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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE LONDRINA - -  
a Rua Fernando de Noronbs, 207 - CEP 86020-300 - Fone: (43) 3323-1815 - Fax: ($3) 3321-2668, e-mail: sindilon@ereomtel.~om~br 

LQNDRTNA - PARANA 

BASE TERRITORIAL: Alvorada do Sul, Arapongas, Bela Vista do Paraiso, Cafeara, Cambe, Centenario do Sul, Florestdpolis, IbiporB, Itaguaje, 
JaguapitB, Jardirn Olinda, Londrina, Lupion6polis, Miraselva, Nossa Senhora das Graes, Paranapoerna, Pitangueiras, Porecatu, Prado Ferreira, 
Prirneirode Maio, RolBndia, Sabaljdia. Santa In&, Santo InAcio, Sertandpolis eTarnarana. 

LONDRINA, DEZEMBRO DE 2006 
CIRCULAR 008/2006 

Atraves da presente comunicamos aos empregadores, da lavratura da CONVENCAO COLETIVA DE 
TRABALHO firmada com a FEDERACAO DO COM~WCIO DO PARANA, SINDICATO DO COMERCIOATACADISTADE DROGAS 
E MEDICAMENTOS DO ESTADO DO PARANA, SlNDlCATO DO cOMERCIO ATACADISTA DE G~NEROS ALIMENT~CIOS DO 
ESTADO DO PARANA, SlNDlCATO DO COMERCIO ATACADISTA DE MADEIFMS DO PARANA, SlNDlCATO DO COMERCIO 
VAREJISTA DE CARNES FRESCAS DO ESTADO DO PARANA, SlNDlCATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
FARMACl%JTICOS DO ESTADO DO PARANA, SlNDlCATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVlCOS FUNERARIOS DO 
ESTADO DO PARANA e SlNDlCATO DOS AVlARlOS E CASAS AGROPECUARIAS DO ESTADO DO PARANA, aplidvel no 
dmbito das rela~bes de trabalho de todos os empregados, cuja cbpia segue anexa. 

Dentre o que foi acertado, ressaltamos o seguinte: 

A) REAJUSTE SALARIAL: 0 s  integrantes das categorias abrangidas pela Conven@o Coletiva de Trabalho terao os salarios fixos 
ou partefixa dos salarios mistos, reajustados a partirde 1O DE MA10 DE 2006, mediante a aplica~ao do percentual global de 534% 
(Cinco inteiros e trinta e quatro cent6simos por cento), sobre os salhrios vigentes em 1 de maio de 2005. (clausula 03 da CCT). 
* Aos empregados admitidos apos 1 DE MA10 DE 2005, sera garantido reajuste estabelecido acima, proporcional ao seu tempo 

deservip, nos seguintes termos: (clausula 3.1 da CCT) 

B) PIS0 SALARIAL. Assegura-se, a partirde 1 DE MA10 DE 2006, aos integrantes da categoria, os seguintes pisos salariais:. 
I) PIS0 SALARIAL MINIMO DE INGRESSO: Fica assegurado aos integrantes da categoria piso salarial minimo de ingress0 
correspondente ao salario minimo. (Clausula 04 da CCT). 
11) Apos 90 dias de servip na empresa s l o  assegurados os seguintes pisos salariais: 
a) Para os empregados que exercerem as funwes de "office-boy", copa, cozinha, limpeza, continuos, pacoteiro e porteiro, fica 
assegurado o piso salarial de R$403,00 (Quatrocentos e tres reais). (clausula 04 "A" da CCT) 
b) Aos empregados que trabalham nas demais funwes, fica assedurado o piso salarial de R$445,00 (Quatrocentos e Quarenta e 
Cinco Reais). Clausula 04. "B" da CCT) 
Ill) Aos comissionistas, R$489,00 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais). (Clausula 04. "C" da CCT) 

C) DIFERENCAS SALARIAIS: As diferenps salariais havidas a partir do mgs de Maio12006, decorrentes da aplicago da presente 
Convengo Coletiva de Trabalho, poderlo ser pagas ate a data limite para pagamento dos salarios do m C  de Novembro/2006, sem 
quaisquer acrkscimos ou penaiidade. (Clhusula 45 da CCT) 

