
CONVENCAO COLETIVA 
VigCncia - la de maio de 2005 a 30 de abril de 2006 
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM~RCIO DE tow- -.. 

SlNDlCATO DO COM~RCIO VAREJISTA DE VE~CULOS DE LONDRINA 
Base territorial: Londrina, Arapongas, RolAndia, Camb6, IbiporZi, Tamarana, Sertan6polis, Alvorada do Sul, Bela Vista 
do Paraiso, Porecatir. Primeiro de Maio. 

Instrumento particular de CONVENCWO COLETIVA DE TRABALHO, celebrada entre o SlNDlCATO 
DOS EMPREGADOS NO COM~RCIO DE LONDRINA,CNPJ 78.637.82410001-64, C6d.Sindical 
005.158.03544-6, pelo seu Presidente, sr. Jose Lima do Nascimento, RG 1.079.496 SSPIPR, CPF 
045.633.799-72, ao final assinado, e o SlNDlCATO DO COMERCIO VAREJISTA DE VE~CULOS 
DE LONDRINA, CNPJ 78.972.65010001 -96, codigo sindical 002.41 3.8821 9-1, representada pel0 
seu Presidente, sr. Flavio AntBnio Meneghetti, RG 547558-9 SSPPR, CPF 293288888-91, ao final 
assinado, onde se pactuou as seguintes clausulas e condiqaes: . 
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CLAUSULA PRIMEIRA - VIG~NCIA. 

I 

A viggncia da presente Convenqao Coletiva 6 de 01° de maio de 2005 a 30 de abril de 2006. 

CLAUSULA SEGUNDA - ABRANG~NCIA. 
A ConvenqBo Coletiva se aplicara ao pessoal que presta serviqos nas concessionarias de veiculos, 
tanto no setor de vendas e comercializaq%o de peqas, acessorios e veiculos novos e usados, na 
comercializaqao de consorcios, nas empresas prestadoras de serviqos as concessionarias de 
veiculos e nas oficinas e serviqos auxiliares ou complementares destas, definida esta atividade nao 
so nos estatutos sociais do Sindicato de categoria econ6mica, como na sua Carta Sindical e na Lei 
n06.729/79, e, para vigorar em toda a extensso territorial do SlNDlCATO PROFISSIONAL. 
Ficam desobrigadas do cumprimento da Convenqao Coletiva, as empresas que celebrarem com o 
SlNDlCATO PROFISSIONAL, ACORDOS COLETIVOS COM C L ~ S U L A S  MAlS FAVORAVEIS, 
para aplicago especifica no dmbito delas. 
CLAUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL. 
0 s  integrantes da categoria abrangidos por esta Convenqao Coletiva terao corrego salarial, pela 
aplicaqao do percentual total de 7,50% (sete inteiros virgula cinquenta por cento), sobre os salarios 
de maio de 2004. 
P A ~ G R A F O  PRlMElRO - EMPREGADOS ADMlTlDOS A P ~ S  A DATA BASE. 
0 s  empregados admitidos ap6s 01' de maio de 2004, considerando-se o mes como a fraqao 
superior a 15 (quinze) dias, o percentual de correqao sera proporcional conforme tabela abaixo: 

PARAGRAFO TERCEIRO - DIFERENCAS SALARIAIS. 

As diferenqas salariais do mgs de maio 2005, inclusive dos pisos salariais sera0 pagas com os 
salarios do mgs de junho de 2005, em folha de pagamento e com o titulo destacado: "DIFERENCAS 
DE SALARIO DE MA10/2005". 

CLAUSULA QUARTA - COMPENSAG~ES DE ANTECIPAC~ES LEGAIS, CONVENCIONAIS E 
ESPONTANEAS E EFEITOS DAS CONCESSdES ECON~MICAS. 
Quer ao reajuste integral, quer ao reajuste proporcional, ora estipulado, 
de todos e quaisquer reajustes concedidos no period0 de 
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concedidos, no period~, exceto os rnencionados no item XI1 da Instruqgo Normativa nO1, do E.TST. 
- PARAGRAFO PRIMEIRO - EFEITOS DAS CONCESS~ES ECONOMICAS. 

