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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE LONDRINASINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE LONDRINASINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE LONDRINASINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE LONDRINA
Rua Fernando de Noronha, 207 – LONDRINA – PARANÁRua Fernando de Noronha, 207 – LONDRINA – PARANÁRua Fernando de Noronha, 207 – LONDRINA – PARANÁRua Fernando de Noronha, 207 – LONDRINA – PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe conferem o Esta-O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe conferem o Esta-O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe conferem o Esta-O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe conferem o Esta-
tuto e a Legislação vigente, CONVOCA os trabalhadores de sua representação,tuto e a Legislação vigente, CONVOCA os trabalhadores de sua representação,tuto e a Legislação vigente, CONVOCA os trabalhadores de sua representação,tuto e a Legislação vigente, CONVOCA os trabalhadores de sua representação,
em sua base territorial composta pelos municípios de Alvorada do Sul, Arapon-em sua base territorial composta pelos municípios de Alvorada do Sul, Arapon-em sua base territorial composta pelos municípios de Alvorada do Sul, Arapon-em sua base territorial composta pelos municípios de Alvorada do Sul, Arapon-
gas, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis,gas, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis,gas, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis,gas, Bela Vista do Paraíso, Cafeara, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis,
Ibiporã, Itaguajé, Jaguapitã, Jardim Olinda, Londrina, Lupionópolis, Miraselva,Ibiporã, Itaguajé, Jaguapitã, Jardim Olinda, Londrina, Lupionópolis, Miraselva,Ibiporã, Itaguajé, Jaguapitã, Jardim Olinda, Londrina, Lupionópolis, Miraselva,Ibiporã, Itaguajé, Jaguapitã, Jardim Olinda, Londrina, Lupionópolis, Miraselva,
Nossa Senhora das Graças, Paranapoema, Pitangueiras, Porecatú, Prado Ferrei-Nossa Senhora das Graças, Paranapoema, Pitangueiras, Porecatú, Prado Ferrei-Nossa Senhora das Graças, Paranapoema, Pitangueiras, Porecatú, Prado Ferrei-Nossa Senhora das Graças, Paranapoema, Pitangueiras, Porecatú, Prado Ferrei-
ra, Primeiro de Maio, Rolândia, Sabáudia, Santa Inês, Santo Inácio, Sertanópolisra, Primeiro de Maio, Rolândia, Sabáudia, Santa Inês, Santo Inácio, Sertanópolisra, Primeiro de Maio, Rolândia, Sabáudia, Santa Inês, Santo Inácio, Sertanópolisra, Primeiro de Maio, Rolândia, Sabáudia, Santa Inês, Santo Inácio, Sertanópolis
e Tamarana, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, ae Tamarana, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, ae Tamarana, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, ae Tamarana, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a
ser realizada no dia 13 (Treze) de Abril de 2018, às 18h00(Dezoito Horas)em suaser realizada no dia 13 (Treze) de Abril de 2018, às 18h00(Dezoito Horas)em suaser realizada no dia 13 (Treze) de Abril de 2018, às 18h00(Dezoito Horas)em suaser realizada no dia 13 (Treze) de Abril de 2018, às 18h00(Dezoito Horas)em sua
sede social, situada no endereço acima, a fim de deliberar sobre as seguintessede social, situada no endereço acima, a fim de deliberar sobre as seguintessede social, situada no endereço acima, a fim de deliberar sobre as seguintessede social, situada no endereço acima, a fim de deliberar sobre as seguintes
matérias da Ordem do Dia:matérias da Ordem do Dia:matérias da Ordem do Dia:matérias da Ordem do Dia:
A) Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior;A) Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior;A) Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior;A) Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior;
B) Autorização para a Diretoria negociar com as categorias econômicas, CON-B) Autorização para a Diretoria negociar com as categorias econômicas, CON-B) Autorização para a Diretoria negociar com as categorias econômicas, CON-B) Autorização para a Diretoria negociar com as categorias econômicas, CON-
VENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO para os trabalhadores representados porVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO para os trabalhadores representados porVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO para os trabalhadores representados porVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO para os trabalhadores representados por
