
CONVENCAO COLETIVA DE 
TRABALHO - 200812009 

CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO aue entre si aiustam. 
de um lado7como EMPREGADORES o SINDICATO N A C ~ N ~  
DAS EMPRESAS DISTlUBUIDORAS DE PRODUTOS 
S I D E R ~ ~ G I C O S  - SINDISIDER, CNPJ 59.842.29410001-41, no 
final assinado, por seu Presidente, e de outro lado, representando os 
EMPREGADOS o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 
COM~RCIO DE LONDFUNA, CNPJ 78.637.82410001-64, por 
seu Diretor Presidente, infia-fmado, ambos devidamente 
autorizados pelas respectivas AssemblCias Gerais, tem justo e 
contratados f m a r  a presente Convengb Coletiva de Trabalho a se 
reger pelas clausulas adiante: 
01. VIG~NCIA: A presente Convengb Coletiva de Trabalho tera 
vigencia de 12 (doze) meses, de lo  DE MAIO DE 2008 a 30 DE 
ABRIL DE 2009. 
02. CATEGOFUAS ABRANGIDAS: A Convengb Coletiva de 
Trabalho abrange as categorias econdmicas e profissionais, 
representadas pelos signathrios, excetuadas as que se regulam por 
Convengdes especificas. 
03. BASE TERRITORIAL: A Convengtio Coletiva de Trabalho 
tera aplicagb aos contratos individuais de trabalho dos empregados 
vincul?dos ao SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 
COMERCIO DE LONDRINA, com base territorial nos municipios 
de ALVORADA DO SUL, ARAPONGAS, BELA VISTA DO 
P A R ~ S O ,  CAFEARA, CAMBE, C E N T E N ~ O  DO SUL, 
FLOREST~POLIS, IBIPORA, ITAGUAJE, JAGUNIT& 
JARDIM OLINDA, LONDRINA, LUPIONOPOLIS, 
MIRASELVA, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 
PARANAF'OEMA, PITANGUEIRAS, PORECATLT, PRADO 
FERREIRA, PRIMEIRO DE MAIO, R O L ~ D I A ,  SABAUDIA, 
SANTA IN&, SANTO INACIO, SERTANOPOLIS e 
TAMARANA. 
04. PIS0 SALARIAL: Assegura-se, a partir de lo  DE MAIO DE 
2008, aos empregados que tenham prestado servigos ao mesmo 
empregador por periodo superior a 90 (noventa) dias, os seguintes 
pisos salariais: 
A) Aos empregados lotados nas fungBes de pacoteiro, copa, 

cozinha, limpeza, portaria, continuos e "office-boys" - 
R$490,00 (Quatrocentos e Noventa Reais); 

B) Aos demais empregados - R$525,00 (Quinhentos e Vinte e 
Cinco Reais); 

C) Aos empregados comissionistas, nos termos da clausula 9.1 - 
R$560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais). 

P A ~ G R A F O  UNICO: Nos primeiros noventa dias de 
contratualidade, fica garantido salhrio igual ao Salhrio-Minimo 
fixado pel0 Govemo Federal, a todos os empregados abrangidos 
pela Convengb Coletiva de Trabalho. 
05. GARANTIA DE VALOR A 0  PIS0 SALARIAL: Fica 
estabelecida garantia de valor minim0 ao piso salarial da categoria, 
igual ao menor salhio pago a todo trabalhador adulto, no Pais, por 
jornada integral, acrescido de 15% (quinze por cento), garantia esta, 
sujeita a observtincia do prazo estabelecido na clhsula anterior. 
06. REAJUSTE SALARIAL: 0 s  integrantes das categorias 
abrangidas por esta Convenglo Coletiva de Trabalho, terlo os 
salhrios fixos ou a parte fixa dos salhrios rnistos, reajustados a partir 
de lo DE MAIO DE 2008, mediante a aplicaglo do percentual de 
7,00% (sete inteiros por cento), sobre os salhrios vigentes em lo 
de MA10 DE 2007; 
6.1. Aos empregados admitidos ap6s 1" DE MAIO DE 2007, sera 
garantido o reajuste estabelecido nesta clausula, proporcionalrnente 
ao seu tempo de serviqo, nos seguintes termos: 

