CoNvENCÂoCoW
Coletir.'ade Trahalhoclue erltre si ajust.rnt,de uur lado conro enticlade
Converrc-âo
DE REFEIÇOES
COLETIVASDO
srndicaìpatronalo SlNDlt-ATO DAS EIVIPRESAS
ESTADO DO PARANA e de outro lado como entidade sindic-alprofissionalo
DE REFEiÇOESCOT-ETI\',ÀS,
EM Eï\,'IPIì85À5
SINI]ICA'I'O DOS TRAI],,{1-HAL}ORES
TES I N D U5TRl A Ì 5
REFEIÇOESCON V ENlO, COZ I N-I I AS I N D USTIì|A 15,RESTA URAr.rao
DA RECIÀO NORTE E OESTEDO ESTADO DO PARAI\A, por seus presiderìtes,
geral ertraordirráriaque se
iinal firmados,devidanìel-Ìte
autorizadospor asseutbleia
regerápelascÌáusrrlas
e condiçõesa seguirestipuladas:
CLAUSULA 1'- VIGÉNCIA/DJ\TA BASË
A presente Convenção Coletiva cle Tratraiho terá duraçào cìe (11) onze nìeses,
corlì \'rgênciaa partrr tle 01.05.01a 31.03.2002.
CLAISULA 2" - REAIUSTE SALARIAL
L)s salános dos empreplatlos repÍeseÍìtaclos nesta Convençào Coietrva, serào
reajustarlos com aplicaçào cìo percentual c-te6,38 ( seis virgula tnnta e oito por
cento) pard os trabalhacloresque percellànl até 3 pisos norrnativos cìa categorr.r,
or-rseja R$ 687,00 (seiscentose oitenta e sete reais) e acirna reajuste salartal cJe
5,0?á(cinco por cento) sobre os salários vigentes em 01 de maio de 2000.
a) Os intep;rantesda categona profissional aclmiticlos após 01.05.20i10
terão correção salarial proporcional, na ort-lemde 1172 avos (um (-loze
a\,os) pc)r mês trabalirado, assim conrpreendrt'la a fraqão rgual ou
superior a quinze cliastrahalhaclos.
b) Serão compensadas toclas as antecrpaqÕesespontâneas fêitas a partir
t"1e01.05.2000,salvo as clecorrentescle equiparaçào salarial, prorloqào
olr mento.
CI-AUSULA 3- -SALÁRIO DE INGRESSO E NORMATIVO
Será garantido aos trabaÌhadores contratados e clue nào seJanl oriurrclos tla
c"rtegoriaprofissional repre'sentadospelo sindicato suscitante salário de ingresso
de R$ 200,00 ( cluzentos reais) a partir de 01.05.2001,poclenclopern.ìànecereste
pelo prazo cìe (90) norrentadras, ou seja 03 (três) meses.
Parágrafo Primerro - Para os tral'ralhadoresoriuntlos clo rnercado,clue 1á tenharl
trahalhaelo na categoria profissronal, ou se1aque percehiam o piso cia categona
a partir cie 01.05.2001o saiário rrorrnativo cle R$
em 31.04.2000será gararrtiç1o
229,0ú(cluzeniose l.rnte e nole rears).
CLAUSULÁ 4- - ANUÉNIO
L-ar1a trabalhador integrante cla categoria profissional receberá 1?o (um por
rento), a título rle anuônio! por ano completo de, serviço prestaclo rle fornra
ininterrupta iìo nlesmo en"ipregar-lor"
a incir.'lirsohre o salário base,até o linrite tle
(cinco por cento).
cinco anurìnios ou-59ro
Parásrafo Unico - O integrante r1.rcategoria profissional que na clata da l'rgêncra
rlesta convenqão estiver percebendo percentual cle anuênro superior a 59'o(cinco
por cento), permanecerá recetrenclocl percentual, entretanto nào mais serh
aclrcionadoac)nìesmo, qualquer outro percentuaÌ.
CLAUSULA 5". ESTABILIDADE PRÉ APOSENTADORIA
FÍra assegurac'la
aos lntegrantesclacategoriaprofissional,que conternno nríninro
',/
3 (três) anos c{e servlço para a mesma empresa, e que este.lama 24 ( vinte e
.
quatro) uìeses cle se aposentar por tempo c'lesen iço ou implemento cie iilarle, / /
estabrlit-ladeprovisória no emprego clurante este periodo. ìaÌ coneìrçàotleverá V
ser col]lunlcar{apor escrrtopelo empregado a enlpresà por ocasiàoda clemrssao
ou nos 10 (dez) e-liassubseqüentes,soh pena cle perclatlo clireito à estabìlidacle.
Parágrafo l" - Em completando o urtegranie da categoria, a iclatle ou tempo c-le
serviqo net-essáriosao requerimento tla a posentaciorra,cessaráa utornaticamente
a estabilrdade,oportunidacie em que o empregador poderá pronìover a tlrsperrs.r
do empregado sem qualquer outra formalìdacle.
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Parágrafo 2" - Para ser beneficiário'cia garantra tie emprego estabelecrclapa
presente cláusula, o empregacÌo cleverá, eolÌìuluiar a erÌÌpresa por escrito, sob
perìà cie perda eleestabiliclacie.
Parágrafo 3" - O empregado estár'el por força cla presente cláusula poderá ser
despetiir-lopor lusta causa ou extrnçàoria em;rresa.
Parágrafo :[" - N.ìs localtdacies otrcie as enlpresas r'ntegrantes c-Ìa categoria
e( r)lìÔn-Ìiccìnrantiverenl apenas unì contrato de prestaçào cle servlçor, "n1
otorrentìo a rescisào,término, extinçào ou cancelamentoclestecontrato, poderào
AS ll1esn1aspronlover a rescisão do contrato tlos empregaclos regularmente,
sendo que se existir entre eles algum que detenha estabiliclacieprO-apósentaclola
esta frcará pre;udicacla,rrào gerane{opara o enrpregador nenhuma obrigaçao por
relntegraçào, itrclenizaçàoou nranutenção rlo contrato rie trabalho, põclencto
o
nìesmo ser despec-liclo,
sem que haja qualquer conseqüênclapara a ernpresa.

