
0 SlNDlCATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO 
DE LONDRINA, CNPJ 78.637.82410001-64 
representando os EMPREGADOS e o SlNDlCATO DOS 
CONCESSIONARIOS E DISTRIBUIDORES DE 
VE~CULOS NO ESTADO DO PARANA - SINCODIV, 
CNPJ 01.819.58710001-28, representando os 
EMPREGADORES, por seus Presidentes, devidamente 
autorizados pelas respectivas Assemblkias Gerais, tem 
justos e contratados esta Convenqao Coletiva de 
Trabalho, com as seguintes clhusulas: 
01. APLICACAO: A Convenqao Coletiva de Trabalho se 
aplica a todos os empregados em empresas 
concessionhrias e distribuidoras de veiculos na base 
territorial do Sindicato dos Empregados no Comkrcio de 
Londrina, incluidos os que trabalhem em oficinas de 
reparaqBo e assistencia tkcnica dos produtos 
comercializados pelas empresas integrantes da 
categoria econ6mica representada pelo Sindicato 
Patronal signathrio, e excluidos os trabalhadores 
integrantes de categorias diferenciadas. 
02. VIG~!NCIA E BASE TERRITORIAL: A presente 
ConvenqBo Coletiva de Trabalho terh vigencia de 12 
(doze) meses, a contar de lo DE MAlO DE 2005 a 30 
DE ABRIL DE 2006, aplicando-se aos contratos de 
trabalho da categoria dos empregados no com6rcio ( I0  
Grupo do plano de representaqBo da Confederaqao 
Nacional dos Trabalhadores no Comkrcio, conforme 
quadro de atividades e profissdes anexo ao Artigo 577 
da CLT) nos municipios de ALVORADA DO SUL, BELA 
VISTA DO PARAISO, CAFEARA, CENTENARIO DO 
SUL, FLOREST~POLIS, ITAGUAJ~, JAGUAPITA, 
JARDIM OLINDA, LUPION~POLIS, MIRASELVA, 
NOSSA SENHORA DAS GRACAS, PARANAPOEMA, 
PITANGUEIRAS, PRADO FERREIRA, PRlMElRO DE 
MAIO, SABAUDIA, SANTA INES, SANTO INACIO, 
SERTAN6POLlS e TAMARANA. 
03. REAJUSTE SALARIAL: 0 s  salarios fixos, ou a 
parte fixa dos salhrios dos integrantes da categoria, 
integralmente corrigidos na forma da Convenqao 
Coletiva de Trabalho anterior, sera0 reajustados a partir 
de lo DE MA10 DE 2005, com a aplicaqao do percentual 
de 7,61% (sete inteiros e sessenta e um centksimos por 
cento). 
3.1. Aos empregados admitidos ap6s lo DE MAlO DE 
2004, sera garantido o reajuste estabelecido nesta 
clhusula, proporcionalmente ao tempo de serviqo, 
conforme tabela abaixo: 