Face aos a ~ e s c r i r d s m p r ~ c W + W a s S i m  .aquelesrelati)~:o.saos ~ i s q s  salariais, 
resta pactuada a integral quitaq80, merce do presente instrumento, de todos e quaisquer indices de 
reajustes eventualrnente devidos at6 30 de abril de 2005, v6spera da data base da categoria, na 
fonna do art. 7O, incisos XXVl e VI, da ConstituiqBo Federal. 
PAMGRAFO SEGUNDO - 
0 paragrafo anterior, n8o desobriga as ernpresas de a cada ano, reajustar os satarios dos seus 
empregados conforrne os percentuais pactuados em cada Convenq80 Coletiva. 
CL,&JSULA QUINTA - PISOS SALARlAlS A PARTIR DE 01' DE MA10 DE 2005. 
A - 0 s  ernpregados, inclusive COMISSIONISTAS, corn rnais de 60 dias de emprego, n2o poder%o 
ganhar a partir de rnaio de 2005, rnenos que R$457,09 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e 
nove centavos). 
B - 0 s  aprendizes, os zeladores, porteiros, serventes e "ofices-boysn, com mais de 60 dias de 
emprego, n8o poderiio ganhar a partir de rnaio de 2005 menos que R$408,72 (quatrocentos e o~to 
reais e setenta e dois centavos). 

J ~ L A I J s L I W T A  - PISOS DE INGRESS0 A PARTIR DE 01' DE MA10 DE 2005 
-----,-- 

Cria-se urn PISO DE INGRESS0 e que sera m a n t ~ d o a p e n a S F d u u r a r i t c ~ ~ a b  ckf=xpW& 
para os empregados, inclusive os cornissionistas e que em rnaio de 2005 n%o podera ser menor do 
que R$412,04 (quatrocentos e doze reais e quatro centavos). 

B - 0 piso de ingress0 durante a experiencia dos aprendizes, os zeladores, porteiros, serventes, e 
"ofices-boys", a partir de rnaio de 2005 n8o podera ser rnenor do que R$367,01 (trezentos e 
sessenta e sete reais e urn centavo). 

CLAUSULA S ~ I M A  - COMISSIONISTAS. 
I - PISO - o piso salarial dos cornissionistas sera equivalente ao estipulado nas clausulas quinta e 
sexta. 
I1 - MEDIA DOS COMISSIONISTAS (CALCULO DE AVlSO PR~VIO, FERIAS, 13O S A ~ R I O  E 
VERBAS RESCIS~RIAS) 
As fbrias, o 13O salario e o aviso pr6vio dos comissionistas sera de valor igual & media dos 12 (doze) 
rneses imediatamente anteriores B concess2to ou pagamento do beneficio, atualizando-se os valores 
de cornissdes mensais pelo indice do INPC ou o indice que o substituir e puder ser aplicado aos 
salbrios. 
111 - COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONISTAS. 
As empresas ficam obrigadas a declarar de rnodo inequivoco aos comissionistas, o valor ou o 
"quantun" sobre o qua1 foi aplicado o percentual das cornissdes ou sobre o qua1 estas foram 
calculadas. 
IV - REPOUSO SEMANAL 
Fica ajustado que o c6lculo correspondente ao repouso semanal remunerado de que trata a lei 
605149, dos empregados cornissionistas, sera feito dividindo-se o valor das comissBes pelos dias 

-- 
, . e i m n e n t & r a a b a l h a d o s ,  multiplicando-se ----- pelo nirmero de domingos e feriados ocorridos no 
mes correspondente. --------- 