CLAUSULA 6" - HORAS EXTRAORDINARIAS
Fica garanttdo aos integrantes da categona profissronal, aclrcional cle 609"
(sessentapor cento) para as horas extraordìnárias trabalhaclasde seguncìa-ferra
à sábacio,e cle 1007á(cem porcento) para as trabalhaclasenr elomingJs e feriacios.
Fica permiticla a con-ìpensaçào
de horas, sendo pago corÌÌo Horas Extraorclinárras
o excec-lenie
nào conrpensat'!o.

Fica garantic'loaos interantes cla categoria profissional, adicional de 30?á(trinta
por cento) para as horas noturnas, assim entendiclasas clefiniclasno artigo Z3
e"la
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CLAUSULA &" - CONTITAÏO DE EXPERIÊNCIA
Fica r''ee-lada
a celebraqàode contrato de experiência em caso de reaclnrissàocle
empregado que tenha trabalhaclo por períoclo igual ou superior a 6 (seis) n-ìeses
na enlpresa, salvo nas hipÓteses tle recontrataçào em cargo drferente cìaclueie
anterrormente ocupado.
CLÁUSULA 9" - FÉRIAs PRoPoRCIONAIS
Descleque nào tenha siclo clemitido por justa causa, na cessaçàoclo contrato
clo
trabalho, nìesmo o en-ìpregadoque tenha nìenos cle 12 (c{oze)nìeses,terá r-lireito
à renruneraçãode férias proporcronais a base tle 1/12 (unt cloze avos) por nrês
cìe serviço, ou fração superior a l4 (quatorze) dias que será senìpre acrescicìa
c-io
terEoconstitucional.
CLAUSULA 10"- ESTABILIDADE DA GESTANTF
As integrantes tìa categoria profissional, devem conìurìrcar o enlpregaclor
a
gestaçào no nìol'ì-Ìentoem ficar constatado o estado gravíc1ico,para que fique
(ìsseguraclaa garantia r-leemprego prevista na Norma Constitucional.
Parágrafo 1" - Fica facultaclo às empresas integrantes cla categona econômrca,
prollìo\rerem a homOlogaçãode rescisoescontratuais cla empregãda mulher,
conr
tempo c-leserr,rçosuperior a 90 (no'enta) c-lras
e inferror a 12 {cioze)meses;
,,t"',

Par.igrafo 2" - Sempre que ororrer honrologaçòes cle rescisào contratual
r-le //
empregacla muÌher, independente c-letempo c-leserviço, a enìpregacJacleclarará V
llo verso c-la rescisão se esta olt não grávit1a. Se estiver grávicia,
será
autonraticamente reintegr.rda ao tratralho, ficando preluclicar,luu .l,rpu,lsa, caso
contrário, o empregador, por força desta cleclaraçào, ficará deso'b1gai-lo cle
qualquer reparaçào pecuniária ou obngaçào de reintegração, pol aÌegaqão
cle
gravic-lez.