D) TAXA DE REVERSWO ASSISTENCIAL: Deverlo os senhores empregadores proceder ao desconto e recolhimento da Taxa de 
Reverslo Assistencial estabelecida em assembleia geral dos trabalhadores realizada em 07/04/2006, para custeio e manutenflo, 
em favor do SlNDlCATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE LONDRINA, no valor equivalente a 4% (quatro por cento) 
descontado da remunerago mensal bruta de NOVEMBROROO6, e 4% (quatro por cento) descontado da remunera@o mensal 
bruta de DEZEMBR012006, de todos os empregados da categoria, import3ncias que deverlo ser recolhidas at6 o dia 10 de 
DEZEMBR012006 e 10 DE JANEIRO DE 2007, respectivamente, na Caixa EconGmica Federal, conta no 375-4, Agencia Ouro 
Verde - Londrina, atraves de bloqueto de cobranp, fornecido pela entidade sindical dos trabalhadores, pagavel em qlialquer 
agencia bancaria, ate o vencimento. 
Sera obrigatorio o desconto da Taxa de ContribuiMo dos novos empregados admitidos apos a data-base (MAIO) corn os mesmos 

prazos e percentuais estabelecidos no caput desta clausula. 
Em caso de n l o  recolhimento ate as datas aprazadas, o empregador arcara corn o bnus, acrescido da multa estabelecida no artigo 

600 da C.L.T. 

Finalmente salientamos a clausula 44 da ConvenHo que estipula MULTA de valor equivalente a 
cinquenta por cento (50%) do piso salarial da categoria, revertida em favor do prejudicado peto descumprimento das obrigafles da 
ConvenHo Coletiva de Trabalho. 

Presidente 
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CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO que entre si 
ajustam, de urn lado como EMPREGADORES a 
FEDERAGdO DO COMERC/O DO PARANA, CNPJ 
02.818.811/0001-20, SlNDlCATO DO COMERCIO 
ATACADISTA DE DROGAS E MEDICAMENTOS DO 
ESTADO DO PARANA, CNPJ 76.683.002/0001-94, 
SlNDlCATO DO COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS 
A L I M E N T ~ I O S  DO ESTADO DO PARANA, CNPJ 
76.683.010/0001-3, SINDICATO DO COMERCIO 
ATACADISTA DE MADEIRAS DO PARANA, ,CNPJ 
76.687.615/0001-08, SINDICATO DO COMERCIO 
VAREJISTA DE CARNES FRESCAS DO ESTADO DO 
PARANA, CNPJ 76.682.244/0001-63, SlNDlCATO DO 
C O M E R C I O  V A R E J I S T A  D E  P R O D U T O S  
FARMACEUTICOS DO ESTADO DO PARANA, CNPJ 
7 6 . 6 8 2 . 2 1 0 / 0 0 0 1 - 7 9 ,  S l N D l C A T O  D O S  
ESTABELECIMENTOS DE SERVIGOS FUNERARIOS DO 
ESTADO DO PARANA. CNPJ 78.206.786/0001-95 e 
SlNDlCATO DOS AVIARIOS E CASAS AGROPECUARIAS 
DO ESTADO DO PARANA - SINDACA-PR, CNPJ 
03.754.796/0001-66, no final assinados, por seus 
Presidentes, e de outro lado, representando os 
EMPREGADOS o SlNDlCATO DOS EMPREGADOS NO 
COMERCIO DELONDRINA, CNPJ 78.637.824/0001-64, por 
seu Diretor Presidente, infra firmado, todos devidamente 
autorizados pelas respectivas AssemblBias Gerais, tem justo 
e contratados firmar a presente Conven~So Coletiva de 
Trabalho a se reger pelas clausulas adiante: 
01. ABRANGENCIA: A presente Conven@o Coletiva de 
Trabalho aplica-se as empresas e empregadores integrantes 
das categorias econ6,micas representadas pelos signatarios 
e 3s empresas e empregadores inorganizados em sindicatos, 
da area atacadista e varejista, representados pela FederaHo 
do Comercio do Parana. 
02. BASE TERRITORIAL: Apresente Convenflo Coletiva de 
Trabalho aplica-se aos contratos de trabalho da categoria dos 
empregados no comercio ( I 0  Grupo do plano de 
representa~lo da ConfederaHo Nacional dos Trabalhadores 
no Comercio, conforme quadro de atividades e profissdes 
anexo ao Artigo 577 da CLT) nos municipios de ALVORADA 
DO SUL, ARAPONGAS, BELA VISTA DO PARAISO, 
CAFEARA,  C A M B E ,  CENTENARIO DO SUL,  
FLORESTOPOLIS, IBIPORA, I-I-AGUAJ~, JAGUAPITA, 
JARDIM OLINDA, LONDRINA, LUPIONOPOLIS, 
MIRASELVA, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 
PARANAPOEMA, PITANGUEIRAS, PORECATU, PRADO 
FERREIRA, PRlMElRO DE MAIO, ROWNDIA, SABAUDIA, 
SANTA INES, SANTO INACIO. SERTANOPOLIS e 
TAMARANA. 
03. REAJUSTE SALARIAL: 0 s  integrantes das categorias 
abrangidas por esta Conven~Bo Coletiva de Trabalho terao os 
salarios fixos ou parte fixa dos salarios mistos, reajustados a 
partir de lo DE MA10 DE 2006, mediante a aplica~So do 
percentual de 534% (cinco inteiros e trinta e quatro 
centesimos por cento), sobre os salarios vigentes em lo de 
Maio de 2005. 
3.1. Aos empregados admitidos apos lo DE MA10 DE 2005, 
sera garantido o reajuste estabelecido acima, proporcional ao 
tempo de sewieo, nos seguintes termos: 