I DE ADMISSAO I ~NDICEACUMULADO I 

6.1.1. 0 s  percentuais serlo sempre aplicados sobre o salirio base de 
MAIO de 2007 ou do mes da contrataglo, se posterior, de maneira 
nlo cumulativa. 
6.2. COMPENSAC~ES: A correglo salarial ora estabelecida 
compensa todos os aumentos, antecipagdes e reajustes salariais, 
abonos salariais ou nlo, de natureza esvonthea ou comvuls6ria 
concedidos pel0 empregador, desde Mk0 de 2007. N b  sertio 
compensados os aumentos salariais determinados por promogiio, 
transferencia de cargo, equiparaglo salarial por ordem judicial, 
tkrmino de aprendizagem ou implement0 de idade. 
6.3. As condigdes de antecipaglo e reajuste dos salhrios aqui 
estabelecidos, englobam, atendem e extinguem todos os interesses 
de atualizagb salarial ocorrentes no mes de MAIO de 2008. 
6.4. As eventuais antecipagaes, reajustes ou abonos, espontheos ou 
compuls6rios que vierem a ser concedidos ap6s MAIO de 2008, 
sertio compensados com eventuais reajustes deterruinados por leis 
futuras ou disposigb de outras Convengdes ou Aditivos fmados 
pelas partes. 
07. EMPRESAS CONCORDATARIAS, FALIDAS: As empresas 
concordathrias e a massa falida, que continuarem a operar e as 
empresas que se encontrarem em dificuldades econdmicas poderlo, 
previamente, negociar com a Entidade Sindical dos Empregados, 
condigdes para pagamento dos salhrios, indices de corregb salarial 
e haveres rescis6rios. 
08. RENEGOCIACAO: Na hip6tese de alteragdes na legislagb 
salarial em vigor, ou alteragb substancial de condigdes de trabalho 
e saltirio, as partes se reunirb para examinar seus efeitos, para 
adoglo de medidas que julgarem necesstirias com relagb b 
clausulas 04 e 9.1., facultando-se o Dissidio Coletivo no caso de 
insucesso da negociaqlo. 
09. COMISSIONISTAS: Aos empregados comissionistas se 
fornecera mensaimente o valor de suas vendas. a base de chlculo 
para o pagamento das comissdes, e o repouso semanal remunerado. 
9.1. Aos empregados remunerados mediante comisslo, ou aqueles 
que recebem remuneraglo composta de parcela fixa e comissdes, e 
que contam com mais de 90 (noventa) dias de trabalho ao mesmo 
empregador, caso a remuneraglo total ntio alcance o valor 
correspondente, assegura-se uma garantia salarial minima de 
R$560,00 (Quinhentos e Sessenta Reais), nesta computado o valor 
correspondente ao repouso semanal remunerado, a qua1 nlo se 
somara com as comissdes devidas. 
9.2. As comissBes para efeitos de chlculo de fenas, 13' salhrio, 
inclusive proporcionais, indenizaglo por tempo de semigore aviso 
pr6vio indenizado, serPo atualizadas com base no INPC - INDICE 
NACIONAL DE PRECOS A 0  CONSUMIDOR. No caso de 
extingtio ou nlo divulgaglo do INPC/IBGE, sera adotado como 
indice inflacionhrio o IGP-M -  ICE GERAL DE PRECOS DO 
MERCADO, da Fundaglo Gehilio Vargas. 
9.2.1. Para o calculo do 13" salhrio, adotar-se-a a media comgida 
das comissdes pagas no ano, a contar de Janeiro; no caso de ferias 
indenizadas, integrais ou proporcionais, indenizaggo, e aviso pr6vio 
indenizado, adotar-se-a a media das comissdes comgidas nos doze 
meses anteriores ao mes da rescisb; e no caso de fkrias integrais, 
sera considerada a media das comissdes corrigidas nos doze meses 
anteriores a0 period0 de gow. 
9.3. GESTANTES COMISSIONISTAS: Para o pagamento dos 
salhrios correspondentes ao periodo de licenga maternidade, sera 
observado o contido no artigo 393 da CLT e a legislagb 
previdencikia vigente. 
9.4. E vedada a incluslo da parcela salarial correspondente ao 
repouso semanal remunerado (Lei no 605149) nos percentuais de 
comissb; o calculo do valor do repouso semanal remunerado sera 
feito mediante a divisb total da comisstio percebida no m2s pel0 
n h e r o  de dias efetivamente trabalhados, multiplicando-se o 
resultado pel0 numero de domingos e feriados do mes 
correspondente. 
10. PAGAMENTO QUINZENAL DE SALAFUOS: Durante a 
vig2ncia desta Convenglo Coletiva de Trabalho e desde que a 
inflaglo medida pel0 INPCIIBGE, supere a 30%(trinta por cento) ao 
mes, os empregadores fomecerb, no mes subseqiiente, 
adiantamento salarial aos empregados, equivalente a 40% 