As homoìogaçÕesde rescisÒesr-lecontrato cìe trabalho serào feitas no Srntìrcato
profissional, na hipótese r"1oempregatlo ttver nrantrclocontrato de trabaliro ronl a
enlpresapor mais r1e01 (unr ano), na forma da Lei.
CLAUSULA 12" . QUADRO DE AVISOS
As empresas facultarão ao sinc'iicatoda categoria profissronal a ftxaçào de avrsos
e ec-litais para conhecrmento dos empregados, em local de fácil acesso e
visibilidade.
(,I-AUSULA 13" - UNIFORMES
i\s enrpresas que erigirem o uso cle uniformes frcam obngarlas a iornece-Ìos
gratultanìente.
CLAUSULA 14' - TIBERAçÀO DE DIRIGENTES SINDICAIS
C)s nrembros integrantes da diretoria executiva do sindicato cìa categorra
profissional, assim entendidos o Presiciente,o Secretário e o Tesoureiro, ficanr
clisperrsaciosdo expediente normal clo trabaiho nas rìtesn-Ìase obrigados a
cun'rpri-losno sindicato, senì ônus de qualquer natureza para a empregadora.
cl.iusulA
15" - ACORpO pE COMPENSAçÀO E PRORROGAÇÀO
As diretorias clos sindicatos convenentesfìcam desde jâ autorizadasa celebraranì
.riorr-loscoletivos de prorrogaqào e conìpensaçãode jomacia de trabalho, sempre
que entenderem convenientenindependente cle convocaçào de assenrblérageral
er trao rctnária especi ficamen te para este fim.
CLÃUSULA 16" - MENSALIDADE DE ASSOCIADOS
it'lediante autorìzae,àopor escrito do empregaelonas enìpresas se obrigam a
tiescontar a mensaliclacle sinclical dos associaclos ao sinciicato da categorra
profissional, e a recolher os valores descontados, drretamente ao srndicato
beneficiatlo, até o dia 10 (clez) cle cada mês segulnte que se referir o clesconto. O
atraso imotivaclo do recolhimento das importâncias descontarlassu;ertaráas
enìpresasao pagamento de rlulta t"1e20% (vinte por cento) sobre o total devido.
17" - INDENIZAÇÀO
CLÁUSULA
PoR IVIORTE oU
IN\.ALIDEZ
PERìVÍANENTE OU DOENÇA PROFISSIONAIAs empresàs se obrigam a fazer seguro tle vicla en1 grupo para todos os
Integrantes cla categoria profissional, totaÌmente às expensas clas empresas, enl
valor ntínimo equivalente a 2,5 (dois e meio) vezes o valor do salário nomrnal dos
empregados, porlendo optar por pagar inc-lenizaçàoen-ì r'alor equivalente aos
empregaclos ou a seus dependentes legais, em caso de invalidez pern-ìanenteou
morte, sendo que, os empregados terào esse clireito após completarem 6 (seis)
nìesesde trabalho na enìpresa.
CLAUSULA 18".-INTERVALO INTRA-IORNADA
As empresas se obrigan'r a concer-ler a todos os rntegrantes c1a categorra
profissional, rntenralo intra-lomada mínimo de uma hora, salvo hipótese c1e
.Acordo Coletrvo firmaclo entre a empresa e o Surdrcato Profrssional .ìue
estabeleçaredução ou fratrionamentoclesteintervalo.
Parásrafo l" - Fica estabelecit-loque as empresas poderào praticar inten'alo
intra;ornada para repouso e refeiçoes,cle quatro horas rndependente de qualquer
outra formaliclade, serìdo que as horas compreendìdas entre duas e quatro no
intervalo em hipótesealguma seràoconsideradasconÌo horas extras.
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Parágrafo 2'- Para os empregaclosque tenham conhato cle trabalho em vigor, as
empresas clue pretenrlam fazer uso das disposiçoes de parágrafo pnnrerro,
eler,erão pror,idenciar Acordo lndir,idual ou Coletir,o eie Trabalho conr o
empregar-Ìo,e homologá-lo na entidarle sinclical.
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CLAUSUTA 19" , REGIS"TRO DE FREOUÊNCIA
Fica expressamente vedacla a marcaçào de ponto, mecânico ou nlanuaì, por /
J
qualquer outra pessoa que nào se1ao próprio empregar:lo.
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CLAUSUtA 20"- PRIÌ\ÍEIROS SOCOIìROS
.'\s enlpresas se ohrrgarn .l nranter, em suas tlependèncras, conlunto rle
Ììì('Li
i( d tÌìetrtos c1t'pt'irrreiIos socorros.
CLAUSULA 21" - TAXA ASSISTENCIAL
As empresas se oLrrigama clescontarde toclos os enÌpregados assoclaclosou nào
Taxa Assrstencial cle 1.5",ó (um e meio por cento), sobre o saiário nonrinal,
nretrsalnrente,obetlecenrlo o limite c1e05 (r inco) pisos rlínimos da categorra,
totalizando 1.145,00(um mil cento e quarenta e cinco rears), e recolher trris
r''.tlores ao sinclicato com as respectivas relaçÕes,até o 5" clia útil do mês
suhseclüente.
Parágrafo l" - C) não recolhimento no prazo rmphcará em multa de 20qi, (vìnte
por cento) mais atualizaçàomonetária.
Parágrafo 2u - CJclescontoda categoria profissional foi aprovado enr Assenrbléia
em .'\ta assinacla e registrada enl Cartórìo, os trabalhadores terão prazo c1e
cluinze dias, a contar cla clata de homologaqâo d.r presente CCT peìo \1u-rrstério
cio Trabalho, para solicitar junto ao Sinclicatodevoluçào da tara em epígrafe.
CLÁUSULA 22". ERROS NA FOLHA DE PAGAMENTO
Enl caso de ocorrência de erros de cálculo quanto à remuneraçào c1equaÌc1uer
orlgelÌ1,à enÌpresa terá prazo cie 72 (setentae duas) horas, depois de avisada por
escrito para efetuar a correção,c'lesdeque reconhecidapela enÌpresa, sob per-rac'le
multa cte20?ó(r,inte por cento) sol-rreas verbas cievidas pelo erro.
CLÁUSULA 23" - REVERSÃO PATRONAL
As enÌpresas se obrigam a recolher, cliretamente ao Sinclìcato Patronal,
importância equivalente a R$ 1,00 (um real) por empregaclo eristente em
31.05.2000a título e'le Taxa Assrstencial, devenclo essa tàxa ser recolhir'Ìa até
30.06.2001, protocolando cópia da guia de recolhrmento junto ao Sinclicato
Patronal.