I MES DE ADMISSAO I TOTALACUMULADO I 

3.2. COMPENSACOES:A corre~Bo salarial ora estabelecida 
compensa todos os aumentos, antecipa~des e reajustes 
salariais, abonos salariais ou n80, de natureza espontinea ou 
compulsbria, concedidos pelo empregador, desde Maio de 
2005. NSo ser8o compensados os aumentos salariais 
determinados por promo~lo ,  transferkncia de cargo, 
equipara~lo salarial por ordem judicial, termino de 
aprendizagem ou implement0 de idade. 
3.3.As condi~des de antecipa~do e reajuste dos salarios aqui 
estabelecidas, englobam, atendem e extinguem todos os 
interesses de atualiza~20 salarial ocorrentes no rnks de Maio 
de 2006. 
3.4. As eventuais antecipaedes, reajustes ou abonos, 
esponteneos ou compulsorios que vierem a ser concedidos 
apos Maio de 2006, sera0 compensados com eventuais 
reajustes determinados por leis futuras ou disposi~io de 
outras Conven~des ou Aditivos firmados pelas partes. 
04. PIS0 SALARIAL: Fica assegurado aos integrantes da 
categoria, piso salarial minimo de ingress0 correspondente 
ao salario minimo.Ap6s 90 (noventa) dias de s e w i p  na 
empresa s8o assegurados os seguintes pisos salariais: 
A) Para os empregados que exercerem as fun~des de 

"office-boy", copa, cozinha, limpeza, continuos, pacoteiro 
e porteiro, fica assegurado o piso salarial R$403,00 
(Quatrocentos eTres Reais); 

B) Aos empregados que trabalham nas demais fun@es, 
fica assegurado o piso salarial de R$445,00 
(Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais); 

C) Aos comissionistas (clausula 81) - R$489,00 
(Quatrocentose Oitenta e Nove Reais). 