V - PRAZO (0 MES PARA 0 LEVANTAMENTO DAS COMISS6ES). 
Para os ernpregados cornissionistas o levantamento das vendas para efeito do pagamento das 
comissdes e reflexos delas, o m9s sera contado do dia 26 de um mgs ao dia 25 do mgs seguinte, 
devendo ser pagas at6 o 5O dia Qtil ao m8s a que se referem. 
VI - CONFERENCIA DE CAlXA 
A confer6ncia dos valores arrecadada pelos empregados que desempenham funqbes de caixa sera 
feita na presenp deles e, em n8o sendo esta posslvel, n8o ser8o responsaveis por eventuais 
alegaqdes de faltas ou erros. 
VII - CHEQUES SEM FUNDOS E CARTOES DE CREDITOS. 
Somente sera0 de responsabilidade dos caixas e destes cobrados (parAgrafo lo, do art.462 da 
CLT), os cheques sern fundos ou cartdes de creditos n8o acolhidos pelas empresas emitentes dos 
cartbes, quando os caixas n8o atenderem as normas internas das empresas, regulamentadoras da 
adoq8o de tais meios de pagamentos das vendas. 
Vlll - GESTANTE COMISSIONISTA. 
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Para o pagamento dos salbrios correspondentes ao period0 de licenqa maternidade ou indenizaflo 
pela estabilidade, a remuneraqao a ser observada correspondera a media dos 12 (doze) meses 
imediatamente anteriores 23 concessao ou pagamento do beneficio, atualizando-se os valores de 
comissBes mensais pelo indice do INPC ou o indice que o substituir e puder ser aplicado aos 
salaries. , 

C~AUSULA OITAVA - RENEGOCIACAO. 
Quando convocado o Sindicato patronal, n8o podera se negar a estabelecer negociaqees corn o 
Sindicato profissional, a respeito do que se previu na tratativa coletiva ou de assuntos de interesses 
reciprocos. 
cLAusULA NONA - ASSENTOS PARA DESCANSO. 
Havera assentos para os empregados nos locais de trabalho, de mod0 a lhes permitis o bsa nas 
pausas verificadas na atividade e nos intervalos de atendimentos aos clientes. 
cLAusULA DECIMA - FERIAS PROPORCIONAIS. 
Para os empregados, com menos de 12 (doze) meses de trabalho e que nao tenham sido 
despedidos corn justa causa, assegurar-se-80 as ferias proporcionais, calculadas na base de 1/12 
(um dozeavos) por m8s de servip ou fraqao superior a 14 (quatorze) dias. 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - IN~CIO DO GOZO DAS FERIAS. 
0 inicio do gozo das ferias individuais ou coletivas, nao podera coincidir com shbado, dorningo e 
feriados, ou dia de compensaq80 do repouso sernanal rernunerado. 
C ~ U S U L A  DECIMA SEGUNDA - GRATIFICACAO DE FERIAS. 
A gratifica@o de 113 de ferias, prevista no inciso XVII, do art. 7 O  da ConstituiqIio Federal, sera pago 
aos empregados mesmo no caso das ferias serem indenizadas. 
c L ~ s u L A  DECIMA TERCEIRA - EPOCA DO PAGAMENTO DOS SALARIOS DE F~RIAS. 