pE FuNctouÁnros
clÁusurn za"-,q.ssocmcoEs
Às empresas clue ttverenr assocraçóescÌe funcionárìos legalmente constituíe1as,
poclerào descontar, em folha de pagamenton as mensalidacles c-levicìas,Ìimìtaclas a
lo'o(unr por cento) elo valor nomtnal tlos salários, ben-rconìo, valores relatrvos a
convênios firmac{os pelas associaçòese utilizados pelos enrpregados, desclec1ue,
as autorizaqÒes c'le desconto tenham siclos fertas por escrito. Os clescontos
procedrtlos ttà fortn.t ora estipulada atentlen-lao rlisposto no artigo'162 da Ct-T.
CLÁUSULA 25"-EXAI\TESESCOLARES
Lls enrpregados estudantes serào dispensados do trabalho, sem prejuízo cle seus
salários, mediante a conlprovaqão, clescle que coincidam conl o horário r1e
trahalho:
a) putu pt"tiaçào cle provas constantes clo currículo escoÌar, a en'ìpresa
tleverá ser comunicada con'l antecedênciacle48 tquarenta e oìto ) horas,
b) para prestaqão c'le concurso vestibular, limitada a ausência c'le preio
Períoclo diário tla jornada cle trabalho c1o funcionário, enì unÌa única
i n s t i t ur q a ot l e e n s i n o .
CLÁUSULA 26'- ATESTADOS ODONTOLOGICOS
As empresas aceitarào os atestacÌosoclontológicosforrrecì<1os
pelos profissionais
Dentista, contratados rlo Srndicatoda categoria profissional, aos fins ela lei.
CLAUSUL;\ 27"-CARTA AVISO DISPENSA
C) empregado demiticlo sob acusaçào cie falta grave, nos termos cìo artigo .t82 c1a
CLT, tleverá ser conrunicaclo por escrito, das razÕes tJeterrninantes e1e su.r
tlispensa, sob pena r1etorna-la imotivada.
CLAUSULA 28" - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE.
O aclicionalde assiduidacle, que equivale a 4% (quatro por cento), nos ternros clo
Art. I', Vl cia CF/88, será incorporado aos salários normativos cìe toclos os
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reajuste salarial acorelaeionesta Convenção Coietiva cie TrabalÌro, nào Ìraventìo
enl se faiar em redueão salarial.
CLÁUSULA 29" - TRABALHO TEMPORARIO
Fica expressan-Ìenteveclada a contrataEão cle rnão-t-le-obratenrporária, tìos
nrolcìescla Lei 6.419/74, em todos os setores de produção que nào se.ya
errgicla
qualificaqào tecnica profissional.
CI-AUSULA 30^ - CESTA BÁSICA OU VALE COMPRA
.{s partes convencionam a olrrigatoriedade do fornecimento de cesta básica de
alinrentos ott cle vale comFra, para toclos os empregados representados nesta
CCT
a) Optando a en-Ìpresa pela Cesta Básrca, a nìesma der,'era conter
basicamenteos sesuintes itens: 10 kgs cle arroz (T-l), 05 kgs r1eaçúcar
cristaÌ,03 kgs rle feijàocarioca(T l),01 Kgcle macarrão,01kg cie farinha
cle trigo, 01 Kg rle sal refinado, 500 grs de café torrado e moíc-lo,02 latas
cle óleo de 900 ml, 02 latas c{e lnassa rie tomate (140) grms. As empresas
se obrigam a enviar mensalmente ao Sindicato Profissional a lista dos
