
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 200612007 

C o n v e n e  Coletiva de Trabalho que entre si b m ,  de um lado, 
representando os empregadores, o SITWICATO DO C O M ~ C I O  
VAREJTsTA DE MATERIAL-~PTICO, F O T O G ~ I C O  E 
CMEMATOGRAFICO DO EST- DO PARANA, CNPJ 
80.920.085/00001-65 atravts de seu Presidente i&-assinado e, de 
outro, representando os em egados, o SINDICA'IO DOS 
EMPREGADOS NO CO&CIO DE LONDRMA CNPJ 
78.637.82410001-64, atraves do seu Presidente, infix-assinado, todos 
devidamente autorizados uelas suas r e s d v a s  AssembIBas Gaais, . -- 

e m  como justo e contratado firmar a presente Convene,  na forma 
abaixo, mepiante as seguintes cliusulas: 
01 - VIGENCIA: A Convenw Coletiva de Trabalho terb vigbcia 
de 12 (doze) meses, a iniciar-se no dia lo  (primeiro) de maio de 2006 
at6 30 (trinta) de abril de 2007. 
02- REAJUSTE SALARLLU; Todos os empregados integrantes das 
categorim abrangidas por esta Convengk Coletiva, que percebern 
salMo superior ao piso salarial, t& os salkios fixos, ou parte &a 
dos salMos mistos reajustados a partir de lo  (priineiro) de maio de 
2006, mediante a apIic@o do percentwl global de 6,00°/0 (seis por 
cento) aplicados sobre os saliuios vigentes em lo  (primeiro) de maio 
de 2005. 
02.1 - Aos empregados admitidos apbs lo (primeiro) de maio de 
2005, seri garantido o reajuste estabelecido acima (cliusula 02), 
proportional ao tempo de servip, nos seguintes termos: 

03 - C O M P E N S A C ~  No reajuste previsto na "cliusula 02", 
poder5o ser compensados todos os aumentos, antecipa- e abonos, 
espontheos ou compulsdrios, concedidos pela empresa durante o 
periodo de lo  (primeiro) de maio de 2005 a 30 (trinta) de abril de 
2006. salvo nos casos decorrentes de ~romock.  transferhcia . , 

implement0 de idade, equipamp50 e t h i n o  de aprendizagem. 
04 - PIS0 SALARIAL MfNIMO DE INGRESSO: Fica 
assegurado aos integtantes da categoria, piso salarial minim0 de 
ingress0 correspondente ao saliuio minimo. 
a) Para os empregados que trabalham em copa, cozinha, limpeza, 
vigia, continuos, "Office Boy", pacoteiro e porteiro, fica assegurado 
o piso salarial, ap6s 30 (trinta) dias) de s e ~ p  na empresa, de R$ 
378,OO (tremtos e setenta e oito reais). 
b) Ap6s 60 (sessenta) dias de servip na empresa, o valor de R$ 
400,OO (quatrocentos mais). 
c) Aos empregados que trabalham nas demais lim@es ficam 
assegurado o piso salarial, ap6s 60 (sessenta) dias de servip na 
empresa, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais). 
d) Ap6s 90 (noventa) dias de servip na empresa fica assegurado o 
valor de R$445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais). 
e) As diferenp salariais decorrentes destes reajustes, incidentes nos 
saliuios pagos de 01/0512006 a 31/10/2006, dev- ser pagos 
juntamente corn os saltirios j i  corrigidos correspondentes a outubro 
de 2006. 
f) 0 pagamento das difereyas salariais aos empregados cujo 
contrato de trabalho j i  se encontra rescindido, deveri ser realizado 
em uma ~ c a  parcela at6 o 5' (quinto) dia litil do m& de novernbro 
de 2006. 
05 - COMISSIONISTA: 0 s  empregados que percebam sob forma 
de anniss&s, ter5o como garantia de remunerapk minima, o 