3.2. COMPENSAC~ES: A correqao salarial ora 
. . estabelecida sofrerh a compensaq30 de todos os 

antecipaqdes e reajustes salariais, abonos 
ou nBo. de natureza espontanea ou 

concedidos pelo empregador, desde MAlO 
NBo sera0 compensados os aumentos 

MES DE ADMISSAO I TOTAL ACUMULADO 

salariais determinados por promoqao, transferbncia de 
cargo, equiparaqao salarial por ordem judicial, tkrmino 
de aprendizagem ou implement0 de idade. 
3.3. As condiqdes de antecipaqao e reajuste dos 
salhrios aqui estabelecidas, englobam, atendem e 
extinguem todos os interesses de atualizaqao salarial 
ocorrentes no mQs de MA10 de 2005. 
3.4. As eventuais antecipaqdes, reajustes ou abonos, 
espontaneos ou compuls6rios que vierem a ser 
concedidos ap6s MA10 de 2005, sera0 compensados 
com eventuais reajustes determinados por leis futuras 
ou disposiqao de outras Convenqdes ou Aditivos 
firmados pelas partes. 
04. PISO SALARIAL: Assegura-se, a partir de lo DE 
MA10 DE 2005, aos empregados abrangidos pela 
presente Convenqao Coletiva de Trabalho, remunerados 
exclusivamente por saldrio fixo, piso salarial de RS 
489,OO (Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais). 
P A ~ G R A F O  UNICO - Fica estabelecida garantia de 
valor mlnimo ao piso salarial da categoria, igual ao 
menor salhrio pago a todo trabalhador adulto no Pais, 
por jornada integral, acrescido de 20% (vinte por cento). 
05. EMPRESAS CONCORDATARIAS, FALIDAS: As 
empresas concordathrias e a massa falida que continuar 
a operar, poderao, previamente, negociar com a 
Entidade Sindical dos Empregados, condiqdes para 
pagamento dos salhrios, indices de correqao salarial e 
haveres rescisbrios. 
PARAGRAFO 0 ~ 1 ~ 0  - A negociaqao prevista no CXIJXJ 

desta clhusula, estende-se, tambkm, As empresas que 
comprovarem dificuldades econbmicas. 
06. QUADRO DE AVISOS: As empresas destinarao 
local vislvel e de acesso permanente a seus 
empregados para, em seus estabelecimentos, serem 
divulgados avisos e comunicaqbes do Sindicato dos 
Empregados, porkm, n%o sera permitida a afixaqao de 
matkria de natureza politico-partidhria ou que 
contenham ataques a quem quer que seja. 
07. COMISSAO DE CONCILIACWO PREVIA - 
COMPROMISSO DE ADESAO: A entidade sindical 
convenente adere aos termos da ConvenqBo Coletiva 
de Trabalho celebrada entre o Sindicato dos 
Empregados no Com6rcio de Londrina e o Sindicato do 
Comkrcio Varejista de Londrina, com vigQncia de 
1°/07/2002 a 30/06/2004, que trata da COMISSAO DE 
CONCILIACAO PR~VIA referida nos artigos 625-A e 
seguintes da CLT, com a redaqao dada pela Lei no 
9.958, de 12 de janeiro de 2000, visando a conciliaqao 
dos litigios trabalhistas envolvendo seus representados. 
08. ADlClONAL DE HORAS EXTRAS: As horas extras 
sera0 pagas, de forma escalonada, com adicional de 
65% (sessenta e cinco por cento) para as primeiras 20 
(vinte) mensais, 85% (oitenta e cinco por cento) para as 
excedentes de 20 (vinte) e at6 40 (quarenta) mensais, e 
de 100% (cem por cento) para as que ultrapassarem a 
40 (quarenta) mensais. 
9 lo - Serao consideradas extras as horas dedicadas a 
balanqos, balancetes, reunibes, treinamentos e cursos 
realizados fora do horhrio normal de trabalho; 
9 2O - N l o  sera0 consideradas extras as horas de 
trabalho dedicadas a reunides de ClPA - Comissao 