rtens que compÕem a Cesta Básica,citando ttpo, preqo, quantrdade, a frnr
e1ese possa conlprovar o cumpnmento do acorc-ladoentre as partes.
b) Optando a enìpresa pelo Vale Cìompra, c, mesmo deverá equivaler a 1l ?á
(onze por cento) c1osalário normativo tl.r categoria, constanie à Cláusula
3n desta CCT, ou se;a R$ 25,@ (vinte e cinco reais).
c) Para concessão deste henefício, os empregados rler.erào ter
conìparecinìento pleno ao trabalho, pois as faltas não justificaclasservirào
cle tnotirro para o canceÌamento c1o nlesnìo, considerando faltas
lustificarlas somente aquelas previstas na legislaqão.
r-t) Quando forneciclo pelo empregador cesta Lrásica,vale conìpra, ianches e
refeiçÒesou qualquer outra prestaçàode natureza similar, fica estabelecidoentre
as partes, que estes benefícios não ìntegrarào os salárros para nenhunr eferto,
inclusivec1oartigo 458 claCLT. i
CLASULA 31" - COMPLENTENTAçÀO pO AUXÍLrO pOENçA
As empresas complementarào valor do salário líquiclo no período de afastamentcr
por doença ou aciciente c'le trabalho, conrpreendtdo entre o décimo sexto ao
trigésimo c1ia,em valor equivalente à diferença entre o efetivamente percebrdo cla
Previdência Social e o salário líquiclo a que faria ;us, respeitarndosenlpre, para
efêito r-leconrplementaqão,o limite máximo da contribuição previr.lerrciária.
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CLAUSULA 32" - ASSISTÊNCIA I\IÉDICA
Firam as empresas obrigadas a fìrmar convênio com entidades que prestanì
assrstênciamédica, nas segurntescondiçÒes:
A) O plano de assistência méclica constituir-se-á de um plano básico cìe
coberturasmínimas:
1") Três consultas por senìestrecle forma uào cumulatìr,a;
?") Exameslaboratoriaissimples;
3") lnternaqão hospitaÌar c1eno máximo 40 (quarenta) dias, em enfermaria, clescle
que à r-loençanào seja anterior ao ingresso no plano de saúc1e;
B) As coberttrrassão dirigidas aos enìpregados erclusivamente;
C) Os períoclos cle carência, serviços nào cobertos e demais restriçÒest-lo pÌano
"
c1eatendimento, ficam, fazendo parte integrante cla presente cláusula, nào
poclendo o empregàdo exigir qualquer outro atendimento não prerristo no
instrumento contratual clue vier a ser firmado entre a empresas e a enticlade.
Qualquer servìqo não coberto e que vier a ser usado pelo empregaclo será por
ele custeatlo, senì qualquer responsabilicÌade para o empregaclor no
ressarcimerrtojunto a enticlacieassistencial.O empregacìo no ato do rngresso
no plano e{e saúde, subscreverá os termos r1o nÌesrìro, passanclo a ter
corrhecimentocle todas as condiçÕes,direitos e restriçoes;
Dt Os integrantes da categoria profissional sofrerão unì desconto mensal, nos
seguintes percentuais,a incidir sobre o custo clo convênro:
1") Para os salários de até Rfi 471,74(quatrocentos e setenta e um reais e setenta e