1 
por cento) do salirio, at6 15 (quinze) dias corridos, contados da data 
do pagamento mensal de salirios adotado pelo empregador. 
P A ~ G R A F O  ~ I C O  - Na hip6tese de extingiio ou niio 
divulgaglo do NF'C/IBGE, sera adotado como indice inflacionirio 
o IGP-M -  ICE GERAL DE PRECOS DO MERCADO, da 
Fundaglo GeKtlio Vargas. 
11. CONTRATO DE EXPERI~NCIA: Quando o empregador 
admitir o empregado mediante contrato de experiencia, devera 
fomecer-lhe copia do instrumento, mediante recibo, devidamente 
datado. 
12. REPOUSO SEMANAL: 0 repouso semanal remunerado sera 
concedido preferencialmente aos domingos. Nas atividades que por 
sua natureza determinem trabalho nos domingos, sera garantido aos 
empregados, repouso em pel0 menos 02 (dois) domingos ao mbs. 
13. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO: Na rescislo 
do contrato de trabalho ficam os empregadores obrigados a anotar 
as Carteiras de Trabalho e proceder a quitagb das verbas 
rescisorias e respectivos haveres, nos prazos constantes do Artigo 
477 da CLT, sob pena da multa legal. Na hip6tese de niio 
comparecimento do empregado ao ato homologat6ri0, e estando 
presente o empregador, a entidade dos trabalhadores atestara o fato, 
desde que comprovada cibncia do empregado de data, horkio e 
local da homologaglo. 
14. COMPROVANTE DE PAGAMENTO: As empresas 
fornecergo aos empregados, mensalmente, envelopes de pagamento 
ou contracheques, discriminativos dos valores pagos como 
remuneraglo e respectivos descontos. 
15. ABONO DE FALTAS A 0  ESTUDANTE 
VESTIBULANDO: Serlo abonadas as faltas do estudante 
vestibulando nos dias que estiver realizando provas de exames de 
vestibular para ingress0 em estabelecimento de ensino superior 
conforme determina o artigo 473, inciso W da Consolidagiio das 
Leis do Trabalho. 
16. ANOTACOES: Seriio anotadas nas Carteiras de Trabalho as 
fungdes exercidas, alteragaes de salirios e percentuais de comissb 
durante a vigbncia da Convengiio Coletiva de Trabalho, bem como o 
contrato de experiencia e respectivo periodo de duragiio. 
17. UNIFORMES: Exigido ou necesskio o uso de uniformes, o 
custo sera de responsabilidade dos empregadores, sendo vedada 
qualquer forma de desconto aos empregados, direta ou 
indiretamente, tais como carnbs de compras de mercadorias, 
adiantamentos ou vales. 
18. EMPREGADO SUBSTITUTO: Ao empregado admitido para 
a fungb de outro, dispensado sem justa causa, 6 assegurado o 
direito a igual salhrio ao do empregado de menor salirio na fungiio, 
nFio consideradas vantagens pessoais (Instrugb No 1 do TST). 
19. ESTABILIDADE DA GESTANTE: A gestante gozara de 
garantia de emprego, ficando protegida contra a despedida arbitriria 
ou sem justa causa, at6 180 (cento e oitenta) dias ap6s o parto e 
desde o momento em que seja confmada a gravidez, atraves de 
atestado m6dico entregue ao empregador, contra recibo. Na falta de 
fomecimento de recibo, a gestante podera provar o conhecimento da 
gravidez pel0 empregador por todos os meios de provas admitidas 
em direito. 
20. ESTUDANTES: N b  sera prorrogado o horirio de trabalho dos 
empregados estudantes que comprovem sua situaglo escolar e 
manifestem desinteresse pela prorrogagiio. 
21. FERIAS PROPORCIONAIS: Na cessacgo do contrato de 
trabalho, por pedido de demissiio, os empregados perceberlo f6rias 
proporcionais na base de 1/12 (um doze avos) por mbs ou fiagiio 
superior a 14 (quatorze) dim, conforme jurisprudbncia do Tribunal 
Superior do Trabalho (Siunula 261). 
22. REFEICAO: 0 s  empregados que, em regime de trabalho 
extraordinirio, operarem ap6s as 19:OO (dezenove horas), desde que 
excedidos 45 (quarenta e cinco) minutos da jornada normal, f a r b  
jus a refeiqb fomecida pelo empregador ou a pagamento 
equivalente a 2% (dois por cento) do piso salarial. 0 mesmo se 
aplicara ao trabalho extraordinirio executado nos sabados, ap6s as 
13:OO (treze horas). 
23. CONFEI&NCIA DE CAIXA: A conferencia de caixa sera 
feita na presenga do operador responsavel, sendo este impedido ou 
impossibilitado de acornpanhi-la, n2o tera responsabilidade pelos 
erros verificados, salvo caso de recusa. 