PARAGRAF'O UNICO: Nos primeiros noventa dias de 
contratualidade, fica garantido salario igual ao Salario- 
Minimo fixado pelo Governo Federal, a todos os empregados 
abrangidos pela Conven~lo  Coletiva deTrabalho. 
05. GARANTIA DE VALOR A 0  PIS0 SALARIAL: Fica 
estabelecida garantia de valor minimo ao piso salarial da 
categoria, igual ao menor salario pago a todo trabalhador 
adulto, no Pais, por jomada integral, fixado por Lei Federal, 
acrescido de 15% (quinze por cento), garantia esta, sujeita a 
obsewbncia do prazo estabelecido na clausula anterior. 
PARAGRAFO l j ~ l C O  - Para os efeitos da garantia fixada no 
"caput" da presente clausula nao sera considerado como 
base de cAlculo os valores do piso salarial regional fixado por 
Lei Estadual, nos termos da Lei Complementar no 103/2000. 
06. EMPRESAS CONCORDATARIAS, FALIDAS: As 
empresas concordatarias e a massa falida, que continuarem 
a operar e as empresas que comprovarem dificuldades 
econBmicas poderfio, previamente, negociar corn a Entidade 
Sindical dos Empregados, condi~Bes para pagamento dos 
salarios, indices de co r re~ lo  salarial e haveres rescisorios. 
07. RENEGOCIACWO: Na hipotese de altera~des na 
legisla~ao salarial em vigor, ou altera~So substancial de 
condi~des de trabalho e salario, as partes se reunirao para 
examinar seus efeitos, para a d o ~ i o  de medidas que julgarem 
necessBrias corn relago as clausulas 04 e 8.1 ., facultando-se 
o Dissidio Coletivo no caso de insucesso da negocia~ao. 
08. COMISSIONISTAS: Aos empregados comissionistas se 
fornecera mensalmente o valor de suas vendas, a base de 
calculo para o pagamento das comissdes, e o repouso 
semanal remunerado. 
8.1. Aos empregados comissionados, corn mais de 90 
(noventa) dias de trabalho ao mesmo empregador, caso as 



comissdes n8o alcancem valor correspondente, assegura-se 
uma garantia salarial minima de R$489,00 (Quatrocentos e 
Oitenta e Nove Reais), a qua1 n8o se somara com as 
comissdes devidas. 
8.2. Para o calculo do 13O salario, adotar-se-a a media das 
comissdes pagas no ano, a contar de Janeiro; no caso das 
ferias indenizadas, integrais ou proporcionais, indeniza~ao e 
aviso previo indenizado, adotar-se-a a media das comissdes 
nos doze meses anteriores ao mes da rescisao; e no caso de 
ferias integrais, sera considerada a media das comissdes nos 
doze meses anteriores ao periodo de gozo; para o pagamento 
dos salarios correspondentes ao periodo de licenqa 
maternidade, a remunera~ao a ser observada correspondera 
a media das comissdes dos ljltimos 12 (doze) meses, 
observados os critbios e limites previstos em lei. 
8.3. Caso a inflaqgo apurada nos periodos indicados no item 