e setenta e un1 rears seter-ìta
2,') Para os salárros acima tie lì$ 171,74(quatrocentos
por cento)"
(cinqúenta
até 50it,
e quatro centavos),o elescontopoderá ser de
clo segmento econÔnrico' a
.\)' Fica facultaelo às enlpresas itrtegrantes
superiores ao plano básico,
conceclerem a seus empregados, cõberturas
na mesn-ìa proporçào,
meellante a participaqãã ãor seus empregaclos
a concessão,quando o plano
poclenclo,entretanto a qualquer tempo rever
isto gere qualquer direito ao
será rer,ertido ao plano hásico, sem que
enrpregaclode eliscutirou pleitear ressarcitnento;
mais amplas poderá
B) O empregado que individualmente desejar coberturas
a empresa a
autorizar
ou
pagar diretamente junto à entidacte assistencial
vaior coberto pela empresa e o
prõn.o.r", o .lescoúo tla clifere.ça entre o
valor necessáriopara a l'ìovanraisalrtpla cobertura;
. ,,:
C)ova|orcttsteatìopelaen-ìpresãenrhipótesealgunrasignificarásalárlo,
não rntegrando a
estabelecenclo as païtes a narureza rnclenizatória,
ren-Ìuneraçãopara nenhum efeito'
méc-licajá existente' st'rã
Fica convencionatlo que em substituiqào à assistência
alternativa de piano cu;as acìesÒes
apresentatìa pelo Sinilicato Profissionai uma
sern qualquer obrigatoriedade cle
clos empregaclos serào gerenciaclaspor este,
no custeio clo plano de asststêncta
aclesàopor"parte .la emflresas. A participação
o mesmo critério r"igente'
méc1icaque^nenhaa substituir o jáexistente, observará
e 70% por conta clo empregador'
ou seja,309; do custo por cclntaio trabalhaclor
CLAUSULA 33'- BANCO DE HORAS
para
celebrarenr conl seus er-npregados,acordo
Fica facultuOo urTÃpp.*a
inrplantaçào cle Banco rle Horas, conforme Lei 9'601/98'
e Rolanc-lia,deverá o
a) Nos municípios c1e Lonclrina, Cambé, Ibiporà
homologar o acortlo no
empregaclo iarer opçao i'tliviclual de adesão e
Srndicato Profissional'
o empregat-lo cìe'
b) Nos clemais municípios, fíca tlescle 1á dispensado
profissional
o
para a homologar acorc-lo.
con-ìparecerao Sinclicãto
CLAUSULA 34' - AVISO PRÉVIO/DISPENSA
dispensar o en^Ìpregacloclo cumprimetrto c-loavrsoFica facultado às ."tp*t*
daclo pela empresa ou pelo
prévro, sempre q,e no curso clo aviso prévio
enrpregaclo,se conìprove no en'Ìprego'
CLAUSULA 35'- VALE TRANSPORTE
,@nrensalnrente,aseusenrpregar'1osor'aletrarrsporte,
'
para tocìos os dias trabalhaclos, conforme L'ei 95'247/87