Dever6 ser efetuado o pagamento das ferias, da gratificaq80 de ferias e, se for o caso, da primeira 
metade do 13' salario, at6 2 (dois) dias antes da data do inicio do gozo de ferias, consoante art. 145 
da CLT. 
CLAUSULA DECIMA QUARTA - FERIAS DO ESTUDANTE 
Aos ernpregados, com menos de 18 anos, estudantes devidarnente matriculados em 
estabelecirnento regular de ensino, assegura-se o direito de gozo de ferias coincidente corn o das 
ferias escolares, se aquelas fizer jus. 
CLAUSULA D~%IMA QUINTA - PRORROGACAO DE HORARIO PARA EMPREGADOS 
ESTUDANTES. 
E vedada a prorrogaq80 de horario de trabalho aos empregados estudantes que comprovarem a sua 
situa@o junto 2s empresas, ficando a criterio deles o acolhimento da citada prorroga@o. 
CLAUSULA D ~ ~ I M A  SEXTA - ABONOS DE FALTAS ESPECIAIS. 
Aos empregados estudantes e vestibulandos, sera0 abonadas as faltas ao trabalho, por rnotivo de 
provas ou exames na regiao em que trabalham ou estudam, desde que devidarnente comprovadas. 
C ~ U S U L A  D~CIMA S ~ I M A  - ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. 
Assegura-se as empresas abrangidas pela CONVENCAO COLETIVA, a possibilidade de celebrar 
ACORDOS COLETlVOS DE TRABALHO, com a participaqao do Sindicato Profissional, para pactuar 
condiqiies econbmicas, para cornpensago ou prorrogaq80 da jornada de trabalho, observadas as 
disposiqbes contidas no titulo VI da CLT, ou para estabelecer horarios de trabalhos diferenciados 
para os setores de recep~8o e entrega de veiculos, vendas de veiculos, peqas e nas oficinas, 
consultando-se, sempre, os empregados interessados. 
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DECLARACAO DE JUSTA CAUSA. 
Quando o ernpregado far despedido por justa causa, o empregador devera entregar-lhe a 
declaraqao do motiio deterrninante do despedimento. 
CLAUSULA DECIMA NONA - ESTABILIDADE DA GESTANTE. 
Garante-se desde o inicio da gravidez at6 5(cinco) meses depois do parto, o emprego da mulher. 
CLAUSULA VIGESIMA - AMAMENTACAO. 
Para amamentar o prbprio filho, ate que este complete seis (6) meses de idade, a mulher tera 
direito, durante a jomada de trabalho, a dois descansos especiais, de meia hora cada urn. 
CLAUSULA VIG~%IMA PRlMElRA - CRECHE. 
As empresas em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres, com mais de 16 (dezesseis) 
anos de idade terao local apropriado onde seja perrnitido as empregadas guardar sob vigilancia e 
assistdncia os seus filhos no perlodo de arnamentaqao. A exigencia podera ser suprida por rneio de 
creches conveniadas, ou em regime comunitario ou a cargo da LBA ou do SESC. 
C ~ U S U L A  VIGESIMA SEGUNDA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO. 