ntes e a treinamentos e 

MA1012004 7.61 % 



$! 4' - Para o cdlculo do adicional da hora extra do 
comissionado sera considerado o valor do ganho no 
mQs dividido por 220 (duzentas e vinte) horas. 
09. ADlClONAL NOTURNO: 0 trabalho noturno - como 
conceituado em lei - serd pago com adicional de 30% 
(trinta por cento) sobre o saldrio-hora diurno. 
10. CARGA HOWRIA DE TRABALHO: mantida a 
carga hordria de 44 (quarenta e quatro) horas semanais 
e de 08 (oito) horas didrias de trabalho. 
11. ESTUDANTES: Fica vedada a prorrogaq80 da 
jornada de trabalho aos empregados estudantes que 
comprovem situaq8o de regularidade escolar e que 
manifestem o desinteresse pela citada prorrogaq80. 
12. CARNAVAL: NBo haverA expediente e respectivo 
trabalho na terqa-feira de carnaval. 
13. PRORROGACWO DE H O ~ R I O S :  Fica 
estabelecida a possibilidade de celebraqao de Acordo 
Coletivo de Trabalho entre a Entidade Sindical obreira e 
as empresas, para compensaqao ou prorroga~80 da 
jornada de trabalho, observadas as disposiqdes contidas 
no Tltulo VI da CLT e manifestada por escrito por parte 
dos empregados interessados. 
14. CONTROLE DE FREQUENCIA A 0  TRABALHO: As 
empresas utilizarao, obrigatoriamente, controles de 
freqllencia, mediante livros, cartdes ou fichas-ponto, 
inclusive aos empregados que prestam servi~os 
externos. 
15. ATESTADOS: S6 sera0 aceitos para justificaqao de 
aus6ncias ao trabalho os atestados medicos ou 
odontoldgicos dos profissionais da Previdencia Social, 
da Entidade Sindical dos Empregados, da empresa ou 
organizaq80 por eta contratada. 
16. ADlClONAlS DE INSALUBRIDADE: Ao trabalho 
insalubre ser8o aplicados os adicionais de 45%, 25% e 
15% nos riscos de grau mdximo, m6dio e minimo, 
respectivamente. 
17. ADMISSWO DE MENORES: 0 s  menores ser8o 
admitidos sempre com vinculo de emprego e com 
submiss80 As disposiqbes minimas de prote~8o da 
Convenqao Coletiva de Trabalho, ainda que sua 
contrataqao se faqa mediante convenio da empresa com 
organismos ou entidades assistenciais, observadas 
disposiqbes da Lei No 10.097, de 19.12.2000. 
18. ADlClONAL DE FERIAS: As f6rias ser8o 
remuneradas com adicional de 113 (um terqo) sobre o 
valor do saUrio, independentemente de serem 
proporcionais, integrais, indenizadas de forma simples 
ou em dobro; sem prejuizo do adicional, o empregado 
poderd, se quiser, converter em dinheiro 113 (um terqo) 
do periodo das f6rias que ird gozar. 
PARAGRAFO UNICO - Na cessaqao do contrato de 
trabalho, por pedido de demissao, os empregados 
perceberao f6rias proporcionais na base de 1/12 (um 
doze avos) por mes ou fraqao superior a 14 (quatorze) 
dias, conforme jurisprudencia do Tribunal Superior do 
Trabalho (Slimula 261). 
19. CONTRATO DE EXPERI~NCIA: 0 contrato de 
experiencia s6 serd vdlido se celebrado com expressa 
menq8o de data de inlcio datilografada e com a 
assinatura do empregado nela aposta, anotado em 
Carteira de Trabalho, com a entrega de c6pia de igual 
teor ao empregado, sob recibo. 

EM CARTEIRA DE TRABALHO: As 
sere0 anotadas e devolvidas aos 

s sua admiss80 ao emprego, e nelas sera0 
remuneraq80, repouso semanal 

21. COMPROVANTES DE PAGAMENTO: Nos ' 

comprovantes de pagamento - contracheques ou 
recibos - dever8o constar a identificaqao do empregado 
e do empregador, o mes de referencia, as importancias 

' 

