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SINDICATO DO COMERCIO VAREJ DE VEICULOS DE LONDRINA, CNPJ n. 78.972.650/0001-96, neste ato
representado(a) par seu Presidente, Sr(a). ROBERTO CREMONEZ;

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE LONDRINA, CNPJ n. 78.637.824/0001-64, neste ato
representado(a) par seu Vice-Presidente, Sr(a). MANOEL TEODORO DA SILVA;

celebram a presente CONVEKAO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condicaes de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes:

CLAUSU LA PRIM El RA - VIGÉNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convençáo Coletiva de Trabalho no periodic de 01
0
 de maio de

2013 a 30 de abril de 2014 e a data-base da categoria ern 01
0
 de maio.

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANGÉNCIA

A presente Convencão Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) que presta servigos nas
concessionárias de veiculos, tanto no setor de vendas e come rcialização de pews, acessórios
e veiculos novos e usados, na comercialização de consárcios, nas empresas prestadoras de
servigos as concessionárias de veiculos e nas oficinas e servigos auxiliares ou
complementares destas, definida esta atividade não so nos estatutos sociais do Sindicato de
categoria economica, como na sua Carta Sindical e na Lei n 06.729179, e, para vigorar em toda a
extensão territorial do SINDICATO PROFISSIONAL. Ficam desobrigadas do cumprimento da
Convenção Coletiva, as empresas que celebrarem corn o SINDICATO PROFISSIONAL, ACORDOS
COLETIVOS COM CLAUSULAS MAIS FAVORAVEIS, para aplicação específica no Ambito delas, corn
abrangência territorial em Arapongas/PR, Cambé/PR, Ibiporä/PR, Londrina/PR e Roländia/PR.

JORNADA DE TRABALHO - DURAgA0, DISTRIBUI00, CONTROLE, FALTAS
OUTRAS DISPOSIOES SOBRE JORNADA

CLAUSU LA TERCEIRA - TRABALHO DIA 30/03/2014

Em razäo da necessidade de ampliação do trabalha em margo de 2013 e dos feriados nacionais nos dias
18/04/2014 (sexta-feira — Paixäo de Cristo) e 21/04/2014 (segunda-feira — Tiradentes), sem prejuizo do
pactuado na clausula 48, paragrato primeiro da CCT vigente, pactuam as partes a seguinte:

A) Ficam as empresas sediadas no municipio de Londrina, autorizadas a convocar seus empregados a
trabalhar no dia 30/03/2014 (domingo), dentro de suas respectivas jornadas normais de trabalho, entre
09h00 e 17h00;

1. Aos empregados que laborarem no dia 30/03/2014 (domingo) fica garanticla a direito a folga
compensatária total, a ser usufruida no dia 19/04/2014 (sábada);

1. Nos dias 18, 19, 20 e 21 de abril de 2014 não havera convocação para a trabalho.



B) Em caso da observância plena das compensagaes, estará satisfeito o cumprimento da lei 605/49,
considerando quitadas as horas de labor em referidos dias;

Paregrafo Llnico: A empress que convocar seus empregados para o trabalho no die 30/03/2014, será
obrigada ao pagamento de urn VALE ALIMENITAcA0 no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) ao
empregado, pelo dia de trabalho, de carater indenizatário.

CLÁUSULA SEGUNDA — M ULTA CONVENCIONAL.

o descumprimento do que foi pactuado neste aditivo, implicarà no pagamento de multa equivalente so
valor de 1(urn) piso salarial par empregado, reverticlo em favor claqueles que ten ham trabalhado.

C LAUSU LA TERCEIRA — AS DEM AIS CLAUSULAS DA CONVEN g o COLETIVA.

As demais cláusulas da CONVENcA0 COLETIVA que nä- 0 foram aqui mod ificadas continuam em vigência
da forma como pactuado.

E, por estarem as partes entre si justas e acordadas, assinam a presents ern 6(seis) vias de igual teor e
forma, para as mesmos efeitos, comprometendo-se a depositar, para fins de registro e arquivo, uma via,
na Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Paraná, nos termos do art.614 da CLT, e do seu
conte0do darão divulgagäo aos interessados.
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