.'. 
As ernpresas ficarn obrigadas a fornecer aos seus empregaaos, LUI I I ~ I  v v a ~  ILG:, ~ i ; ' - r ; l u ~ - ~ .  .-. .---, 
"oleritesn ou contracheques, detalhando as importancias de todas as verbas salar~a~s e os 

- --.- .------ respectivos descontos efetuados, inclusive os valores de dep6sitos do Fundo de Garantia do Tempo 
de Se~ iqo ,  domes respectiv0;- 
c ~ u S U L A  VIG~%IMA TERCEIRA - ANOTACAO EM CTPS. 

obrigatbria a anotaqso na CTPS dos ernpregados o valor dos salarios reajustados e os 
percentuais de comissbes. 
c@uSULA VIGESIMA QUARTA - QUITAGAO. 
Estabelece-se a obrigatoriedade do ernpregador de pagar as verbas rescisbr$s no praro Q 1fd.e d 
baixa na CTPS, sob pena de pagar a rnulta prevista no paragrafo 8' do art. 477 da CLT. 
C ~ U S U L A  VIGESIMA QUlNTA - ATRASO NO PAGAMENTO DE SALARIOS. 
As empresas que nao pagarern os salarios dos seus ernpregados no prazo estipulado no parhyra 
linico do art. 459 da CLT seriio obrigadas a pagar o que deverem a este titulo com urna multa c 
10% (dez por cent01 sobre o saldo salarial devido ate 30 (trinta) dias ap6s o prazo legal - c - 
pagarnento e 20% (vinte por cento) se o atraso for superior a 30 dias. 
c ~ U S U L A  VIG~%IMA SEXTA - ESTABlLlDADES PROVISORIAS 
1 - PARA EMPREGADO CONVOCADO A0  SERVIGO MILITAR. 
Assegura-se estabilidade provis6ria ate 60 (sessenta) dias ap6s a baixa ou desincorporaq20, ao 
empregado convocado para prestaqiio de serviqo militar compulsorio. A estabilldade deixara de 
existir, se o ernpregado, voluntariarnente, pedir incorporaqiio ou prosseguimento de serviqo mllltar. 
0 ernpregado, quando no TlRO DE GUERRA devera cumprir a jornada de trabalho normal de 44 
horas semanais na ernpresa, cumprindo a jornada diaria, a partir do instante em que compareceu a 
empresa, apbs o termino das suas atividades diarias no servi~o militar. 
2 - PARA 0 EMPREGADO ACIDENTADO. 
0 empregado que sofrer acidente do trabalho e em decorrgncia dele tiver que se afastar do servlqo, 
rnediante auxilio-doenqa concedido por medico da Previdencia Social, por prazo superlor a 15 
(quinze) dias, gozara de estabilidade no ernprego por 12 (doze) meses, apos a cessa@o da licenqa 
previdencigria. 
cL~JsuLA VIG~%IMA SETIMA - UNlFORMES E EQUlPAMENTOS (EPIS) PARA 0 TRABALHO. 
0 s  uniformes, quando instituidos pelas ernpresas e os EQUIPAMENTOS DE PROTECAO (EPIS), 
quando exigidos ela natureza do serviqo, sera0 entregues aos ernpregados graclosamente. e C ~ U S U L A  VIG SlMA OlTAVA - TAXA DE REVERSAO 
A Assernbleia Geral da categoria aprovou e autorizou o desconto na rernuneraqao bruta de todos os 
ernpregados, associados ou nSlo do Sindicato, de valor equivalente a 4,00% (quatro por cento) da 
remunera@o bruta de rnaio de 2005, entendendo-se como tal o salario devidamente corrigido na 
forma desta CCT e rnais de 4,00% (quatro por cento) da rernuneraq20 bruta do m6s de novembro de 
2005, e que deveriio ser recolhidas at6 o 1 O0 dia de junho de 2005 e 1 OD dia de dezembro de 2005, 
em favor do Sindicato profissional, na agencia da Caixa EconBmica Federal, agenc~a Ouro Verde, 
Londrina, conta n0375-4. 
PAMGRAFO PRlMElRO - 
Em caso de nZio recolhimento ate as datas aprazadas, os empregadores arcarso com a obr~gaqiio, 
acrescido da multa prevista no art. 600 da CLT, alem da rnulta estipulada no final desta Convenq20, 
em favor do Sindicato profissional. 
P A ~ G R A F O  SEGUNDO - 
Sera obrigatorio o desconto da Taxa de Revers20 dos novos empregados adrnitidos nas empresas 
apos a data-base, corn prazo de 30(trinta) dias para o recolhimento, salvo se tiver recolhido, 
cornprovadamente, no ernprego anterior. 
c ~ u S U L A  VIGESIMA NONA - ADlClONAL DE HORAS EXTRAS. 
0 adicional de horas extras sera de 50% (cinqiienta por cento) para as 2(duas) primeiras e de 100% 
(cem por cento) para as que excederern de 2(duas). 
PAMGRAFO PRlMElRO - 
Se ao empregado for pago, corn habitualidade horas extras, o valor delas, pela media, integrara os 
salarios para o efeito do chlculo do Descanso Sernanal Rernunerado (Enunciado n0172 TST), das 
ferias, do 13' salhrio, do aviso pr6vio. %! 

PAR~GRAFD SEG'UIW'D - ., 3.3 
Conforme o Enunciado n0118 do Tribunal Superior do Trabalho, os inte~alos concedidos pelas 
ernpresas, na jornada de trabalho diaria, niio previstos em lei, representam tempo a disposlq20 da 
ernpresa, remunerados como serviqo extraordinario, se acrescidos a 