pagas, os respectivos titulos, os descontos feitos, com a 
- 

indicaqao de sua razao ou destino e os valores dos 
recolhimentos do INSS e FGTS; no caso do empregado 
comissionista deverd constar, ainda, o valor das vendas 
do mes sobre as quais foram calculadas as comissdes e 
o repouso semanal remunerado. 
22. FUND0 DE GARANTIA: No ato da homologaq80 ou 
de quitaF8o de haveres rescis6rios a empresa deverd 
fornecer ao empregado o extrato da conta do fundo de 
garantia, constando a situaq80 dos depdsitos e 
rendimentos, inclusive o trimestre imediatamente 
anterior ao rompimento do vlnculo, salvo motivo de forqa 
maior do agente financeiro. 
23. FUNDAMENT0 DA DESPEDIDA: Na despedida por 
justa causa o empregador deverd declinar, por escrito, o 
motivo justificador do ato de rescis80 do contrato de 
trabalho. 
24. AVlSO PREVIO: 0 aviso pr6vio devido pelo 
empregador ao empregado admitido at6 30/0412003, 
serd de 30 (trinta) dias para o empregado que conta 
com at6 05 (cinco) anos de serviqo na mesma empresa, 
e depois, escalonado proporcionalmente ao tempo de 
serviqo, como segue: A) de 05 a 10 anos de servi~o na 
empresa - 45 (quarenta e cinco) dias; B) de 10 a 15 
anos de serviqo na empresa - 60 (sessenta) dias; C) de 
15 a 20 anos de servi~o na empresa - 75 (setenta e 
cinco) dias; D) de 20 a 25 anos de serviqo na empresa - 
90 (noventa) dias; E) de 25 a 30 anos de serviqo na 
empresa - 105 (cento e cinco) dias; F) acima de 30 
anos de servi~o na empresa - 120 (cento e vinte) dias. 
24.1. Para os empregados admitidos ap6s 1°/05/2003, o 
aviso prhvio tamb6m serd proporcional ao tempo de 
serviqo, na seguinte proporq8o: 
A) at6 04 (quatro) anos de serviqo na empresa - 30 
(trinta) dias; 
B) apds 04 (quatro) anos de serviqo na empresa, a cada 
novo ano completado mais 03 (tres) dias de aviso 
prhvio, al6m do prazo previsto na letra A deste item, at6 
o limite total de 120 (cento e vinte) dias. 
PARAGRAFO ~ N I C O  - 0 empregado que n8o tiver 
interesse no cumprimento do aviso pr6vio dado pelo 
empregador, poderd liberar-se de cumpri-lo, percebendo 
os dias trabalhados no perlodo, devendo a renlincia ser 
manifestada por escrito e com a assistencia do 
Sindicato obreiro. vedado ao empregador determinar 
cumprir o aviso pr6vio em casa, exigindo-se em tal 
hip6tese, que proceda a indenizaqgo do respectivo 
periodo. 
25. MORA SALARIAL: 0 s  saldrios, llquidos e certos, 
n8o pagos at6 o 5O (quinto) dia litil posterior a seu 
vencimento, ser8o devidos com juros morat6rios de 
0,50% (cinqllenta cent6simos por cento) ao dia. 
26. ALIMENTA~~O:  I - LOCAIS APROPRIADOS: A 
empresa que n8o dispuser de cantina, refeit6rio ou 
convenio para alimentaqao, destinard local em 
condiqdes de higiene e capacitado para o preparo e 
ingest80 da alimentaqao pelos empregados. II - 
LANCHES: Quan de horas extras, 

por cento) do pi o salarial. 

i/+" 



27. INTERVAL0 PARA LANCHE: 0 s  intervalos de 
quinze minutos para lanches sera0 computados como 
tempo de servi o na jornada dihria do empregado. 
28. CONFER I! NClA DE CAIXA: A conferencia de 
valores de caixa serd feita em presenqa do operador 
responshvel; sendo este impedido ou impossibilitado de 
acompanhh-la n%o terh responsabilidade por erros ou 
diferenqas eventualmente apuradas, ressalvada a 
hipdtese de recusa injustificada. 
29. CHEQUES SEM FUNDOS: 0 s  empregados nao 
podertlo sofrer descontos de sallrios em decorrencia de 
cheques sem fundos recebidos em funqdes de 
cobranqa, caixa ou vendas, desde que 
comprovadamente tenham cumprido norrnas da 
empresa, das quais tenha pr6via ciencia, expressa em 
documento por eles assinados. 
30. QUEBRA DE CAIXA: 0 s  empregados que atuarem 
em funqdes de caixa, recebendo e pagando valores, 
terao uma toledncia mensal maxima equivalente a 20% 
(vinte por cento) do piso salarial para suporte de 
diferenqas apuradas em "quebra de caixa". 
31. RESCISAO DE CONTRATO: Fica estabelecida a 
obrigatoriedade do empregador pagar as verbas 
rescis6rias e dar baixa na Carteira de Trabalho e 
Previdencia Social no prazo de lei, sob pena de 
pagamento de salhrios at6 a data do efetivo acerto de 
contas, sendo computado tal prazo como tempo de 
serviqo para todos os efeitos. 
32. EMPREGADO SUBSTITUTO: Quando admitido 
para a funr;%o de outro, despedido sem justa causa, o 
empregado perceberh salhrio igual ao daquele com 
menor salhrio na funflo. 
33. GARANTIA DE EMPREGO A 0  APOSENTADO: 
Serh assegurado o emprego, nos doze meses que 
antecederem o implement0 do tempo necesshrio A 
aposentadoria, ao empregado que tiver, no mlnimo 
cinco anos de serviqo A empresa ressalvando-se a 
ocorrencia de justa causa. Esta garantia se aplica aos 
casos de aposentadoria por idade (65 anos para o 
homem e 60 anos para a mulher) e por tempo de serviqo 
(35 anos para o homem e 30 anos para a mulher). 
34. SERVICO MILITAR: Fica assegurado ao empregado 
convocado para prestaqao do serviqo militar, 
estabilidade no emprego, desde a convocaq%o at6 90 
(noventa) dias ap6s a baixa ou desincorporaqao. 
35. ABONO DE FALTAS A 0  VESTIBULANDO: Aos 
empregados estudantes que prestarem vestibular, 
desde que comprovem a prestaqao de exames na 
cidade em que trabalhem ou residem, 6 assegurado o 
abono do dia de trabalho. 
36. GESTANTES: A empregada gestante terd 
estabilidade no emprego desde o inlcio da gravidez at6 
90 (noventa) dias apbs o t6rmino da licenw 
previdencihria. 
37. DISPOSIC~ES ESPEC~FICAS AOS 
COMISSIONISTAS: Aos empregados comissionistas se 
fornecerh mensalmente o valor de suas vendas, a base 
de chlculo para o pagamento das comissdes e do 
repouso semanal remunerado. 
37.1. Assegura-se aos comissionistas a garantia minima 
estabelecida na clhusula 04 retro, quando suas 
comissdes nao ultrapassarem no mes aquele valor. 