C
quando-f*I
O ""tçr=gudo não toft"ta qualquer prejuízo salarial

1: :::ttïr,f:l
ou internaçào hospitalar cle filho
até (um) tlia ao mês para át",-túi**Àto rnédico
comaté 6 (seis)àrroscÌe iclade,tlevidametrte comprovaclo'
v

L r r r L ' r ! l l a \ r v

r ' l ! _ v

-

"
AMENTO PEL INSS
LAUSULA 37'- 13 SALARIO AF
aos ernpregadosque
As empresas complementarão o c-lécimoterceìro salário
igual ou inferior a 12 (t1oze)
sofrerem afastamento previclenciário por prazo
lììesese detrtro clo ntestrtoerercít'io'
CLAUSULA 38- - AVISO PRÉYIO/IDOSO
anos c1eiclade e no míninro
o, ..".ìp,=g".1ou.on-, n*i, .1e (55) cinquenta e cinco
na empresa, quando clespeclic-lo
com 05 (cinco) anos de trabalho ininterruptos
(sessenta)dias'
sem justa caLlsa,fará;us a ttnr àr'iso-prér'io de 60

LAUSULA391.GBêTIFIÇê

POR

ú:iÃco)anosininterruptos,ounraisdetraballrona
aposentacloria,o empÍegador pagará a título cÌe
cla
ocasiào
por
enÌpresa,
n-Ìeslì1a
dla após a concretìzaçàocia
gratifir:açào 1 (um) salário nominal, até o r-lêcimo
nìesn'Ì4.
1
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Ftcam as enìpresas integrantes da categoria autorizaclas a promoverenì os
clescontosnos salários dos empregados, t1e valores reìatrvosa seguro, convênros
cle assistênciaméclica e oclontológica e qualquer outro que tenha sido realizaclo
em berrefício do empregado, desde que autorizado pelo enrpregacìo exceto a
cláusula cle assistêncian'léclicaque tlesde logo fica autorizada.
Parágrafo Único - Os valores deverão ser repassaclos ao sir-rclicato
até o /' clra
útil do mês seguinte.

CLAUSULA 41" - ACORDO COM EMPRESAS
Fica o Smtlicato ProfissionaÌ, obrigado a comunicar ao Sindicato da Categona
Econômica, a realizaqào de qualquer acordo direto com as enlpresas por este
representarlas.

CLAUSULA 42" - pA COMTSSAO pË CONCTLTAçAO pRÉVrA
Art. 1" - Para atendimento às clisposiçõeslegais contidas na lei n" 9.958/2000, fica
convetncionarìo
que será criaelaa Comissão de ConciliaqâoPrévia lntersinciical eÍìtre os sir-rdicatosora col'ìvenentes.Enr face cla criaçào da comissào intersindical,
fica expressamente veclada a criação de qualquer outra comrssão para o nìesn-Ìo
frnr.

Art. 2" - A aprovaqào r1o regimento e instalaçãoda Comissào c1eConciliaqào
Prévia IntersineJical,deverá ocorrer dentro clo prazo c-le30 (trinta )c1ias,contaclos
tia data da assinatura desta Convençào.

CLAUSULA 43"-I'ENALIDADE
Pelo cìescumprimento de qualquer das cláusuÌas corrstantesda preserrte CCT,
fica estabelecidamulta equivalente a 20% (vinte por cento) do salário normativo,
enr favor da parte prejudicada. Com exceçào das cláusulasL6^,20n,21"
e 22n clue
já estahelecernmulta.

CL,{USULA 44"-REVISÀO
C)s sinclicatosrepresentativoscla categoria profìssional econômica procec-lerão,
se
necessárro, a negociaqào clas cláusulas avençac1asna presente Convençào
Coletiva, a qualquer tempo, desde que haja alteraqÒessubstancraisrra poÌíttca
salariaÌ ef ou econômica clo país.
E por estarem assim, ;ustos e acordados, firmanr a presente Convenção Coletrva
r1e trabalho, ern qu4tro vias cle igual teor e forma, das quais uma será
encaminhada à Delegaci.r Regional do Trabalho de Londrina, para eferto c{e
arquivamento.

Londrin.r 0l de nraio tie 2001.
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