TERcEIRo - 
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Acordam as partes que o tempo gasto pelo empregado em ate 20,OO (vinte) rninutos, corn 
providencias para iniciar ou deixar suas atividades na EMPRESA, nao sera considerado como 
tempo B disposiqBo para o efeito de contagem de horario capaz de gerar horas extras. 
cMuSULA TRIGESIMA - CONTRATO DE EXPERI~NCIA. 
0 contrato de experi6ncia sornente tera v a l i c l a d e x s e k a d o  por escrito, corn data de inicio 
datilografada e a assinatura do empregado sobre a referida data, devendo ser anotado na CTPS. 
CLAUSULA TRIGESIMA PRlMElRA - TRABALHO A P ~ S  AS 20,OO HORAS. 
Quando os empregados trabalharem apds as 20,OO horas, ter8o direito a alimentaqao do tipo 
"marmitexn em valor equivalente a R$5,00 (cinco reais) ou valor em dinheiro, por dia. 
C ~ U S U L A  TRIGESIMA SEGUNDA - VALE TRANSPORTE. 
As empresas concederao aos seus empregados, quando estes o desejaren @,VALE- 
TRANSPORTE, em numero adequado e suficiente que lhes permita locomoverem-se de suas casas 
para o trabalho e vice-versa, em todos os dias ljteis de trabalho, cobrando o percentual de 6% (seis 
por cento), calculado sobre o montante das verbas salariais legais ou contratuais. No caso das 
empresas solicitarem o trabalho dos empregados em dias nZlo dteis, deverao igualmente conceder o 
VALE-TRANSPORTE. 
cL~JsuLA TRIGESIMA TERCEIRA - INDENIZA@O ADICIONAL. 
Assegura-se aos empregados a indenizaqao adicional tratada nas leis 6.708179 e 7.238184, quando 
despedidos imotivadamente nos 30(trinta) dias que antecederem a data-base. 
CLAUSULA TRIGI%IMA QUARTA - "RAIS" ANUAL. 
As ernpresas encaminharilo ao SlNDlCATO PROFISSIONAL copia da sua RAIS - Relaqao Anual de 
InformaqBes Sociais, na mesma ocasiao que a entreguem aos orgaos oficiais. 
cLAuSULA TRIGESIMA QUINTA - ESTABILIDADE PROVISORIA. EMPREGADO AS VESPERAS 
DA APOSENTADORIA. 
Aos empregados, corn 5(cinco) ou mais anos de servigo na empresa e corn pelo menos 29(vinte e 
nove) anos de serviqo registrado na CTPS, assegurar-se-A estabilidade no emprego, por 12 (doze) 
rneses. 
Deixarh de gozar a estabilidade o empregado que apds os 12 meses de estabilidade nil0 tenha 
requerido a aposentadoria. 
cL~JsuLA TRIG~SIMA SEXTA - ADlClONAL NOTURNO. 
0 trabalho noturno, como tal definido em lei, sera pago corn adicional de 30% (trinta) por cento, 
sobre o valor da hora normal do trabalho diurno. 
CLAUSULA TRIGPSIMA SETIMA - ADICIONAIS POR TRABALHO INSALUBRE E PERIGOSO. 
0 adicional de trabalho perigoso sera de 30% (trinta por cento) do salario contratual e o do trabalho 
insalubre, os adicionais sera0 de 459'0, 25% ou 15%, calculado sobre o salario-minirno, caso se 
trate, respectivamente, de insalubridade mhxima, media ou minima, assim definidas na lei, por 
pericias ou por sentenqa da Justi~a do Trabalho. 
Na definiqao e classificaqao das atividades perigosas e insalubres sera observada a legislaq80 
existente. A inciddncia e fixaq8o de adicional para atividade penosa ficarao dependente de 
regulamentaqao especial, de tratativas coletivas, de sentenqas norrnativas, de ajuste entre as 
empresas e seus empregados ou de pericias ou sentenqas da Justiqa do Trabalho. 
CL,~USULA TRIG~SIMA OITAVA - COMPROVACAO DO FGTS 
Por ocasiao da homologaqao de rescisBo de contrato , as empresas fornecerao aos empregados o 
extrato da conta do FGTS, onde wnste a situag80 dos depdsitos e rendimentos do trirnestre 
imediatamente anterior ao desligamento do empregado. 
PARAGRAFO UNICO - 
As empresas, por ocasiZio da rescisao contratual, apresentarao os ultimos 12 (doze) comprovantes 
de pagamentos de salarios. 
C~AUSULA TRIG~SIMA NONA - AVlSO PR~VIO PROPORCIONAL. 
0 aviso previo devido pelo ernpregador sera de 30 (trinta) dias para os empregados que contarern 
corn at6 10 (dez) anos de serviqo. 
Para os que contarem acima 10 (dez) a 15 (quinze) anos de serviqo, o aviso previo sera de 40 
(quarenta) dias. 
Para os que contarem acima 15 (quinze) a 20 (vinte) anos de servigo, o aviso prkvio sera de 45 
(quarenta e cinco) dias. 
Para 0s que contarem acima 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) anos de servip, o aviso previo sera de 
50 (cinquenta) dias. 
Para os que contarem acima 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) anos de serviqo, o aviso prkvio sera de 
55 (cinquenta e cinco) dias. 