missbes para efeitos de chlculo de fbrias, 13' 
lusive proporcionais, indenizaqao por tempo 

aviso pr6vio indenizado, semo atualizadas 
o INPC - INDICE NACIONAL DE PRECOS 
MIDOR, do IBGE, ou outro Indice que vier a 

37.2.1. Para o chlculo do 13O salhrio, adotar-se-8 a 
media corrigida das comissdes pagas no ano, a contar 
de Janeiro; no caso de fkrias indenizadas, integrais ou 
proporcionais, indenizaqao, e aviso pr6vio indenizado, 
adotar-se-h a media das comissdes corrigidas nos doze 
meses anteriores ao mes da rescisao; e no caso de 
f6rias integrais, serh considerada a media das 
comissdes corrigidas nos doze meses anteriores ao 
perlodo de gozo. 
37.3. GESTANTES COMISSIONISTAS: Para 
pagamento dos salhrios correspondentes a licenqa 
maternidade, a remuneraqao a ser' okervada 
corresponderh a media das comissdes dos ultimos 12 
(doze) meses, corrigidos segundo o mecanismo 
descrito no item 38.2, desta clhusula. 
37.4. vedada a inclusao da parcela salarial 
correspondente ao repouso semanal remunerado (Lei no 
605149) nos percentuais de comisslo; o chlculo do valor 
do repouso semanal remunerado sere feito mediante a 
divisao total da comissao percebida no mes pelo 
numero de dias efetivamente trabalhados, multiplicando- 
se o resultado pelo numero de domingos e feriados do 
mes correspondente. 
38. UNIFORMES: A vestimenta considerada essencial B 
atividade, ou padronizada pela empresa, serh por ela 
fornecida, sem qualquer custo ou cobranqa, direta ou 
indireta. 
39. CRECHES: 0 s  estabelecimentos que tenham em 
seus quadros 30 (trinta) ou mais mulheres com mais 
de 16 (dezesseis) anos de idade, propiciarao ou 
manterao convenios com creches para guarda e 
assistencia de seus filhos no perlodo de amamentaqao, 
de acordo com o parhgrafo 1 O do inciso IV, do Artigo 389 
da CLT, ou reembolsarao o valor pago pela empregada. 
40. ASSENTOS: Haverh assentos para os empregados 
nos locais de trabalho, que possam ser utilizados nas 
pausas verificadas na atividade e nos intervalos de 
atendimentos de clientes. 
41. RAIS: As empresas se obrigam a encaminhar B 
Entidade Sindical dos trabalhadores, uma via de sua 
RAlS - Relaqao Anual de Informaqdes Sociais, na 
mesma ocasiao em que faqam a entrega das demais 
aos 6rgBos oficiais competentes. 
42. ESTAGIO: Na contrataqao de estagihrios sem 
vlnculo empregaticio, como admitido na Lei, serh pago 
ao estagihrio, a titulo de bolsa-escola, o valor previsto 
na clhusula 04, desta Convenq%o Coletiva de Trabalho, 
na proporqBo das horas de sua jornada de trabalho. 
g lo - 0 s  estagidrios contratados ficam adstritos B Lei 
especlfica, devendo a funqao exercida na empresa ser 
compatlvel com o curso e currlculo escolar; 
9 2 O  - N%o se admite a contrataqao como estagidrios 
para o exercicio das funqdes de pacoteiro, faxineiro, 
cobrador, telefonista, repositor de estoque, "office-boy" e 
serviqos gerais, ficando limitado a 90 (noventa) dias, o 
perlodo de esthgio nas funqdes de balconista e 
vendedor. 
43. DESCONTOS: 0 s  empregadores poderao descontar 
dos salhrios dos seus empregados, desde que pot eles 
devida e expressamente autorizados, importancias 
correspondentes a seguros, parcela atribuivel aos 
obreiros relativas a planos de saude e vales-farmhcia. 
44. RENEGOCIACAO: Na hipdtese de alteraqdes na 
legisla$%o salarial em vigor, ou alteraqBo substancial de 