8.2., medida pelo INPCIIBGE, alcanpr o indice igual ou 
superior a 10% (dez por cento), as comissdes para efeito de 
calculo de ferias, 13O salario, inclusive proporcionais, 
indenizaqao por tempo de serviw, aviso prbvio indenizado e 
salaries relativos a l icenp maternidade, serlo atualizadas 
com base no INPC - INDICE NACIONAL DE PRECOS A 0  
CONSUMIDOR, do IBGE. No caso de extinqao ou n8o 
divulgaflo do referido indice, sera adotado o IGP-M INDICE 
GERAL DE PRECOS DO MERCADO, da Funda~ lo  Getulio 
Vargas. 
8.4. Em rela~5o ao pagamento dos salarios relativos ao 
periodo de l icen~a maternidade, fica ajustado que somente 
havera co r re~ lo  das comisscies, previsia no item 8.3., se 
houver aceita@o pelo INSS. 
8.5. E vedada a inclus%o da parcela salarial correspondente 
ao repouso semanal remunerado (Lei no 605149) nos 
percentuais de comiss5o; o calculo do valor do repouso 
semanal remunerado sera feito mediante a divisao total da 
comiss%o percebida no mgs pelo numero de dias 
efetivamente trabalhados, multiplicando-se o resultado pelo 
numerode domingos eferiadosdo mes correspondente. 
09. PAGAMENTO QUINZENAL DE SALARIOS: Durante a 
vigencia desta Convenqlo Coletiva de Trabalho e desde que 
a infla@o medida pelo INPCIIBGE, supere a 30°h(trinta por 
cento) ao m&s, os empregadores fornecerao, no mgs 
subseqliente, adiantamento salarial aos empregados, 
equivalente a 40%(quarenta por cento) do salario, ate 
15(quinze) dias corridos, contados da data do pagamento 
mensal de salarios adotado pelo empregador. 
PARAGRAFO ~ N I C O  - Na hipdtese de extinqao ou nao 
divulgaqao do INPCIIBGE, sera adotado como indice 
inflacionario o IGP-M - ~NDICE GERAL DE PRECOS DO 
MERCADO, da Funda~ lo  GetulioVargas. 
10. CONTRATO DE EXPERIENCIA: Quando o empregador 
admitir o empregado mediante contrato de experikncia, 
devera fornecer-lhe copia do instrumento, contra recibo, 
devidamente datado, bem como anotar na CTPS, o referido 
contrato. 
11. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO: Nas atividades 
que por sua natureza determinem trabalho aos domingos, 
sera garantido aos empregados repouso em, pelo menos, 
02(dois)domingos ao mes. 
12. RESC~SAO DO CONTRATO DE TRABALHO: Na 
rescisao do contrato de trabalho ficam os empregadores 
obrigados a anotar as Carteiras de Trabalho e proceder a 
quita@o das verbas rescisbrias e respectivos haveres, nos 
prazos constantes do Artigo 477 cia CLT, sob pena de multa 
legal. Na hipotese de nSo comparecimento do empregado ao 
ato homologatorio, e estando presente o empregador, a 
entidade dos trabalhadores atestare o fato. desde aue - com~rovada cikncia do em~reaado de data, horario e local'da 