Para os que contarem acima de 30 (trinta) anos de serviqo, o aviso pr6vio sera de 60 (sessenta) 
dias. 
CL,&JSULA QUADRAG~SIMA - ADMISSAO DE MENORES. 
0 s  menores de 18 anos serdo admitidos no _emprego mediante contrato de trabalho e corn 
obediencia as disposiq6es legais e convencionais minimas de direito tutelar do trabalho do menor. 
C ~ U S U L A  QUADRAG~SIMA PRIMEIRA - EXPEDIENTE DURANTE 0 CARNAVAL. 
N%o havera expediente e respectivo trabalho na terqa-feira de carnaval. 
C ~ U S U L A  QUADRAG~SIMA SEGUNDA - REFEIC~ES. 
Faculta-se as empresas a fornecer aos empregados refeiqdes ou vales-refei~6es nos termos do 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO (Lei n06.321/78, regulamentada pel0 De~reto 
n078.676, de 0811 1/76), e do valor efetivamente recebido como vale refei~go ou "ticket" da ehpresa, 
esta podera descontar dos salarios do empregado ate 20% (vinte por cento). 
CLAUSULA QUADRAG~SIMA TERCEIRA - REFEIT~RIOS. 
Se as empresas criarem refeitorios ou locais para os empregados fazerem refeiqbes, autoriza-se a 
que os empregados neles permaneqam durante os periodos ou intervalos de descanso. A 
permanencia dos empregados nas dependencias das empresas, nIio sera considerado como tempo 
a disposiqao para nenhum efeito legal. 
cL~JsuLA QUADRAG~SIMA QUARTA - JORNADA SEMANAL. 
Fixa-se a jornada de trabalho dos empregados da categoria em 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais de segunda-feiras aos sabados com folgas nos domingos. 
P A ~ G R A F O  PRlMElRO - 
No llltimo domingo de cada mes, se for da conveniencia das empresas representadas, faculta-se o 
trabalho dos empregados no horario das 08,OO as 18,OO horas. 
P A ~ G R A F O  SEGUNDO - 
Mediante pr6vio Acordo Coletivo com o Sindicato Profissional, as empresas representadas poderdo 
trocar a convocaqdo de empregados para trabalhar no irltimo domingo, por outro domingo da sua 
conveniencia e interesse. 
P A ~ G R A F O  TERCEIRO - 
Na hip6tese do paragrafo segundo, a empresa que por sua conveniencia trocou por domingo de 
sua convenihcia, nSo podera abrir seu estabelecimento e nem convocar empregados para 
trabalhar no liltimo domingo do mes. 
P A ~ G R A F O  QUARTO - 
Por contra do trabalho realizado nas condiq6es do paragrafo anterior, os empregados que 
trabalharem terdo folga compensatoria na semana imediatamente seguinte, assegurando-lhes o 
pagamento do repouso semanal remunerado na forma estipulado no inciso IV, da clausula s6tima. 
Na hip6tese de ndo ser concedida folga compensatdria o domingo trabalhado, sera pago como 
repouso semanal remunerado trabalhado em dobro. 
P A ~ G W F O  QUINT0 - MULTA CONVENCIONAL. 
0 descumprimento do que foi pactuado nesta clausula e paragrafos, implicara no pagamento de 
multa equivalente ao valor de l(um) piso salarial por empregado, revertido em favor daqueles que 
tenham trabalhado. 

c L ~ ~ s u L A  QUADRAG~SIMA QUINTA - ATESTADOS DE AFASTAMENTO E SALARIOS. 
As empresas fornecerdo aos empregados demitidos, atestados de afastamento e salarios. 

