
coffiÍEHçÃO COLET]VA DE TRÂBALHO

SINDICATO DOS ETPREGADOS NO COTERCIO DE LOilDRINA' CNPJ

no1g.6g7.g?4títrtr.t€4, ncte 
"to 

ttptottf*o pof seq Presiderrte, Sr. JOSÉ UtA

DO trtAscttEtìtToeCífoplrO DO cOtERclo vARÉrlSTA DE LONDRINA, CNPJ

íf 75.221.*54nwl-09, nçte ato reprrcnHo pof seu Preiffie, sr- Y[fKlo AGITA

cekebram 
" 

p,orrn*-óõivEHénO'COLETtVA 
-DE 

TRABALHO, fnaÍdo as mrdíções

de Fahlho previstas nc dáusulas squinte:

CúUSUIÁ PRIMEIRA - ABRÂT.IGÊNEN
A presente Convençao õob{iva de Trabalho abrangerá a{s) categoria{s} dos

comerciários, 
"*pt{;"Oou 

em estabelecimentos ibm ativkÍade econômica em

comércio varellsta õm abrangência tenitoriat em Alvorada do SUUPR, Arapongas'

Befa Msta do Paraíso, Cafeaía, CartrïÉ, CêntenáÍis do Sul, Florest@b' ltÍporã'

Itãgu"ie, .J"gu"prtã,-Londtina, liraselva, Nossa -senhora das Graças, Porecatu'
primeiro de Maio, ËoÉnCia, Sabátdia, Satìta lnês, Santo Inácio e SertarÉpolls' todas

no Estado do Paraná-

Graüficaçõ*, Adicionais, Auxílis e Outrc
Auxítio Alimentação

cúusum sEGUNDA - vALE REFEçÃo
Aos empregndos que trabalharem *ú Cia 16 de Nwembro de 2013 apóe

às I 3hs00min será ïomeclda alimentação ou vaFrefe(:ão: exqqgoTalmente'

no valor de R$ 15,00 (Quinze Reais), sem gue tal beíEfído integre a

,ãtuntt"ção obreira para qua$uer efeito bgal'

JORI{ADA DE TRABALHO DURAçÃO, DISTRIBUçÃO, CONTROLES'
FALTAS

cotPEl{sAçÃo DE JORI{AI}A

cúUSUuA TERCEIRA. HORÁnlO DE ABERruRA DO COTÉRCIo

Estabeleoer 
"*-p"t1o 

; pmsib11lade v&lizar a iomda de trabalho dos

empregados do ómércio uàtqista, no dia 16 de Novembro de 2A13' até as

18:00hs

clsusuLA QUARTA - REtUl{ERAçÃo gA J9q!!ADA
As horas traoarrããal no dia í6 de Nãvembro de 2a13,aptu q í3:@hs ,serão

paga$,@m a6iciãnáf de 100%(oefn por cento) sobre o valor da hora normal'

crÁu$ur-A QUTNTA _ Ficam mantidos os Acordos coretivc IndÍvijuais

celebrados diretamente ç9m as eÍnpresas- dentro da base tetÍÍtoÍial e em

õnOie mais favoráveis para G enrpregde'



crÁusulÁ SËÜ*TA;PROB|çÃo DE CilPEilSAçÃO
Fica proibida a @tÌlpensaçfl6 da iomada de -üabalho ÍEsta hipótese de
pià"óaçao, ficando, indusúe, lnantldo o intervalo infaiomadas estabebcídoo
noe oonüatoa irdividuais.

DtsFosçÕEs'GËRAIS
DESCUTPMNEilTODOIIISTRT'TEÍITOCOLETIVO

ClÁUSULA SETIÍVIA' PEI{AUDADES
Pelo desctrmprimento de quatguer ohigação, o$et9 das dáueulas e obrigaçõeg

"otC*c, 
o'lnfator rca óOridaOo a pagar m ffitdid, cumlSaÍivamente por

cláusula nao cumúda, uma õuna buãlão maior- plso saladal da categoria, qre

6'r,"ú *t pgo Ci'Íetanp*e ao slrdcáto profisrdrxral o gual teFeissará de imedlato o

empregdo Preiudicado-

Londrina,í4 de Novembro de 2A13.

Jme Líma do