P A ~ G W O  ~ C O  - VERBA MENSAL - Aos empregados 
que na loja ou escrit6ri0, atuarem na fungiio de caixa, na recepglo e 
pagamento de valores, junto ao publico, conferindo dinheiro, 
cheques, cartdes de credit0 e outros titulos de credito, notas fiscais, 
liberando mercadorias e obrigados a prestaglo de contas, t e rb  
tolerhcia maxima equivalente a 10% (dez por cento) do piso 
salarial. 0 s  empregados, entretanto, empregarlo toda diligbncia na 
execugb do seu trabalho, evitando ao miximo a ocorrbncia de 
prejuizos, observando estritamente as instrugdes do empregador. 
24. CHEQUES SEM FUNDOS: 0 s  empregados niio t a b  
descontos salariais decorrentes de valores de cheques devolvidos por 
insuficiencia de saldo banchrio, bem como cartaes de credito, 
recebidos na fungiio de caixa ou cobranga, desde que cumpridas as 
exigbncias da empresa para o recebimento e das quais tenha ciencia 
expressa. 
25. AVISO PI&VIO: 0 aviso previo devido pel0 empregador ao 
empregado sera de 30 (trinta) dias para o empregado que conta com 
at6 05 (cinco) anos de servigos na mesma empresa, e depois, 
escalonado proporcionalmente ao tempo de servigo, como segue: A) 
de 5 a 10 anos de servigos - 45 (quarenta e cinco) dim; B) de 10 a 
15 anos de servigos - 60 (sessenta) dim; C) de 15 a 20 anos de 
servigos - 90 (noventa) dias; D) mais de 20 anos de servigos - 120 
(cento e vinte) dias. 
P ~ G R A F o  ~ C O  - 0 empregado que ngo tiver interesse no 
cumprimento do aviso pr6vio devido pelo empregador, podera 
solicitar a irnediata liberagiio, percebendo nessa hip6tese o sal&rio 
dos dias trabalhados no respectivo periodo. 
26. CONTROLE DE FREQ&NCIA DE H O R ~ O :  Nas 
empresas com mais de 10 (dez) empregados sera utilizado 
obrigatoriamente livro ou cartb-ponto, nos quais o empregado 
pessoalmente devera registrar sua fieqiibncia. 
27. ATESTADOS: S e r b  aceitos os atestados medicos e 
odontologicos fornecidos pelos profissionais da Previdencia Social, 
da Entidade Sindical dos Empregados, das empresas ou 
organizagdes por elas contratadas, que seriio entregues contra recibo 
dos empregadores at6 72 (setenta e duas) horas da sua emisslo ou da 
alta m6dica. 
28. RELACAO DE EMPREGADOS: As empresas ficam 
obrigadas a encaminhar a Entidade Sindical dos Empregados, uma 
c6pia de sua RAIS - Relagiio Anual de Informaqdes Sociais ou outro 
documento equivalente, contendo a relagb e salirios consignados 
na RAIS, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega do referido 
documento ao orgiio competente. 
29. ASSENTOS NO LOCAL DE TRABALHO: 0 empregador, 
havendo condig6es tkcnicas, autorizari a utilizaglo de assentos 
apropriados nos momentos de pausa no atendimento ao publico. 
30. RESCISAO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA: No caso 
de dentmcia do contrato de trabalho, por justa causa, o empregador 
indicara por escrito a falta cometida pel0 empregado. 
31. LICENCA REMZTNERADA: As empresas com contingente 
maior que 20 (vinte) empregados por estabelecimento, concederiio 
licenga remunerada aos dirigentes sindicais eleitos e no exercicio de 
seu mandato, para participaqiio em reunides, confaCncias, 
congressos e simp6sios, licenga que sera solicitada pela entidade 
sindical, com antecedencia minima de 10 (dez) dias e por prazo niio 
superior a 10 (dez) dias ao ano. 
32. COMPENSACAO DE H O R ~ I O  DE TRABALHO: 
Visando a desburocratizag20 das rela~des entre o Sindicato obreiro 
e as Empresas, fica acertado entre as partes, a oficializagiio do 
regime de compensagb de horirio de trabalho com a extingiio total 
ou parcial do trabalho aos sibados, nas seguintes condigdes: 
A) Extingiio completa do trabalho aos shbados: 7:20 (sete horas e 
vinte minutos) de trabalho correspondente aos sabados, serlo 
compensadas no decurso de segunda-feira a sexta-feira, com 
acr6scimo de at6 no mixirno, 02 (duas) horas diirias, de maneira 
que nesses dias sejam completadas 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais, respeitados os intervalos de Lei, mediante acordo escrito 
com os empregados; 
B) Extingiio parcial do trabalho aos shbados: as horas 
correspondentes a duragiio do trabalho aos sabados, serFio da mesma 
forma compensadas pela prorrogagb da jomada de segunda-feira a 
sexta-feira, de at6 Ol(uma) hora diiria, mediante acordo escrito c 
0s empregados; 






