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28 de Fevereiro de 2014

Prezado,

Boa tarde!

 

Segue abaixo os horários a serem cumpridos pelos setores do
comércio varejista de Londrina e região durante a semana do
carnaval 2014:

 

A- Comércio de rua:

     Dia 01/03 (sábado)      das 9 às 18horas

     Dia 03/03 (2ª feira)    fechado por acordo em CCT*

     Dia 04/03 (3ª feira)    fechado por acordo em CCT

     Dia 05/03 (4ª feira)    abertura após as 12horas por
acordo em CCT

 

B- Supermercado:

     Dia 01/03 (sábado)      das 8 às 22horas

     Dia 02/03 (domingo)     das 8 às 18horas

     Dia 03/03 (2ª feira)    das 8 às 22horas

     Dia 04/03 (3ª feira)    das 8 às 22horas

     Dia 05/03 (4ª feira)    das 8 às 22horas

 

C- Shopping

     Dia 01/03 (sábado)      das 10 às 22horas

     Dia 02/03 (domingo)     das 14 às 20horas

     Dia 03/03 (2ª feira)    das 14 às 20horas por acordo em
CCT

     Dia 04/03 (3ª feira)    fechado por acordo em CCT

http://www.sincoval.com.br/mail/mail.cfm?Id=40&Dest=0


28/2/2014 Sincoval

http://www.sincoval.com.br/mail/mail.cfm?id=40 2/2

     Dia 05/03 (4ª feira)    das 10 às 22horas

 

Obs.1: há exceções para aquelas empresas que não trabalharam no
domingo dia 22 de dezembro de 2013, bem como aquelas que
fizeram acordos coletivos para abertura diferenciada do
negociado em convenção coletiva.

 

Obs.2: a 3ª feira de carnaval, no Código de Posturas do
Município consta como feriado. O Sincoval em 2013, obteve na
justiça, decisão favorável, extinguindo como feriado essa data.

 

Obs.3: o horário de funcionamento para as lojas localizadas nas
dependências dos supermercados são as mesmas destes.

 

Outros detalhes para condições de trabalho, vide CCT.

 

*CCT = Convenção Coletiva de Trabalho.

CCT do comércio em geral - http://www.sincoval.com.br/downloads/convencoes/100/CCT_2013-2014_-

_COM%C3%89RCIO_DE_RUA.pdf

CCT de supermercados - http://www.sincoval.com.br/downloads/convencoes/95/CCT_2013-2014_-

_G%C3%8ANERO_ALIMENT%C3%8DCIO.pdf

CCT de shopping - http://www.sincoval.com.br/downloads/convencoes/94/CCT_2013-2014_-

_SINDSHOPPING.pdf
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