equivalente ao valor de R$ 489,OO (quatrocentos e oitenta e nove 
reais), devidos a pa& de 01/05/2006.0s empregados comissionistas 
cujo valor das mmissks ultrapasse o valor do piso salarial ora 
estabelecido, fiom excluidos desta garantia 
05.1 - A mtdia das comissh e repouso sobre as mesmas para 
dculos  das f&m, 13' { a m o  terceiro) salhrio, aviso pr&o e 
verbas rescisjrias devefio ser apumdas com base nos 12 (doze) 
liltimos salhrios variiveis percebidos, da seguinte fonna: a parte 
varihel dos sal6rios dos comissionistas seri corrigida 
monetariamente pela aplica@o d o  INPC mes a m2s acumulada no 
periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo; 
05.2 - Fica ajustado que o d c u l o  correspondente ao repouso 
semanal remunerado de que trata a Lei no 605, de 05 de janeiro de 
1949, do empregado comissionista, s d  feito dividindo-se o valor 
das wmis&s pelos dim &is efetivamente trabalhados, 
multiplicamhse pel0 n h e m  de doming05 e feriados ocorridos no 
mes correspondente, ressalvando as diiposifles wntratuais mais 
favoriveis em Carteira de Trabalho; 
053 - GESTANTE COMISSIONISTA: fica avenpdo entre as 
partes que a remuner@ da empregada comissionista, no pen'odo de 
licenp matemidade ou, na hip6tese de pagamento de indenim@o 
substitutiva, correspond& a m&a das comiss6es dos 12(doze) 
liltitnos meses antecedentes B licenqt ou period0 contratual 
atualizadas monetariamente, cujo critkio de atualim$o deve ser o 
estabelecido na cliusula " 5.1"; 
05.4 - As empress ficam obrigadm a fomecer aos empregados 
comissionistas o valor das vendas que estes realizarem sobre as quais 
foram dculadas as comisdes; 
05.5 - Para fins exclusives de balanp, durante o expediente normal, 
as horn efetivamente trabalhadas s e r k  remuneradas a m z k  dos 
valores devidos a titulo de repouso semanal remunerado trabalhado; 
05.6 - Para d c u l o  da hora extra do comissionista, serb considerado o 
valor da hora normal, calculado sobre o piso salarial dos 
comissionistas, dividindo-se por 220 (duzentos e vinte) horas, com 
adicional de 50% (cinquenta por cento), muitiplicando-se pelo 
n h e r o  de horn extras, que efetivamente ficar B disposipk do 
empregador, incluindo-se as horn extras constantes das "Cliusulas 
11, 11.1 e 12". 
06 - HORAS MTRAS: A remunet@ das horas extras, s& de 
50% (cinquenta por cento) superior ?i hora normal, corn divisor de 
220 (dwmtos e vinte) horas mensais e o hodtrio exbaordnirio nCio 
poded exceder de 02 (duas) horas por dia 
07 - &RMS PROPORCIONAIS: Na c e s s e  do m t m t o  de 
trabalho, por pedido de demissilo, o empregado corn mais de 
14(quatorze) dias de servip, t d  direito B remunera@o de f6rias 
proporcionais na base de 1/12 (um doze avos) por m& de servip ou 
i?qa superior a 14 (quatorze) dias. 
08 1 EST-ABILIDADES PROVIS~RIAS: 
08.1 - ESTABILIDADE P&APOSENTADORZA: Para efeito de 
aposentadoria, g o z b  de estal3lidade provisjria pelo pram de 1 (um) 
ano, o empregado que durante a vigkcia da Conven@o Coletiva de 
Trabalho, completar 10 (dez) anos de s e n i p s  prestados ao mesmo 
empregador e que cornprove em Carteira de Trabalho um minimo de 
29 (vinte e nove) anos de servip. A estabilidade providria prevista 
nesta cliusula nEo prevdeceri na hip6tese de dispensa por justa 
eausa; 
08.2 - ESTABZLIDADE DA EMPREGADA GESTANTE: a 
empregada gestante terh estabiiidade no emprego, desde o intcio da 
ges-, at6 30 (trinta) dias apk o thnho da estabilidade 
constitucimal, 
08.3 - ESTABILZDADE POR DOENCA OU ACIDENTE DE 
TRABALHO: 0 empregado que soi?er acidente de trabalho ou for 
m e t i d o  de doenp ou for acometido de doenga profissional, 
conforme definido na legis lqa  previdencisa e de acidente do 
trabalho, gozari de estabilidade provisjria pelo pram de 30 (trinta) 
dias aph o t h i n o  da estabilidade legal, e desde que o ahtamento 
em demrrhcia do acidente ou retorno do auxilio doencp, tiver pram 
superior a 15 (quinze) dias. 
09 - OUTRAS OBRIGAC~ES DO EMPREGADOR: 








