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TERMO ADITNO ii CONVENCAO COLETIVA de 
TRABALHO - JORNADA ESPECIAL. 

Que faz o SINDICATO do COMERCIO VAREJISTA de LONDRINA e regiiio, CNPJ 
75.220.55410001 -09, por sua presidente senhora NkllLA NABHAN, CPF 474.8 13.669- 
34 com o SINDICATO dos EMPREGADOS no COM~RCIO de LONDRINA, CNPJ 
78.63 7.824J000 1-64, por seu presidente senhor JOSE LIMA do NASCIMENTO, CPF 
045.633.799-72, entidades da categoria profissional e econtirnica, para firmar o presente 
TERMO ADITIVO a CONVENCAO COLETIVA de TRABALHO, de carater 
excepcional, tendo validade para os dias 7 (sete) e 8 (oito) de Maio de 2009, visando o 
cumprimento de jornada de trabalho, na seguinte reda@o: 

PRIMEIRA: Convencionarn as partes que a jornada de trabalho, nos dias 7 (sete) e 8 
(oito) de Maio de 2009, podera ser prorrogada ate as 2 1 h00m (vinte e uma) horas. 

5 MCO: Para fins do presente Termo Aditivo fica prorrogada a vigancia da 
Conven@io Coletiva de Trabalho/2008-2009 at6 o dia 30 (trinta) de Maio de 2009, 

SEGUNDA: As horas extras realizadas entre 2 8hOOm (dezoito) e 2 1 h00m (vinte e uma) 
horas nestes dias seriio pagas corn o adicional de d s c i m o  de 70% (setenta) por cento 
sobre a remunera@io do mi% do trabalhador; 

TERCEIRA: Para cada trabalhador que laborar nos dias 7 (sete) e 8 (oito) de Maio de 
2009 ate as 21h00m (vinte e uma) horas sera fornecido vale-refeiflo no valor de R$ 
7,50 (sete reais e cinqiienta centavos) por dia, que declaram as partes n2o integrar o 
salkio e nem ter natureza salarial; 

OUARTA: Fica vedada a compensa@o da jornada de trabalho na hipotese ora 
convencionada, niio sendo permitido o lantpunento dessas horas no "banco de horas"; 

OUINTA: Fica determinado que as empresas afixariio em local visivel e de facil acesso 
dpia deste Termo Aditivo a Conven~iio Coletiva para pleno conhecimento dos seus 
empregados; 

SEXTA: Pelo descumprimento, da parte do empregador, de qualquer clausula do 
presente TERMO ADITIVO, fica ele obrigado a pagar* ao(s) empregado(s) 
prejudicado(s), multa equivalente a 50% (cinquenta) por cento do piso salarial da 
categoria, diretamente ao sindicato profissional, que efetuari o repasse ao trabalhador. 



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

E por estarem nestas clausulas acordadas as partes firmam o presente TERM0 
ADITIVO a CONVENCAO COLETIVA de TRABALHO, em 5 (cinco) vias de 
igual teor e forrna, para que justifiquern os objetivos legais pretendidos. 

Londrina, 27 de Abril de 2009. 


