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EDITA~ DE CONVOCAÇÃO DI; ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIAABERTA EM CARATER PERMANENTE ACORDO 

COLETIVO DE TRABALHO 2018/2019 

Pelo presente edital, o SINTIITEL - Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias e Empresas de Instalações Telefônicas do Estado do Paraná, 
CNPJ: 81.131.138/0001-21 , com base territorial em todo o Estado do 
Paraná, convoca os trabalhadores da empresa SEREDE Serviços de 
Redes S/A, representados pelo SINTIITEL, sindicalizados ou não, para 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária lntinerante, aberta em 
caráter permanente, conforme estabelece o Estatuto, a iniciar-se no dia 14 
de maio de 2018, às 08h00min, na Rua Constantino Marochi, n° 242, Ponta 
Grossa - PR, encerrando-se no dia 17 de maio de 2018 às 08h00min, 
na Rua Curupaitis, 2165 - Portão - Curitiba - Pr, sendo a 2a chamada 
30 minutos após a 1a, funcionando com qualquer numero de membros da 
categoria presente, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
1) Deliberação e votação da proposta da Empresa para aprovação ou 
não do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2019, com a empresa 
SEREDE. 2)Autorização ao SINTIITEL para que assine ou não o ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO 2018/2019, com a Empresa acima citada. 3) 
Autorização para o sindicato para em caso de malogro nas negociações, 
solicitar mediação do Ministério do Trabalho e Emprego, ajuizar Dissídio 
Coletivo de Trabalho, e instaurar movimento paredista com paralização 
das atividades da empresa a partir do termino das assembleias, se 
necessário for. 4) Aprovação da Contribuição Assistencial (negociai) a ser 
descontada dos integrantes da categoria profissional. 5) Deliberação do 
caráter permanente da assembleia para possibilitar a participação do maior 
numero de trabalhadores interessados. 6) assuntos diversos do interesse 
da categoria. 
Esta instancia tem poderes deliberativos e as decisões tomadas 
atingiram todos os integrantes da categoria profissional! independente do 
comparecimento. 

Curitiba 07 de maio de 2018. 
JOILSON GRAMINHO- Diretor Presidente SINTIITEL 