adoqao de medidas ' 

As clhusulas 03 e 



45. ASSIST~NCIA M~DICO-ODONTOL~GICA: As poderAo ser responsabilizados, ficando sujeitos a 
partes convenentes recomendam aos empreshrios e aos sanqbes administrativas e civis, cabiveis, respondendo o 
empregados abrangidos pelo presente instrumento empregador por multa correspondente ao maior piso 
normativo a manter plano e/ou seguro de sal5de. salarial da categoria por infringencia, a qua1 revertera 
§ lo - 0 valor pago pela empresa, a tltulo de Plano de em favor do sindicato dos empregados; 
Salide, n%o tem carhter salarial, nao integrando a § 8' - 0 Sindicato profissional divulgarh a Convenqao 
remuneraqao do empregado para nenhum efeito legal; Coletiva de Trabalho, e mais o que se refere As 
9 2' - A importancia despendida com plano de sadde 6 obrigaqbes constantes nesta cldusula, nao cabendo ao 
dedutivel do impost0 de renda, na forma da legislaq%o Sindicato Patronal elou empregador, qualquer Bnus 
aplichvel, tanto da pessoa juridica quanto da pessoa acerca de eventual questionamento judicial ou 
flsica. extrajudicial a respeito das contribui~bes fixadas; 
46. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL DOS 9 9' - 0 desconto da Contribuiqao Assistencial se faz n o p -  .-3 
EMPREGADOS: Deverao os senhores empregadores estrit0 interesse das entidades sindicais subscritoras eL: ! 
proceder a0 desconto e recolhimento da Taxa de se destina a financiar 0s seus serviqos sindicais, ' 
Revers40 Assistencia1 estabelecida em assemblbia voltados para a assistencia a0 membro da respectiva ,: 

geral dos trabalhadores realizada em 08/04/2005, para categoria e para as negociaqdes coletivas; .? 
custeio e manutenqgo, em favor do SlNDlCATO DOS § 10 - A presente clhusula tem vighcia de 12 (doze) ,- -i 
EMPREGADOS NO COM~RCIO DE LONDRINA, no meses, a iniciarem 01/05/2005. :2 :1 
valor equivalente a 4% (quatro por cento) descontado da 47. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL: As 4 
remuneraqao mensal bruta de SETEMBRO/2005 e 4% empresas integrantes da categoria econdmica ' 4 
(quatro por cento) descontado da remuneraqgo mensal representada nesta Convenqao Coletiva de Trabalho, '8 

