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O Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de Energia Elétrica e Alternativa deO Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de Energia Elétrica e Alternativa deO Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de Energia Elétrica e Alternativa deO Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de Energia Elétrica e Alternativa de
Londrina e Região - SINDEL – CNPJ 01.011.244/0001-32, com Sede em Londrina, EstadoLondrina e Região - SINDEL – CNPJ 01.011.244/0001-32, com Sede em Londrina, EstadoLondrina e Região - SINDEL – CNPJ 01.011.244/0001-32, com Sede em Londrina, EstadoLondrina e Região - SINDEL – CNPJ 01.011.244/0001-32, com Sede em Londrina, Estado
do Paraná, na Rua Amantino Teixeira de Carvalho, nº. 23, através do seu Presidente, nodo Paraná, na Rua Amantino Teixeira de Carvalho, nº. 23, através do seu Presidente, nodo Paraná, na Rua Amantino Teixeira de Carvalho, nº. 23, através do seu Presidente, nodo Paraná, na Rua Amantino Teixeira de Carvalho, nº. 23, através do seu Presidente, no
uso de suas atribuições e na forma do Estatuto da Entidade, especialmente nos termosuso de suas atribuições e na forma do Estatuto da Entidade, especialmente nos termosuso de suas atribuições e na forma do Estatuto da Entidade, especialmente nos termosuso de suas atribuições e na forma do Estatuto da Entidade, especialmente nos termos
do art. 1º, §1º, itens II e III, convoca todos os empregados em empresas de prestaçãodo art. 1º, §1º, itens II e III, convoca todos os empregados em empresas de prestaçãodo art. 1º, §1º, itens II e III, convoca todos os empregados em empresas de prestaçãodo art. 1º, §1º, itens II e III, convoca todos os empregados em empresas de prestação
de serviços em atividades similares ou conexas de geração, transmissão, distribuiçãode serviços em atividades similares ou conexas de geração, transmissão, distribuiçãode serviços em atividades similares ou conexas de geração, transmissão, distribuiçãode serviços em atividades similares ou conexas de geração, transmissão, distribuição
e comercialização de energia elétrica, fontes alternativas e da industria de instalaçõese comercialização de energia elétrica, fontes alternativas e da industria de instalaçõese comercialização de energia elétrica, fontes alternativas e da industria de instalaçõese comercialização de energia elétrica, fontes alternativas e da industria de instalações
elétricas que prestam serviços para as empresas COMPANHIA PARANAENSE DEelétricas que prestam serviços para as empresas COMPANHIA PARANAENSE DEelétricas que prestam serviços para as empresas COMPANHIA PARANAENSE DEelétricas que prestam serviços para as empresas COMPANHIA PARANAENSE DE
ENERGIA E TODAS AS SUAS SUBSIDIÁRIAS, ELETROSUL CENTRAIS ELETRICASENERGIA E TODAS AS SUAS SUBSIDIÁRIAS, ELETROSUL CENTRAIS ELETRICASENERGIA E TODAS AS SUAS SUBSIDIÁRIAS, ELETROSUL CENTRAIS ELETRICASENERGIA E TODAS AS SUAS SUBSIDIÁRIAS, ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS
S/A e FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, em sua base territorial, para participarem deS/A e FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, em sua base territorial, para participarem deS/A e FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, em sua base territorial, para participarem deS/A e FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, em sua base territorial, para participarem de
ASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 16 de março de 2018, àsASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 16 de março de 2018, àsASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 16 de março de 2018, àsASSEMBLÉIAGERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 16 de março de 2018, às
17:00 horas, no Auditório do SINDEL, localizado na Rua Amantino Teixeira de Carvalho nº17:00 horas, no Auditório do SINDEL, localizado na Rua Amantino Teixeira de Carvalho nº17:00 horas, no Auditório do SINDEL, localizado na Rua Amantino Teixeira de Carvalho nº17:00 horas, no Auditório do SINDEL, localizado na Rua Amantino Teixeira de Carvalho nº
13, Vila Brasil, Londrina, Paraná, em primeira convocação, com o número regulamentar de13, Vila Brasil, Londrina, Paraná, em primeira convocação, com o número regulamentar de13, Vila Brasil, Londrina, Paraná, em primeira convocação, com o número regulamentar de13, Vila Brasil, Londrina, Paraná, em primeira convocação, com o número regulamentar de
presentes, e trinta minutos mais tarde, em segunda convocação, com qualquer número depresentes, e trinta minutos mais tarde, em segunda convocação, com qualquer número depresentes, e trinta minutos mais tarde, em segunda convocação, com qualquer número depresentes, e trinta minutos mais tarde, em segunda convocação, com qualquer número de
presentes, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:presentes, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:presentes, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:presentes, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

Discussão, deliberação e aprovação do rol de reivindicações a ser apresentado aoDiscussão, deliberação e aprovação do rol de reivindicações a ser apresentado aoDiscussão, deliberação e aprovação do rol de reivindicações a ser apresentado aoDiscussão, deliberação e aprovação do rol de reivindicações a ser apresentado ao
Sindicato Patronal, objetivando a celebração de Convenção Coletiva de Trabalho paraSindicato Patronal, objetivando a celebração de Convenção Coletiva de Trabalho paraSindicato Patronal, objetivando a celebração de Convenção Coletiva de Trabalho paraSindicato Patronal, objetivando a celebração de Convenção Coletiva de Trabalho para
vigorar a partir de 1º de junho de 2018;vigorar a partir de 1º de junho de 2018;vigorar a partir de 1º de junho de 2018;vigorar a partir de 1º de junho de 2018;

Autorização para a Diretoria negociar com o Sindicato Patronal as reivindicaçõesAutorização para a Diretoria negociar com o Sindicato Patronal as reivindicaçõesAutorização para a Diretoria negociar com o Sindicato Patronal as reivindicaçõesAutorização para a Diretoria negociar com o Sindicato Patronal as reivindicações
apresentadas e a celebrar CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ou, no caso deapresentadas e a celebrar CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ou, no caso deapresentadas e a celebrar CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ou, no caso deapresentadas e a celebrar CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ou, no caso de
insucesso nas negociações, instaurar Dissídio Coletivo;insucesso nas negociações, instaurar Dissídio Coletivo;insucesso nas negociações, instaurar Dissídio Coletivo;insucesso nas negociações, instaurar Dissídio Coletivo;
Discussão e aprovação de contribuições;Discussão e aprovação de contribuições;Discussão e aprovação de contribuições;Discussão e aprovação de contribuições;
Outros assuntos de interesse da categoria.Outros assuntos de interesse da categoria.Outros assuntos de interesse da categoria.Outros assuntos de interesse da categoria.

Londrina, 09 de março de 2018.Londrina, 09 de março de 2018.Londrina, 09 de março de 2018.Londrina, 09 de março de 2018.
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