esta Entidade, com data-base em 1º de Maio;esta Entidade, com data-base em 1º de Maio;esta Entidade, com data-base em 1º de Maio;esta Entidade, com data-base em 1º de Maio;
C) Estipulação do Piso Salarial mínimo para as categorias profissionais;C) Estipulação do Piso Salarial mínimo para as categorias profissionais;C) Estipulação do Piso Salarial mínimo para as categorias profissionais;C) Estipulação do Piso Salarial mínimo para as categorias profissionais;
D) Autorização para a Diretoria outorgar procuração a advogados, a fim de acom-D) Autorização para a Diretoria outorgar procuração a advogados, a fim de acom-D) Autorização para a Diretoria outorgar procuração a advogados, a fim de acom-D) Autorização para a Diretoria outorgar procuração a advogados, a fim de acom-
panharem a tramitação do processo de Convenção Coletiva de Trabalho;panharem a tramitação do processo de Convenção Coletiva de Trabalho;panharem a tramitação do processo de Convenção Coletiva de Trabalho;panharem a tramitação do processo de Convenção Coletiva de Trabalho;
E) Autorização para a Diretoria firmar compromisso arbitral, nos termos da Lei nºE) Autorização para a Diretoria firmar compromisso arbitral, nos termos da Lei nºE) Autorização para a Diretoria firmar compromisso arbitral, nos termos da Lei nºE) Autorização para a Diretoria firmar compromisso arbitral, nos termos da Lei nº
9.307/96, ou apresentar representação perante o Tribunal Regional do Trabalho9.307/96, ou apresentar representação perante o Tribunal Regional do Trabalho9.307/96, ou apresentar representação perante o Tribunal Regional do Trabalho9.307/96, ou apresentar representação perante o Tribunal Regional do Trabalho
da 9ª Região para instauração de Dissídio Coletivo de Trabalho em relação àda 9ª Região para instauração de Dissídio Coletivo de Trabalho em relação àda 9ª Região para instauração de Dissídio Coletivo de Trabalho em relação àda 9ª Região para instauração de Dissídio Coletivo de Trabalho em relação à
entidade sindical patronal;entidade sindical patronal;entidade sindical patronal;entidade sindical patronal;
Outras reivindicações de interesse da classe.Outras reivindicações de interesse da classe.Outras reivindicações de interesse da classe.Outras reivindicações de interesse da classe.
OBS.: Os itens B, C, D e E serão votados por escrutínio secreto.OBS.: Os itens B, C, D e E serão votados por escrutínio secreto.OBS.: Os itens B, C, D e E serão votados por escrutínio secreto.OBS.: Os itens B, C, D e E serão votados por escrutínio secreto.
A presente Assembleia será realizada na forma do parágrafo único do Artigo 14A presente Assembleia será realizada na forma do parágrafo único do Artigo 14A presente Assembleia será realizada na forma do parágrafo único do Artigo 14A presente Assembleia será realizada na forma do parágrafo único do Artigo 14
do Estatuto.do Estatuto.do Estatuto.do Estatuto.
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados presentesNão havendo, na hora acima indicada, número legal de associados presentesNão havendo, na hora acima indicada, número legal de associados presentesNão havendo, na hora acima indicada, número legal de associados presentes
para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a assembleia será rea-para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a assembleia será rea-para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a assembleia será rea-para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a assembleia será rea-
lizada uma hora após, ou seja, às 19h00 (Dezenove Horas) do mesmo dia e local,lizada uma hora após, ou seja, às 19h00 (Dezenove Horas) do mesmo dia e local,lizada uma hora após, ou seja, às 19h00 (Dezenove Horas) do mesmo dia e local,lizada uma hora após, ou seja, às 19h00 (Dezenove Horas) do mesmo dia e local,
em segunda convocação, com qualquer número de presentes, de conformidadeem segunda convocação, com qualquer número de presentes, de conformidadeem segunda convocação, com qualquer número de presentes, de conformidadeem segunda convocação, com qualquer número de presentes, de conformidade
com o Artigo 19 de seu Estatuto Social.com o Artigo 19 de seu Estatuto Social.com o Artigo 19 de seu Estatuto Social.com o Artigo 19 de seu Estatuto Social.

Londrina, 09 de Abril de 2018.Londrina, 09 de Abril de 2018.Londrina, 09 de Abril de 2018.Londrina, 09 de Abril de 2018.
JOSÉ LIMA DO NASCIMENTOJOSÉ LIMA DO NASCIMENTOJOSÉ LIMA DO NASCIMENTOJOSÉ LIMA DO NASCIMENTO PresidentePresidentePresidentePresidente