bruta de NOVEMBR012005, de todos os empregados da deverao recolher atraves de guias pr6prias em favor do . 3 
categoria, importancias que deverao ser recolhidas at6 o SlNDlCATO DOS CONCESSIONARIOS E :: 
dia 10 de OUTUBRO de 2005 e 10 de DEZEMBRO de DlSTRlBUlDORES DE VE[CULOS NO ESTADO DO ' 
2005, respectivamente, na Caixa EconBmica Federal, PARANA - SINCODIV, junto Bs agencias do Banco ItaO : .  
conta no 375-4, Agbncia Our0 Verde - Londrina, atraves SIA, a Contribuiqao Assistencial Patronal, fixada em :: 
de bloqueto de cobranqa, fornecido pels entitjade Assembl6ia Geral Extraordinhria, vencivel no dia 30 de ,$ 
sindical dos trabalhadores, paghvel em qualquer Setembro de 2005. .I 

agencia banchria. 48. CONTR~BU~C~ES ASSISTENCIAIS: 0 desconto 
§ lo - Sera obrigat6rio o desconto da Taxa de das contribuiqbes assistenciais se faz no estrito 
ContribuiqBo dos novos empregados admitidos ap6s a interesse das entidades sindicais subscritoras e se 
data-base (MAIO) corn os mesmos prazos e percentuais destinam a financiar os seus serviqos sindicais, voltados 
estabelecidos no & desta clhusula; para a assistencia ao membro da respectiva categoria e 
§ 2' - As empresas deverao encaminhar ao sindicato, para as negociaqdes coletivas. 
c6pia das guias de recolhimento da contribuiqao 49. DIFERENCAS SALARIAIS: As diferen~as salariais 
assistencial mensal recolhida, juntamente corn relaqgo havidas a partir do mes de MA1012005, decorrentes da 
dos empregados, onde conste nome, CTPS, salhrio, aplicaqao da presente ConvenqBo Coletiva de Trabalho, 
data de admissgo e desconto assistencial; poderao ser pagas at6 a data limite para pagamento dos 
§ 3O - Em caso de nao recolhimento at6 a data MBR012005, sem quaisquer 
aprazada, o empregador arcarh com o Bnus, acrescido acr6scimos 
da multa estabelecida no Artigo 600 da CLT; 
§ 4O - Fica assegurado aos empregados o direito de 
oposiqao do desconto da referida taxa, a qua1 deverh 
ser apresentada individualmente pelo empregado, E, 
diretamente ao Sindicato ou ao empregador, at6 o dia 
10 (dez) do mes subsequente ao registro da Convenqao os fins d 
Coletiva de Trabalho em requerimento manuscrito, corn 
identificaqilo e assinatura do oponente, salvo em se 
tratando de empregado analfabeto, quando poderh opor- 
se pessoalmente na sede do Sindicato ou perante o 
empregador, atrav6s de termo redigido por outrem, o Presidente SINDICATo CoNCESS~oNAR~oS 
qua1 deve constar sua firma atestada por duas DISTRIBUIDoRES DE VEICULoS No ESTADo Do 
testemunhas devidamente identificadas. Se a oposiqao PARANA 
for apresentada perante o Sindicato, serh fornecido o 
recibo de entrega, o qua1 deverd ser encaminhado ao 
empregador para que nao seja efetuado o desconto; 
§ 5O - Para os efeitos do parAgrafo anterior, repassarao 
as empresas rol com c6pia das oposiqbes, no prazo de 
05 (cinco) dias a p k  a data de oposiqio; 
5 6O - vedado aos empregadores ou aos seus 
prepostos, assim considerados os gerentes e os YNISTE 
integrantes de departamento pessoal e financeiro, a 0 
ado~go de quaisquer procedimentos visando a induzir Nos termoj &:@ 614, da  Cg, d~fii.9 3 p;d;ig dc da pres8fie 
Os empregados em proceder oposi$ao descontof Cor,ven@jo ii&d3 Caleti~/~ de Trzziha 1 A:k:z;ii-, mfistzie d~ p r m  
sendo-lhes igualmente vedado a elaboraqao de modelos 

cumento de oposiqao para serem copiados pelos n o Y 6 2 4 3 ~ ~ 2 ~  02 -19 
0 empregador ou seus prepostos que 

~egi i trado r na I%n/ x i  o no 082 data2 % dh!! 
a determinaqao do parhgrafo sexto .c 
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