decorrência de acidente, 

morte natural ou invalidez permanente do empregado abrangido por este instrumento, 

bem como pelas despesas de translado e funeral, caso ocorra a morte quando o 

empregado estiver a serviço da empresa. 



 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Optando pelo seguro de vida mantido pelo sindicato 

profissional, a empresa fornecerá os dados do empregado (nome completo, data de 

nascimento, nº do RG e CPF), ao sindicato profissional, necessários à contratação do 

seguro por este mantido. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O Seguro de vida será de conformidade com o que 

determinar o parágrafo único do Art. 2° da Lei 12.619/2012, devendo destinar a 

cobertura dos riscos pessoais inerentes as suas atividades no valor mínimo 

correspondente a 10 (dez) vezes o piso salarial de sua categoria. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: O seguro estipulado pelo Sindicato Profissional vigerá após 

30 (trinta) dias da comunicação de adesão e pagamento do prêmio em guias por este 

fornecidas, com autenticação do recolhimento em conta bancária. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Ocorrendo o sinistro dentro do mencionado prazo de carência 

não caberá qualquer responsabilidade ao Sindicato Profissional. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: O seguro de vida feito diretamente pelas empresas, não 

poderão sofrer descontos nos salários dos empregados, e deverá obedecer ao valor 

mínimo previsto no parágrafo único do Art. 2° da Lei 12.619/2012 que regulamentou a 

profissão de motorista. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: As despesas de manutenção de qualquer dos seguros 
previstos nesta cláusulas não terá natureza salarial. 
 

 
Contrato de Trabalho      Admissão, Demissão, Modalidades 

 
Normas para Admissão/Contratação 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - EMPREGADOS NOVOS ADMITIDOS 
 
Ao empregado admitido para a função de outro empregado dispensado, sem justa 
causa, será garantido aquele salário igual ao do empregado de menor salário na função, 
sem considerar vantagens pessoais (Instrução n° 004 do TST, item XXIII). 
 

Desligamento/Demissão 



 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COMUNICAÇÃO DO MOTIVO DA DISPENSA 
 
No caso de despedida por justa causa, as empresas comunicarão por escrito aos 
empregados o motivo da dispensa. 
 

Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÕES CONTRATUAIS 
 
Nas rescisões contratuais aplicar-se-á o Artigo 477 da CLT com a redação dada ao 
mesmo pela Lei 7.855/89. Na hipótese de não ser efetuado o mencionado pagamento, 
nos termos estipulados, motivado pela ausência do empregado, a empresa fará 
comunicação por escrito ao Sindicato dos Trabalhadores, que terá 05 (cinco) dias para a 
sua manifestação. Persistindo a ausência, ficará a empresa dispensada de qualquer 
sanção. 
 

 
Jornada de Trabalho      Duração, Distribuição, Controle, Faltas 

 
Prorrogação/Redução de Jornada 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - BANCO DE HORAS 
 
As empresas interessadas na celebração de acordo para implantação de sistema de 
Banco de Horas deverão tratar diretamente com o sindicato representante da categoria 
profissional, com a mediação do Sindicato da categoria econômica, para definição dos 
critérios a serem adotados para compensação da jornada de trabalho. 
 

 
Férias e Licenças 

 
Remuneração de Férias 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FÉRIAS PROPORCIONAIS 
 
Ao empregado com menos de um ano de empresa, e que rescinda seu contrato laboral, 
será devido o pagamento das férias proporcionais, ficando assegurado também o 
pagamento de 1/3 (um terço) do salário normal na concessão das férias ou na rescisão 
contratual. 
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador 

 
Uniforme 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - UNIFORMES E MATERIAIS PARA O TRABALHO 
 
Quando for obrigatório o uso de uniforme e equipamentos para o trabalho, as empresas 
fornecerão gratuitamente, vedado quaisquer descontos a este título. 