E proibido o trabalho de menores mediante 
com entidades assistenciais, 

da Lei No 10.097, de 19.12.2000. 

14. COMPROVANTE DE PAGAMENTO: As empresa i~ 

fornecerao aos empregados, mensalmente, envelopes d 5" 
pagamento, ou contracheque, discriminativos dos valores 
pagos como remunera~so e respectivos descontos. 
15. ESTUDANTES: Nao sera prorrogado o horario de 
trabalho dos empregados estudantes que comprovem sua 
s i t ua~8o  escolar e manifestem desintecesse pela 
prorroga@o. 
I~.ANOTACOES: SerSo anotadas nas Carteiras deTrabalho 
as fun~des exercidas, altera~des de salarios e percentuais de 
comiss3o durante a vigencia da ConvenMo Coletiva de 
Trabalho, bem como o contrato de experi6ncia e respectivo 
periodo de dura~ao. 
17. UNIFORMES: Exigido ou necessario o uso de uniformes, 
o custo sera de responsabilidade dos empregadores, sendo 
vedada qualquer forma de desconio aos empregados, direta 
ou indiretamente, tais como carries de compras de 
mercadorias, adiantamentos ou vales. 
18. EMPREGADO SUBSTITUTO: Ao empregado admitido 
para a fury80 de outro, dispensado sem justa causa, B 
assegurado o direito a igual salario ao do empregado de 
menor salario na fun@o, n8o consideradas vantagens 
pessoais (Instru~80 no 1 doTST). 
19. ESTABlLlDADE DA GESTANTE: A gestante gozara de 
garantia de emprego, ficando protegida contra a despedida 
arbitraria ou sem justa causa, ate 180(cento e oitenta) dias 
apds o parto e desde o momento em que seja confirmada a 
gravidez, atraves de atestado medico erltregue ao 
emoreaador. contra recibo. Na falta de fornecimento de - .  
recibo, a gestante podera provar o conhecimento da gravidez 
pelo empregador por todos os meios de provas admitidas em 
direito. 
20. ABONO DE FALTAS: Abonar-se-80 faltas aos 
empregados estudantes e vestibulandos, nos dias em que 
estiver comprovadamente realizando provas de exame 
vestibular para ingress0 em estabelecimento de ensino 
super!or. 
21. FERIAS PROPORCIONAIS: Na cessa@o do contrato de 
trabalho, por pedido de demisslo, os empregados que 
detiverem mais de O6(seis) meses de trabalho, perceberao 
fkrias proporcionais B base de 1112(um doze avos) por mks 
ou f ra~ao superior a 14(quatorze) dias, sem computar o 
periodo do ayiso previo. 
22. REFEICAO: 0 s  empregados que, em regime de trabalho 
extraordinario, operarem apos as 19:00(dezenove horas), 
desde que excedidos 45(quarenta e cinco) minutos da 
jornada normal, far%o jus a refei~i io fornecida pelo 
empregador ou a pagamento equivalente a 2% (dois por 
cento) do piso salarial. 0 mesmo se aplicara ao trabalho 
extraordinario executado nos sabados, ap6s as 13:00(treze 
horas). 
23. CONFERENCIA DE CAIXA: A conferkncia de caixa sera 
feita na presenGa do operador responsavel; sendo este 
impedido ou impossibilitado de acompanha-la, n8o tera 
responsabilidade pelos erros verificados, salvo caso de 
recusa. 
PARAGRAFO ljNlCO - VERBA MENSAL: Aos empregados 
que na loja ou escritorio, atuarem na f u n ~ l o  de caixa, na 
recepqac e pagamento de valores, junto ao publico, 
conferindo dinheiro, cheques, cartdes de credito e outros 
titulos de credito, notas fiscais, liberando mercadorias e 
obrigados a presta@o de contas, terao tolefincia maxima 
equivalente a 10%(dez por cento) do piso salarial. 0 s  
empregados, entretanto, empregarso toda diliggncia ne 
execu~go do seu trabalho, evitando ao mlximo a ocorrencia 
de prejuizos, observando estritamente as instruges do 
empregador. 
24. CHEQUES SEM FUNDOS: 0 s  empregados n5o terao 
descontos salariais decorrentes de valores de cheques 
devolvidos por insuficikncia de saldo bandrio, bem como 
cartdes de credifo, recebidos na filn@o de caixa ou cobran~a, 