CL~JSULA QUADRAG~SIMA SEXTA - ACESSO DOS DIRIGENTES SlNDlCAlS AS EMPRESAS. 
Assegura-se o acesso de dirigentes sindicais no recinto das empresas, nos intervalos destinados a 
alimentaqSo e repouso dos empregados, para lhes possibilitar desempenhar suas funqbes, sendo- 
Ihes, entretanto, vedada $I divulgaq80 de materia politico-partidaria ou ofensiva as empresas e aos 
socios, proprietarios ou dirigentes. 
CL~JSULA QUADRAG~SIMA SETIMA - RELACAO NOMINAL DOS EMPREGADOS. 
As empresas encaminharao ao Sindicato profissional, cbpias das guias de Contribuiqdo Sindical e 
Assistencial, com a relaqSo nominal dos empregados contribuintes e respectivos salarios, no prazo 
maximo de 30'(trinta) dias ap6s o desconto. 
cL~JsuLA QUADRAG~SIMA OITAVA - GARANTIA DE EMPREGO AOS SUPLENTES DA CIPA. 
Assegura-se a garantia do art. 165 da CLT aos representantes dos empregados nas CIPAS, mesmo 
que suplentes. 
CLkJSULA QUADRAG~SIMA NONA - DIVULGACAO DA CONVENCAO COLETIVA DE 
TRABALHO. 
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As ernpresas ficam obrigadas a rnanter em quadros de avisos, uma copia oa LUIIV~IIQCIU W I C ~ ~ ~ ~  

em vigencia. 
CL&JSULA -- QUINQUAGESIMA - FOR0 COMPETENTE. 
0 f o r ~  cornp&ieZ6para a d E c u s ~ ~ b  das cl~usulas da C-onvenflo Goletiva de Trabalho 6 a Justip 
do Trabalho. 
CLAUSULA Q ~ ~ ~ N Q U A G ~ S I M A  PRlMElRA - ACAO DE CUMPRIMENTO. 
Em caso de inadirnplernento de quaisquer cldusulas desta CONVENCAO COLETIVA, ficara 
assegurado ao SlNDlCATO PROFISSIONAL, a ajuizar em favor do ernpregado prejudicado, 
associado ou n8o do sindicato, AGAO DE CUMPRIMENTO na Justiqa do Trabaho, para obter 
sentenqa que irnponha o respeito Bs cldusulas convencionadas. 
CLAUSULA QOINQUAGESIMA SEGUNDA - PENALIDADE. 
0 inadimplemento de qualquer obrigaqao prevista nesta CONVENCAO NORMATIVA, exceto a 44a. 
Que contkrn penalidade diversa, irnportard ao empregador inadirnplernente a pagar, em favor do 
ernpregado prejudicado, curnulativarnente e por cldusula n8o curnprida, urna rnulta igual a 20% 
(vinte por cento) do maior piso salarial tratado nesta Conven~Bo Coletiva. A multa serd acrescida de 
mais 20% (vinte por cento), se a cldusula nGo curnprida for B alusiva 51 6poca do pagamento de 
salarios. 
CL~USULA Q~J~NQUAG~SIMA TERCEIRA - RENEGOCIACAO. 
Ocorrendo alterafles substanciais nas condiqaes de trabalho e de salsrios dos ernpregados, as 
partes convenentes abrirao novas negocia~des visando estabelecer, se for possivel novas 
condiq6es norrnativas. 

E, por estarern as partes entre si justas e acordadas, assinarn a presente em 5(cinco) vias de igual 
teor e forrna, para os rnesmos efeitos, comprometendo-se a depositar, para fins de registro e 
arquivo, uma via, na Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Paranh, nos terrnos do art.614 
da CLT, e do seu conteljdo darGo divulgaq80 aos interessados. 

Londrina, 20 de junho de 2005. 

SlNDlCATO DOS DE LONDRINA 
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