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EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente doO Presidente doO Presidente doO Presidente do SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOSINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOSINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOSINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO
MUNICIPAL DE PASSAGEIROS E DE CARACTERÍSTICA DE METROPOLITANOMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E DE CARACTERÍSTICA DE METROPOLITANOMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E DE CARACTERÍSTICA DE METROPOLITANOMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E DE CARACTERÍSTICA DE METROPOLITANO
DE LONDRINA – METROLONDE LONDRINA – METROLONDE LONDRINA – METROLONDE LONDRINA – METROLON, no uso das suas atribuições estatuárias, convoca as, no uso das suas atribuições estatuárias, convoca as, no uso das suas atribuições estatuárias, convoca as, no uso das suas atribuições estatuárias, convoca as
empresas associadas e em condições de exercer o direito a voto para, através de seusempresas associadas e em condições de exercer o direito a voto para, através de seusempresas associadas e em condições de exercer o direito a voto para, através de seusempresas associadas e em condições de exercer o direito a voto para, através de seus
representantes legais, se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na sua sede, narepresentantes legais, se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na sua sede, narepresentantes legais, se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na sua sede, narepresentantes legais, se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na sua sede, na
Av. Santos Dumont, n.º 500, no próximo dia 17 de janeiro de 2018, às 17:00 horas, emAv. Santos Dumont, n.º 500, no próximo dia 17 de janeiro de 2018, às 17:00 horas, emAv. Santos Dumont, n.º 500, no próximo dia 17 de janeiro de 2018, às 17:00 horas, emAv. Santos Dumont, n.º 500, no próximo dia 17 de janeiro de 2018, às 17:00 horas, em
1ª convocação com a presença da maioria absoluta das associadas e em 2ª convocação,1ª convocação com a presença da maioria absoluta das associadas e em 2ª convocação,1ª convocação com a presença da maioria absoluta das associadas e em 2ª convocação,1ª convocação com a presença da maioria absoluta das associadas e em 2ª convocação,
às 17:30 horas com qualquer número, para discutir e deliberar sobre a seguinte ORDEMàs 17:30 horas com qualquer número, para discutir e deliberar sobre a seguinte ORDEMàs 17:30 horas com qualquer número, para discutir e deliberar sobre a seguinte ORDEMàs 17:30 horas com qualquer número, para discutir e deliberar sobre a seguinte ORDEM
DO DIA:DO DIA:DO DIA:DO DIA:

Apreciar as pautas de reivindicações apresentadas pelos SINTTROLApreciar as pautas de reivindicações apresentadas pelos SINTTROLApreciar as pautas de reivindicações apresentadas pelos SINTTROLApreciar as pautas de reivindicações apresentadas pelos SINTTROLa)a)a)a)
– SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE– SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE– SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE– SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE
LONDRINA e pelo SINCVRAAP – SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOSLONDRINA e pelo SINCVRAAP – SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOSLONDRINA e pelo SINCVRAAP – SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOSLONDRINA e pelo SINCVRAAP – SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS
RODOVIÁRIOS E ANEXOS DE APUCARANA para a data-base de 2018 e tambémRODOVIÁRIOS E ANEXOS DE APUCARANA para a data-base de 2018 e tambémRODOVIÁRIOS E ANEXOS DE APUCARANA para a data-base de 2018 e tambémRODOVIÁRIOS E ANEXOS DE APUCARANA para a data-base de 2018 e também
apresentar pautas que serão encaminhadas aos mesmos sindicatos;apresentar pautas que serão encaminhadas aos mesmos sindicatos;apresentar pautas que serão encaminhadas aos mesmos sindicatos;apresentar pautas que serão encaminhadas aos mesmos sindicatos;

Autorizar-se o Sindicato, através da diretoria ou de comissão nomeada pelaAutorizar-se o Sindicato, através da diretoria ou de comissão nomeada pelaAutorizar-se o Sindicato, através da diretoria ou de comissão nomeada pelaAutorizar-se o Sindicato, através da diretoria ou de comissão nomeada pelab)b)b)b)
Assembléia, manter negociações coletivas e a celebrar convenção coletiva e, se for oAssembléia, manter negociações coletivas e a celebrar convenção coletiva e, se for oAssembléia, manter negociações coletivas e a celebrar convenção coletiva e, se for oAssembléia, manter negociações coletivas e a celebrar convenção coletiva e, se for o
caso, contestar ou ajuizar dissídios coletivos e recorrer sentenças neles proferidas;caso, contestar ou ajuizar dissídios coletivos e recorrer sentenças neles proferidas;caso, contestar ou ajuizar dissídios coletivos e recorrer sentenças neles proferidas;caso, contestar ou ajuizar dissídios coletivos e recorrer sentenças neles proferidas;

Assuntos gerais de interesse do Sindicato e da categoriaAssuntos gerais de interesse do Sindicato e da categoriaAssuntos gerais de interesse do Sindicato e da categoriaAssuntos gerais de interesse do Sindicato e da categoriac)c)c)c)

Londrina, 08 de janeiro de 2018Londrina, 08 de janeiro de 2018Londrina, 08 de janeiro de 2018Londrina, 08 de janeiro de 2018
PAULO SÉRGIO BONGIOVANNIPAULO SÉRGIO BONGIOVANNIPAULO SÉRGIO BONGIOVANNIPAULO SÉRGIO BONGIOVANNI
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