desde que cumpridas as exigencias da empresa para o 
recebimento e das auais tenha ciencia exDressa. 
25. AVlSO PREVIO: 0 aviso previo devibo pelo empregador 
ao empregado admitido ate 30/04/2003, sera de 30 (trinta) 
dias para o empregado que conta com ate 05 (cinco) anos de 
serv i~o na mesma empresa, e depois, escalonado 
proporcionalmente ao tempo de servi~o, 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 servico 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 servi~o na 
empresa - 90 (noventa) dias; E) de 25 a 30 anos de servi~o na 
empresa - 105 (cento e cinco) dias; F) acima de 30 anos de 
servi~o na empresa - 120 (cento e vinte) dias. 
25.1. Para os empregados admitidos apos 1°/05/2003, o 
aviso previo tambem sera proporcional ao tempo de servi~o, 
na seguinte propor~ao: A) ate 04(quatro) anos de servi~o na 
empresa 30(trinta) dias; 
B) apos 04(quatro) anos de servi~o na empresa, a cada novo 
ano completado mais 03(tres) dias de aviso previo, alem do 
prazo previsto na letra A deste item, ate o limite total de 
120(5ento e v i n t ~ )  dias. 
PARAGRAFO UNlCO - 0 empregado que nao tiver interesse 
no cumprimento do aviso previo dado pelo empregador, 
podera solicitar a imediata liberado, percebendo nessa 
hipotese o salario dos dias trabalhados no respectiyo periodo. 
26. CONTROLE DE FREQUENCIA DE HORARIO: Nas 
empresas com mais de 10(dez) empregados sera utilizado 
obrigatoriamente, livro ou cartso-ponto, nos quais o 
empregado, pessoalmente, devera registrarsua freq&ncia. 
27. ATESTADOS: Serao aceitos os atestados medicos e 
odontologicos fornecidos pelos profissionais da Previdencia 
Social, do Sindicato dos Empregados, das empresas ou 
organiza~bes por ela contratadas, que sera0 entregues 
contra recibo dosempregadores ate 72(setenta e duas) horas 
da sua emiss3o ou da alta medica. 
28. RELACAO DE EMPREGADOS: As empresas ficam 
obrigadas a encaminharem a Entidade Sindical dos 
Empregados, uma copia de sua RAIS - Relacgo Anual de 
Informafles Sociais, ou outro documento equivalente, 
contendo a relaglo dos empregados e salarios consignados 
na RAIS, no prazo de 30(trinta) dias da entrega do referido 
documento ao 6rgBo competente. 
29.ASSENTOS NO LOCAL DE TRABALHO: 0 empregador, 
havendo condi~bes tecnicas, autorizara a utiliza@o de 
assentos apropriados nos momentos de pausa no 
atendimento ao pliblico. 
30. RESCISAO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA: No 
caso de denuncia do contrato de trabalho, porjusta causa, o 
empregador indicara por escrito a falta cometida pelo 
empregado. 
31. LICENCA REMUNERADA: As empresas com 
contingente maior que 20 (vinte) empregados por 
estabelecimento, conceder50 l icen~a remunerada aos 
dirigentes sindicais eleitos e no exercicio de seu mandato 
para participafies em reunibes, conferencias, congressos e 
simpbios, licenca que sera solicitada pela entidade sindical, 
com antecedencia minima de 10 (dez) diar e por prazo nao 
superior a 10 (dez) dias ao ano. 
32. LANCHES: 0 s  intervalos de 15 (quinze) minutos para 
lanches, nas empresas que observem tal criterio, sera0 
computados como tempo de servi~o na jornada de trabalho 
do empregado. 
33. FERIAS: 0 pagamento das ferias, a qualquer titulo, 
inclusive proporcionais sera sempre acrescido com o terco 
constitutional, aplicavel o disposto noArtigo 144da CLT. 
34. EMPREGADO EM FASE DE APOSENTADORIA: Ao 
empregado que contar com o minimo de 10 (dez) anos de 

