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EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocação para Assembleia extraordinária emConvocação para Assembleia extraordinária emConvocação para Assembleia extraordinária emConvocação para Assembleia extraordinária em

Ponta GrossaPonta GrossaPonta GrossaPonta Grossa
Foi considerada nula a Assembleia que deveria ter sidoFoi considerada nula a Assembleia que deveria ter sidoFoi considerada nula a Assembleia que deveria ter sidoFoi considerada nula a Assembleia que deveria ter sido
realizada em Ponta Grossa, na quarta-feira (11/04/2018),realizada em Ponta Grossa, na quarta-feira (11/04/2018),realizada em Ponta Grossa, na quarta-feira (11/04/2018),realizada em Ponta Grossa, na quarta-feira (11/04/2018),
com primeira chamada às 20:00h e segunda chamada àscom primeira chamada às 20:00h e segunda chamada àscom primeira chamada às 20:00h e segunda chamada àscom primeira chamada às 20:00h e segunda chamada às
20:30h, na rua General Carneiro, 740 – Centro, conforme20:30h, na rua General Carneiro, 740 – Centro, conforme20:30h, na rua General Carneiro, 740 – Centro, conforme20:30h, na rua General Carneiro, 740 – Centro, conforme
Edital publicado no site do SINTCOM-PR e no jornal FolhaEdital publicado no site do SINTCOM-PR e no jornal FolhaEdital publicado no site do SINTCOM-PR e no jornal FolhaEdital publicado no site do SINTCOM-PR e no jornal Folha
de Londrina. A referida Assembleia não respeitou o horáriode Londrina. A referida Assembleia não respeitou o horáriode Londrina. A referida Assembleia não respeitou o horáriode Londrina. A referida Assembleia não respeitou o horário
de segunda chamada, iniciando 30 minutos antes dode segunda chamada, iniciando 30 minutos antes dode segunda chamada, iniciando 30 minutos antes dode segunda chamada, iniciando 30 minutos antes do
previsto, prejudicando os trabalhadores de Guarapuavaprevisto, prejudicando os trabalhadores de Guarapuavaprevisto, prejudicando os trabalhadores de Guarapuavaprevisto, prejudicando os trabalhadores de Guarapuava
que se dirigiam até Ponta Grossa; não seguiu a Pautaque se dirigiam até Ponta Grossa; não seguiu a Pautaque se dirigiam até Ponta Grossa; não seguiu a Pautaque se dirigiam até Ponta Grossa; não seguiu a Pauta
do Edital que devia tratar dos seguintes assuntos: a)do Edital que devia tratar dos seguintes assuntos: a)do Edital que devia tratar dos seguintes assuntos: a)do Edital que devia tratar dos seguintes assuntos: a)
Informes; b) Tirada de Delegado Sindical para o ContectInformes; b) Tirada de Delegado Sindical para o ContectInformes; b) Tirada de Delegado Sindical para o ContectInformes; b) Tirada de Delegado Sindical para o Contect
2018, que acontece nos dias 31/05, 1, 2 e 03/06/2018; não2018, que acontece nos dias 31/05, 1, 2 e 03/06/2018; não2018, que acontece nos dias 31/05, 1, 2 e 03/06/2018; não2018, que acontece nos dias 31/05, 1, 2 e 03/06/2018; não
permitiu que os trabalhadores de Guarapuava pudessempermitiu que os trabalhadores de Guarapuava pudessempermitiu que os trabalhadores de Guarapuava pudessempermitiu que os trabalhadores de Guarapuava pudessem
se manifestar e eleger seu delegado, sendo que possuemse manifestar e eleger seu delegado, sendo que possuemse manifestar e eleger seu delegado, sendo que possuemse manifestar e eleger seu delegado, sendo que possuem
direito a umdelegado, conforme estatuto da Fentect. Diantedireito a umdelegado, conforme estatuto da Fentect. Diantedireito a umdelegado, conforme estatuto da Fentect. Diantedireito a umdelegado, conforme estatuto da Fentect. Diante
das irregularidades apuradas, visando transparência, lisuradas irregularidades apuradas, visando transparência, lisuradas irregularidades apuradas, visando transparência, lisuradas irregularidades apuradas, visando transparência, lisura
e participação democrática aos trabalhadores, o Sindicatoe participação democrática aos trabalhadores, o Sindicatoe participação democrática aos trabalhadores, o Sindicatoe participação democrática aos trabalhadores, o Sindicato
dos Trabalhadores em Empresas de Comunicação Postal,dos Trabalhadores em Empresas de Comunicação Postal,dos Trabalhadores em Empresas de Comunicação Postal,dos Trabalhadores em Empresas de Comunicação Postal,
Telegráficas e Similares do Paraná (Sintcom-PR) convocaTelegráficas e Similares do Paraná (Sintcom-PR) convocaTelegráficas e Similares do Paraná (Sintcom-PR) convocaTelegráficas e Similares do Paraná (Sintcom-PR) convoca
novamente os integrantes da categoria representada pornovamente os integrantes da categoria representada pornovamente os integrantes da categoria representada pornovamente os integrantes da categoria representada por
esta entidade para comparecerem na Assembleia emesta entidade para comparecerem na Assembleia emesta entidade para comparecerem na Assembleia emesta entidade para comparecerem na Assembleia em
Ponta Grossa, nesta sexta-feira (13/04/2018),Ponta Grossa, nesta sexta-feira (13/04/2018),Ponta Grossa, nesta sexta-feira (13/04/2018),Ponta Grossa, nesta sexta-feira (13/04/2018), comcomcomcom
primeira chamada às 20:00h e segunda chamada àsprimeira chamada às 20:00h e segunda chamada àsprimeira chamada às 20:00h e segunda chamada àsprimeira chamada às 20:00h e segunda chamada às
20:30h20:30h20:30h20:30h. Dessa vez, presidida pelo secretário geral do. Dessa vez, presidida pelo secretário geral do. Dessa vez, presidida pelo secretário geral do. Dessa vez, presidida pelo secretário geral do
SINTCOM-PR, com os seguintes Pontos de Pauta: a)SINTCOM-PR, com os seguintes Pontos de Pauta: a)SINTCOM-PR, com os seguintes Pontos de Pauta: a)SINTCOM-PR, com os seguintes Pontos de Pauta: a)
Informes; b) Tirada de Delegado Sindical para o ContectInformes; b) Tirada de Delegado Sindical para o ContectInformes; b) Tirada de Delegado Sindical para o ContectInformes; b) Tirada de Delegado Sindical para o Contect
2018, que acontece nos dias 31/05, 1, 2 e 03/06/2018.2018, que acontece nos dias 31/05, 1, 2 e 03/06/2018.2018, que acontece nos dias 31/05, 1, 2 e 03/06/2018.2018, que acontece nos dias 31/05, 1, 2 e 03/06/2018.

Curitiba, 12 de Abril de 2018.Curitiba, 12 de Abril de 2018.Curitiba, 12 de Abril de 2018.Curitiba, 12 de Abril de 2018.
Secretário geral do SINTCOM-PR.Secretário geral do SINTCOM-PR.Secretário geral do SINTCOM-PR.Secretário geral do SINTCOM-PR.

Marcos Rogério InocêncioMarcos Rogério InocêncioMarcos Rogério InocêncioMarcos Rogério Inocêncio