 
Aceitação de Atestados Médicos 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ATESTADOS MÉDICOS 
 
As empresas aceitarão os atestados médicos e odontológicos expedidos pelos 
profissionais dos Sindicatos dos Trabalhadores, tendo em vista convênios firmados com 
o INSS e na hipótese das empresas disporem de serviços médicos e odontológicos 
próprios, sua validade dependerá do visto de seus profissionais. 
 

 
Relações Sindicais 

 
Contribuições Sindicais 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS 
TRABALHADORES À ENTIDADE SINDICAL PROFISSIONA 
 
Todos os trabalhadores beneficiados por este instrumento normativo, aprovado 

mediante autorização da Assembleia Geral Extraordinária da entidade profissional, 

contribuirão com valor mensal a título de Contribuição Assistencial, nos termos Artigo 

513, alínea  e  da CLT. -  impor contribuições a todos aqueles que participam das 

categorias , MEMO CIRCULAR SRT/MTE Nº 04 DE 20/01/2006 e na conformidade 

com a decisão do STF. Supremo Tribunal Federal (RE 461.451-1 SP   Relator Ministro 

EROS GRAU   v. acórdão publicado no Diário da Justiça da União, em 05/5/2006) e do 

TST. Tribunal Superior do Trabalho (TST Processo. RR 750.968/2001, Acórdão da 5.ª 

Turma, DJU 12.5.2006, Rel. Min. Gelson de Azevedo). 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Diante da manifestação do Supremo Tribunal Federal e do 

Tribunal Superior do Trabalho e nos termos do Artigo 513, alínea  e  da CLT. -  impor 

contribuições a todos aqueles que participam das categorias , MEMO CIRCULAR 

SRT/MTE Nº 04 DE 20/01/2006 ficam as empresas obrigadas ao desconto de todos os 

empregados, associados ou não ao sindicato, valor equivalente a 1% (um por cento) da 

remuneração bruta de cada trabalhador, mensalmente, conforme aprovado em 

assembleia geral da categoria profissional, recolhendo o total descontado em conta 

bancária do sindicato profissional, por meio de guias por este fornecidas, conforme 

assembleia realizada em novembro de 2011. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica estabelecido o direito de oposição dos trabalhadores 



não associados, na forma da MEMO CIRCULAR SRT/MTE Nº 04 DE 20/01/2006, a 

seguir transcrita:  Para exercer o direito de oposição, o trabalhador deverá apresentar, 

no sindicato, carta escrita de próprio punho, no prazo de 10 dias antes do primeiro 

desconto, após o depósito do instrumento coletivo de trabalho na Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Paraná, e divulgação do referido 

instrumento pelo sindicato profissional. Havendo recusa do sindicato em receber a carta 

de oposição, essa poderá ser remetida pelo correio, com aviso de recebimento . 

  

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quaisquer divergências, esclarecimentos ou dúvidas 

deverão ser tratados diretamente com o sindicato profissional, que assume toda e 

qualquer responsabilidade em relação à cláusula. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - TAXA DE REVERSÃO PATRONAL 
 