na empresa, e que na vigencia do contrato de 
comprovar, por escrito, que esta na condi~5o de, no 

em 12 (doze) meses adquirir o direito a 

valores por ele pago a titulo de contribuiHo previdenciari$" f i  
enquanto nao obtiver outro emprego ou ate que sejJV 
aposentado, sempre com base e limite no ultimo salario 
percebido na empresa. 0 direito ao reembolso sera 
assegurado por um periodo maximo de 12 (doze) meses, 
contados da data da comunica~Bo da iminencia da 
aposentadoria, nao fazendo jus ao mesmo direito o 
empregado que se demitir ou passar a perceber auxilio 
enfermidade ou se aposentar por invalidez. 
35. DESCONTOS: 0 s  empregadores poderso descontar dos 
salarios dos seus empregados, desde que por eles devida e 
expressamente autorizados, importsncias correspondentes a 
seguros, parcela atribuivel aos obreiros reiativas a planos de 
saude, vales-farmacia e outros que revertam em beneficio 
deste ou deseusdependentes. 
36.ABOMO DE FALTAS EM CASO DE GREVE DE  NIBU US: 
Em caso de greve do transporte coletivo, os empregados 
terao abonadas as faltas decorrentes, cabendo aos mesmos, 
todavia, envidar todos os esfor~os necessarios para chegar 
ao local de trabalho, devendo comunicar ao empregador em 
caso de impossibilidade. 
37. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS: As horas extras sera0 
pagas, de forma escalonada, com adicionalde 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 
ate 40 (quarenta) mensais, e de 100% (cem por cento) para as 
que ultrapassarem a 40 (quarenta) mensais. 
38. INTERVAL0 PARA DESCANSO: 0 s  empregadores 
autorizarao, havendo condi~bes de seguranp, que seus 
empregados permaneCam no recinto do trabalho, para gozo 
de interval0 para descanso (Artigo 71 da CLT). Tal situaflo, 
se efetivada n8o ensejara trabalho extraordinario ou 
remuneracB? correspo?dente. 
39. ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA: As partes 
convenentes recomendam os empresarios e os empregados 
abrangidos pelo presente instrumento normativo a manter 
plano elou seguro de salide. 
5 lo - 0 valor pago pela empresa, a titulo de Plano de Saljde, 
n2o tem carater saiarial, n8o integrando a remuneraMo do 
empregado para nenhum efeito legal; 
§ 2O - A importancia despendida com plano de salide e 
dedutivel do impost0 de renda, na forma da legislaflo 
aplicavel, tanto da pessoa jurjdica quanto da pessoa fisica. 
40. CONDUTORES DE VElCULOS - SEGURO: As partes 
convenentes recomendam aos seus empregadores a 
concessao de seguro de vida e acidentes pessoais em favor 
d o s  empregados  q u e  d e s e n v o i v a m  se rv i cos  
preponderantemente externos, na condu~ io  de veiculos. 
41. COMISSAO DE CONCILIAGAO PREVIA - 
COMPROMISSO DE ADESAO: As entidades sindicais 
convenentes aderem aos termos da ConvenMo Coletiva de 
Trabalho celebrada entre o Sindicato dos Empregados no 
Comercio de Londrina e o Sindicato do Comercio Varejista de 
Londrina, com vigencia de 1°/07/2002 a 30/06/2004, que trata 
da COMISSAO DE CONCILIACAO PR~VIA referida nos 
artigos 625-Ae seguintes da CLT, com reda~8o dada pela Lei 
no 9.958, de 12 de janeir~ de 2000, visando a concilia@o dos 
litigios trabalhistas envolvendo seus representados. 
42. ESTAGIO: Na contrataCao de estagiarios sem vinculo 
empregaticio, como admitido na Lei, sera pago ao estagiario, 
a titulo de bolsa-escola, o valor previsto na clausula 04, letra 
"A", desta Conven~So Coletiva de Trabalho,na proporHo das 
horas de sua jornada de trabalho. 
5 lo - 0 s  estagiarios contratados ficam adstritos a Lei 
especifica, devendo a funeao exercida na empresa ser 
compativel com o curso e curriculo escolar. 
5 2O - N l o  se admite a contrata~lo como estagiarios para o 
exercicio das funcbes de pacoteiro, faxineiro, cobrador, 
telefonista, repositor de estoque, "office-boy" e servivs 
gerais, ficando limitado a 90(noventa) dias, o periodo de 
estagio nas fun~besde balconista e vendedor. 



43. M O M  SALARIAL: 0 s  salarios incontroversos, n8o 
pagos ate o 5O dia ~ i t i l  posterior ao seu vencimento mensal, 
serio reajustados pelo INPCIIBGE, ou outro indice que vier a 
substitui-lo. 
Q lo - Na hipotese do atraso ser inferior a 30 (trinta) dias o 
reajuste ser$ diario pelo INPC - INDICE NACIONAL DE 
PRECOSAO CONSUMIDOR, do IBGE, "pro-ratan; 
Q 2O - Cam rela~8o a esta cl$usula n8o se aplica a penalidade 
da cUusula 44. 
44. CLAUSULA PENAL: Como requisito formative e nos 
tennos do Artigo 613, Vlll da CLT, incidire pena no valor 

equivalente a 50% (cinqlienta por cento) do piso 
revertida em favor do prejudicado pelo descumprimento d 
obriga~des mnstantes deste instrumento. 
45. DIFERENGAS SALARIAIS: As diferenps salariais 
havidas a partir do m&s de Maio12006, decorrentes da 
aplica~go da presente ConvenMo Coletiva de Trabalho, 
poderio ser pagas ate a data limite para pagamento dos 
sal$rios do m8s de Novembro12006, sem quaisquer 
acrescimps ou penalidades. 
46. VIGENCIA: A Conven~io Coletiva de Trabalho tera 
vigencia de 1 ?(doze) rneses, de 1°105/ 2006 a 3010412007. 

0 presente ajuste e considerado firme e valioso para abranger par seus dispositivos todos os contratos individuais de trabalho, 
firmados entre as ernpresas representadas pelas entidades sindicais das categorias econ6rnicas convenentes e os 
trabalhadores pertencentes A categoria profissional da respectiva entidade sindical. 
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