
TERMO ADITIVO h CONVENCAO COLETIVA DE 
TRABALHO - JOFWADA ESPECIAL 

Que faz o SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE LONDRINA E REGIAO, CNPJ no 
75.220.55410001-09, por sua presidente senhora NAJILA NABHAN, CPF no 474.813.669-34 
com SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE LONDRINA, CNPJ NO 

78.637.82410001-64, por seu presidente senhor JOSE LIMA DO NASCIMENTO, CPF no 
045.633.799-72, entidades representativas das categorias profissional e econ6mica, para firmar 
o presente TERMO ADITIVO h CONVENCAO COLETNA DE TRABALHO, de c d t e r  
excepcional, tendo validade p i n  os dias 12 (doze) e 13 (treze) de Fevereiro de 2009, visando o 
cumprimento de jonlada de trabalho, na seguinte reda~8o: 

PRIMEIRA: Convencionam as partes que a jornada de trabalho, nos dias 12 (doze) e 13 (treze) 
de Fevereiro de 2009, podera ser das 08h00 (oito) as 21hOD (vinte e uma) horas, com interval0 
de duas horas para a l m o ~ o  e uma hora para o jantar. 

SEGUNDA: As horas extras realizadas entre 18h00 (dezoito) e 21h00 (vinte e uma) horas 
nestes dias ser8o pagas com o adicional de 80% (oitenta) por cento, calculada sobre a 
remunera~go do mes do trabalhador. 

TERCEIRA: Para cada trabalhador que labomr nos dias 12 (doze) e 13 (treze) de Fevereiro de 
2009 ap6s as 18h00, sera fomecido vale-refeif8o em dinheiro, no valor de R$ 7,50 (sete reais e 
cinqiienta centavos) por dia, i4ue declaram as partes n8o integrar o salirio e nem ter natureza 
salarial; 

QUARTA: Fica vedada a compensa@o da jornada de trabalho na hipbtese ora convencionada, 
n8o sendo permitido o lanpmento dessas horas no "banco de horas"; 

QUINTA: Fica determinado que as empresas afixarzo em local visivel e de Wcil acesso copia 
deste Termo Aditivo h Conven@o Coletiva para pleno conhecimento dos seus empregados; 

SEXTA: Pelo descumprimento, da parte do empregador, de qualquer clhsula do presente 
TERMO ADITIVO, fica eh: obrigado a pagar, ao(s) empregado(s) prejudicado(s), rnulta 
equivalente ao maior piso s;~lariaI da categoria, diretamente ao sindicato protissional, que 
efetuara o repasse ao trabalhador. 

SETIMA: Permanecem em vigor todos os demais termos da CCT. 

E por estarem nestas clausulas acordadas a5 partes firmam o presente TERMO A D I T N O  h 
CONVENCAO COLETNA de TRABALHO, em 5 (cinco) vias de igual teor e forma, para 
que justifiquern os objetivos legais pretendidos. 

Londrina, 28 de Janeiro de 2009. 

Sin 

Presidente 
CPF 474.813.669-34 