Haverá o recolhimento a favor do SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE 
LONDRINA (SINCOVAL), entidade patronal com base territorial nos municípios de: 
ASSAÍ, BELA VISTA DO PARAÍSO, CAMBÉ, CENTENÁRIO DO SUL, IBIPORÃ, 
JATAIZINHO, LONDRINA, NOVA AMÉRICA DA COLINA, ORTIGUEIRA, PRIMEIRO DE 
MAIO, RANCHO ALEGRE, ROLÂNDIA, SANTA CECÍLIA DO PAVÃO, SANTO 
ANTONIO DO PARAÍSO, SÃO JERONIMO DA SERRA, SÃO SEBASTIÃO DA 
AMOREIRA, SERTANEJA, SERTANÓPOLIS, URAÍ, ALVORADA DO SUL, 
ARAPONGAS, CAFEARA, COLORADO, CONGONHINHAS, FLORESTOPOLIS, 
GUARACI, ITAGUAJE, JAGUAPITÃ, LEÓPOLIS, LUPIONÓPOLIS, MIRASSELVA, 
MUNHOZ DE MELLO, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NOVA FATIMA, NOVA 
SANTA BÁRBARA, PARANAPOEMA, PITANGUEIRAS, PORECATU, SABÁUDIA, 
SANTA FÉ, SANTA INÊS, SANTO INÁCIO, SAPOPEMA e TAMARANA, de duas Taxas 
de Reversão Assistencial, devendo ser da seguinte forma: Pela Assembleia Geral 
Extraordinária do Sincoval realizada no dia 24/04/2012, ficou estabelecido o pagamento 
da referida taxa da seguinte forma: A primeira parcela com vencimento para o dia 
15/06/2012 e a segunda parcela para o dia 15/11/2012 cujos valores aprovados pela 
referia Assembleia foram os seguintes, R$69,00 (Sessenta e nove reais) para as 
microempresas, R$138,00 (Cento e trinta e oito reais) para as pequenas empresas e 
R$276,00 (Duzentos e setenta e seis reais) para demais empresas, ambas acrescidas 
de 1% (um por cento) sobre o total bruto da folha de pagamento do mês de maio de 
2012 e Outubro/2012, respectivamente, devendo, para gozar do benefício, anexar 
comprovante de seu enquadramento como micro ou pequena empresa. Em função da 
CCT ter sido encerrada posteriormente a essas datas, os procedimentos de 
recolhimento para aqueles que ainda não efetuaram o devido pagamento,  o 
vencimento  será em cota única até o dia 20/03/2013. Os respectivos boletos para 
pagamento deverão ser solicitados através do e-mail 
arrecadacao@sincoval.com.br. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os recolhimentos são devidos por todos os integrantes da 



categoria econômica, sindicalizados ou não, associados ou não, pela matriz e pela filial, 
representados pelo Sindicato do Comércio Varejista de Londrina, em sua base territorial 
e, deverão ser recolhidos em qualquer agência bancária até a data do vencimento ou, 
após o vencimento, com depósito identificado do remetente na agência 1582-2, do 
Banco do Brasil S/A, conta nº 12.585-7. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As guias para os referidos recolhimentos serão fornecidas 
pelo Sindicato da categoria patronal. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica ressalvado o direito do empregador de oferecer recusa 
a este recolhimento, oposição a ser manifestada diretamente ao sindicato patronal, 
através de correspondência protocolizada no prazo de 10 (dez) dias contados da data 
do registro desta convenção. 

 
PARÁGRAFO QUARTO: No ato de homologação da rescisão de contrato de trabalho 
do empregado, a empresa deverá comprovar o recolhimento da Taxa de Reversão 
Assistencial e Contribuição Sindical Patronal referente aos últimos seis meses, sem que 
isso traga óbice à homologação. 
 

 
Disposições Gerais 

 
Regras para a Negociação 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PROCESSO DE PRORROGAÇÃO E REVISÃO 
 
Os entendimentos com vistas à celebração de nova Convenção Coletiva de Trabalho 
para o próximo período (1° de agosto de 2013 a 31 de julho de 2014) deverão ser 
iniciados 60 (sessenta) dias antes do término da vigência desta Convenção. 
 

Mecanismos de Solução de Conflitos 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA TRABALHISTA - 
LEI Nº 9.958 DE 12/01/2000 
 
Fica estabelecida entre as partes, a adesão do SINTTROL na Comissão de Conciliação 
Prévia já instalada na sede do SINCOVAL, nos termos da Lei n.° 9.958/2000, 
abrangendo os trabalhadores rodoviários (motoristas condutores de veículos) 
empregados nas empresas do comércio em geral representadas pelo SINCOVAL - 
Sindicato do Comércio Varejista de Londrina, mediante assinatura de convênio para o 
funcionamento de referido organismo conciliatório. 
 

