
ADITAMENTo A coNvgxcÃo coLETIVA DE TRABALHo
Jocos DA sELECÃo nna.sILEIRA DE FUTEBoL NA copA Do MUNDo-2022

o sINDICATo Do covrÉnclo vAREJISTA DE RTBEIRAo pRETo -sINCovARp,
inscrito no CNPJ sob o no 56.014.64010001-05 com sede à Rua Lafaiete, n" 394, Centro, Ribeirão

Preto/SP, neste ato representado por seu Presidente, Paulo Cesar Garcia Lopes e o SINDICATO
DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE RIBEIRÁO PRETO
SINCOMERCIÁRIOSRP, inscrito no CNPJ sob o no 55.978.118/0001-80, com sede à Marques

de Pombal, n" 526, Bairro: Campos Elíseos, Ribeirão Preto/SP, neste ato representado pela

Presidente Santa Regina Pessoti Zagretti, em conformidade com a Convenção Coletiva de

Trabalho, de 2l de outubro de 2022, hrmam Aditamento à Convenção Coletiva de Trabalho,

exclusivamente com a finalidade de estabelecer normas facultativas para as empresas em relação à

jornada de trabalho dos comerciários durante a realizaçáo dos jogos da Seleção Brasileira de

Futebol na Copa do Mundo de 2022, para os municípios de Altinópolis/SP, Batatais/SP,

Brodowski/SP, Cajuru/SP, Cássia dos Coqueiros/SP, Cravinhos/SP, Jardinópolis/SP,
Ribeirão Preto/SP, Santa Crtz da Esperança/SP, Santo Antonio da Alegria/SP, São

Simão/SP, Serra AzuVSP e Serrana/SP, nos seguintes termos:

1. Nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol, disputados na primeira fase da Copa do

Mundo em 2022, a jornada de trabalho, poderá a critério das empresas, ser exercida respeitando

os limites legais, nas seguintes condições:

I - no rlia 24 de novembro de 2022 (qurnÍa-feira), das 8h às 15h30, com intervalo de th, para

Íepouso e alimentação, não computados na jornada drária de trabalho;

II - no dia 28 de novembro de 2022 (segtnda-feira), das 8h às 12h30, com 15 minutos de

intervalo, e retomada das atividades laborais das 15h30 até às 18h, sem intervalo;

III - no dia 02 de dezembro de 2022 (sexta-feira), das 8h às 15h30, com intervalo delh, para

repouso e alimentação, não computados na jornada diârra de trabalho.

2. Em caso de classificação da Seleção Brasileira de Futebol a partir das oitavas de final (ogos

eliminatórios):

I-paru os jogos das oitavas de final e da semifinal, comprevisão de início às 16h, a jornadade

trabalho, respeitados os limites legais, poderá ser exercida das 8h às 15h30, com intervalo dq th,
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II - Para o jogo das quartas de final, com previsão de início às 12h, a jornada de trabalho,
respeitados os limites legais, poderá ser exercida das 8h às 11h30, sem intervalo, com retomada das

atividades laborais as 14h30 até às 18h, com intervalo de 15 minutos para repouso e alimentação,
não computados na jornada diétna de trabalho.

Parágrafo único - O presente aditamento não abrange o jogo da Seleção Brasileira de Futebol
para eventual decisão do 3o lugar, devendo a jornada de trabalho, nesta data manter-se na forma
delrnida Convenção Coletiva de Trabalho 202212023.

3. A compensação das horas de trabalho não exercidas, pelos empregados até o limite da jornada
diária contratada, será de livre critério de cada estabelecimento.
5. As empresas do comércio varejista que não se utilizarem das regras previstas neste aditamento,
deverão obselar as normas da Convenção Coletiva de Trabalho 202212023.

6. Os Hipermercados, Supermercados e congêneres, poderão manter empregados em atividade em

horarios diferenciados aos estabelecidos neste aditamento, respeitados os limites legais e

convencionais de horário de trabalho, sendo que as horas de trabalho eventualmente não exercidas

nos dias dos jogos classificatórios e eliminatórios poderão ser compensadas a livre critério de cada

estabelecimento.

7. Para o comércio varejista estabelecido nos Shopping Centers, a critério de cada empreendimento,
a jomada de trabalho nos dias de jogos classificatórios e eliminatórios da Seleção Brasileira poderá
ser exercida ate 30 minutos antes do início de cada partida com retomada das atividades a partir de

30 minutos após o término de cada jogo, respeitados os limites legais e convencionais de horário de

trabalho, sendo que as horas não exercidas nos dias dos jogos classificatórios e eliminatórios
poderão ser compensadas a livre critério de cada estabelecimento.

8. Ficam mantidas as demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho, hrmada entre os

sindicatos convenentes em 10 outubro de2022 e seus respectivos Aditamentos, inclusive no tocante

às penalidades pelo seu descumprimento, não conflitantes com o presente aditamento.

Ribeirão Preto (SP), 19 de outubro de 2022.
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