Aplicação do Instrumento Coletivo 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO 
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrange os condutores de veículos 



rodoviários (categoria diferenciada) motoristas e ajudantes de motoristas que mantém 
vínculo empregatício nas empresas do comércio varejista representadas pela entidade 
patronal, observada a respectiva base territorial: Alvorada do Sul, Arapongas, Assaí, 
Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Colorado, Congoinhas, 
Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Itaguagé, Jaguapitã, Jataizinho, Leópolis, Londrina, 
Lupionópolis, Mirasselva, Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Nova América 
da Colina, Nova Fátima, Ortigueira, Pitangueiras, Porecatu, Primeiro de Maio, Rancho 
Alegre, Rolândía, Sabaudia, Santa Cecília do Pavão, Santa Inês, Santa Fé, Santo 
Antônio do Paraíso, Santo Inácio, São Sebastião da Amoreira, São Jerônimo da Serra, 
Sapopema, Sertaneja, Sertanópolis, Uraí. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE TRABALHO PREVISTAS NA 
CCT DA CATEGORIA PREPONDERANTE 
 
As condições de trabalho fixadas na Convenção Coletiva da categoria preponderante 

nas empresas, firmadas pela entidade patronal participante da Convenção Coletiva de 

Trabalho e os Sindicatos representantes dos Empregados da categoria preponderante 

correspondente, serão aplicadas aos Motoristas, Motociclistas e Ajudantes de 

Motoristas, no que aqui não for regulado ou não for conflitante com as disposições aqui 

adotadas, obrigando-se o Sindicato Patronal a fornecer cópias das mesmas e de seus 

Termos Aditivos, exceto quanto ao banco de horas que deverá ser tratado diretamente 

com a entidade sindical profissional, com a participação da entidade sindical 

representativa da categoria econômica. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Serão aplicados aos Motoristas, Motociclistas, Operadores de 
Empilhadeira e Ajudantes de Motoristas antecipações, reajustes ou abonos 
espontaneamente concedidos por Acordos Coletivos ou Aditivos à Convenção Coletiva 
da Categoria preponderante. 
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - PENALIDADE 
 
Pela inobservância da presente Convenção, será aplicada penalidade no valor de 10% 
(dez por cento) do salário normativo, que reverterá em favor da parte prejudicada. 
 

Outras Disposições 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - EMPRESAS CONCORDATÁRIAS, FALIDAS 
 
As empresas concordatárias e a massa falida, que continuarem a operar e as empresas 
que se encontrarem em dificuldades econômicas poderão, previamente, negociar com o 
Sindicato dos Empregados condições para pagamento dos salários, índices de correção 
salarial e haveres rescisórios. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - LOCAÇÃO DE MOTOS, MANUTENÇÃO, ETC 
 



As partes reconhecem que os benefícios concedidos pelas empresas aos condutores de 

motos e similares, tais como pagamento de aluguel de motos, manutenção, 

combustíveis ou outra ajuda de custo, não tem natureza salarial. 

PARÁGRAFO ÚNICO - USO DE IMAGEM: As partes reconhecem que o uso de 
imagem nas motocicletas e similares, com a finalidade de divulgar o nome da empresa 
não gera qualquer direito a vantagens ou indenizações aos condutores ou proprietários 
das motocicletas ou similares. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - CONCLUSÃO 
 
Por assim haverem convencionado, assinam em 02 (duas) vias de igual teor e para os 
mesmo efeitos, sendo uma delas depositada para fins de arquivo e registro junto à 
Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Paraná, de conformidade com o 
estatuído pelo artigo 614, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
 

JOAO BATISTA DA SILVA 
Presidente 

SINDICATO DOS TRABALH EM TRANSPORTES RODOV DE LONDRINA 
 

YUKIO AGITA 
Presidente 

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE LONDRINA 
 
 

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e 
Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br .  
 

 

 


