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Código Sindical no MTE n.º 46000.006115/96Código Sindical no MTE n.º 46000.006115/96Código Sindical no MTE n.º 46000.006115/96Código Sindical no MTE n.º 46000.006115/96
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de EnergiaO Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de EnergiaO Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de EnergiaO Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Concessionárias de Energia
Elétrica eAlternativa de Londrina e Região - SINDEL, no uso de suas atribuiçõesElétrica eAlternativa de Londrina e Região - SINDEL, no uso de suas atribuiçõesElétrica eAlternativa de Londrina e Região - SINDEL, no uso de suas atribuiçõesElétrica eAlternativa de Londrina e Região - SINDEL, no uso de suas atribuições
e na forma do Estatuto da Entidade, em conformidade com o disposto no art.e na forma do Estatuto da Entidade, em conformidade com o disposto no art.e na forma do Estatuto da Entidade, em conformidade com o disposto no art.e na forma do Estatuto da Entidade, em conformidade com o disposto no art.
13 da Lei n.º. 7.783, de 28 de junho de 1998, que dispõe sobre o exercício de13 da Lei n.º. 7.783, de 28 de junho de 1998, que dispõe sobre o exercício de13 da Lei n.º. 7.783, de 28 de junho de 1998, que dispõe sobre o exercício de13 da Lei n.º. 7.783, de 28 de junho de 1998, que dispõe sobre o exercício de
Greve em serviços essenciais, convoca todos os trabalhadores da categoriaGreve em serviços essenciais, convoca todos os trabalhadores da categoriaGreve em serviços essenciais, convoca todos os trabalhadores da categoriaGreve em serviços essenciais, convoca todos os trabalhadores da categoria
eletricitária, empregados da ELETROSUL Centrais Elétricas S/A, de sua baseeletricitária, empregados da ELETROSUL Centrais Elétricas S/A, de sua baseeletricitária, empregados da ELETROSUL Centrais Elétricas S/A, de sua baseeletricitária, empregados da ELETROSUL Centrais Elétricas S/A, de sua base
territorial, associados ou não, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordiná-territorial, associados ou não, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordiná-territorial, associados ou não, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordiná-territorial, associados ou não, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordiná-
ria, tendo por local, em Londrina, no Portão de Entrada de Acesso da Empresaria, tendo por local, em Londrina, no Portão de Entrada de Acesso da Empresaria, tendo por local, em Londrina, no Portão de Entrada de Acesso da Empresaria, tendo por local, em Londrina, no Portão de Entrada de Acesso da Empresa
ELETROSUL, no dia 29 de janeiro de 2018, às 07h 30min em primeira chama-ELETROSUL, no dia 29 de janeiro de 2018, às 07h 30min em primeira chama-ELETROSUL, no dia 29 de janeiro de 2018, às 07h 30min em primeira chama-ELETROSUL, no dia 29 de janeiro de 2018, às 07h 30min em primeira chama-
da, com o número regulamentar de presentes e, às 08h 00min, em segundada, com o número regulamentar de presentes e, às 08h 00min, em segundada, com o número regulamentar de presentes e, às 08h 00min, em segundada, com o número regulamentar de presentes e, às 08h 00min, em segunda
chamada com qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguintechamada com qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguintechamada com qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguintechamada com qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:ORDEM DO DIA:ORDEM DO DIA:ORDEM DO DIA:
1. Discutir e votar as cláusulas da Pauta de Reivindicações da categoria ele-1. Discutir e votar as cláusulas da Pauta de Reivindicações da categoria ele-1. Discutir e votar as cláusulas da Pauta de Reivindicações da categoria ele-1. Discutir e votar as cláusulas da Pauta de Reivindicações da categoria ele-
tricitária, definida no planejamento da Coordenação Nacional dos Eletricitáriostricitária, definida no planejamento da Coordenação Nacional dos Eletricitáriostricitária, definida no planejamento da Coordenação Nacional dos Eletricitáriostricitária, definida no planejamento da Coordenação Nacional dos Eletricitários
que será apresentada à Eletrobras e Eletrosul, com vistas ao Acordo Coletivoque será apresentada à Eletrobras e Eletrosul, com vistas ao Acordo Coletivoque será apresentada à Eletrobras e Eletrosul, com vistas ao Acordo Coletivoque será apresentada à Eletrobras e Eletrosul, com vistas ao Acordo Coletivo
de Trabalho 2018/2019; 2. Outorgar poderes à Diretoria do Sindicato e ao CNE/de Trabalho 2018/2019; 2. Outorgar poderes à Diretoria do Sindicato e ao CNE/de Trabalho 2018/2019; 2. Outorgar poderes à Diretoria do Sindicato e ao CNE/de Trabalho 2018/2019; 2. Outorgar poderes à Diretoria do Sindicato e ao CNE/
FNU-CUT para procederem, junto com as demais entidades que compõem aFNU-CUT para procederem, junto com as demais entidades que compõem aFNU-CUT para procederem, junto com as demais entidades que compõem aFNU-CUT para procederem, junto com as demais entidades que compõem a
INTERSUL, as negociações coletivas com a Eletrobrás e a Eletrosul e, se ne-INTERSUL, as negociações coletivas com a Eletrobrás e a Eletrosul e, se ne-INTERSUL, as negociações coletivas com a Eletrobrás e a Eletrosul e, se ne-INTERSUL, as negociações coletivas com a Eletrobrás e a Eletrosul e, se ne-
cessário, procederem a defesa dos interesses da categoria, em juízo ou foracessário, procederem a defesa dos interesses da categoria, em juízo ou foracessário, procederem a defesa dos interesses da categoria, em juízo ou foracessário, procederem a defesa dos interesses da categoria, em juízo ou fora
dele; 3. Discutir e deliberar a Contribuição Assistencial de 0,5% (meio por cento)dele; 3. Discutir e deliberar a Contribuição Assistencial de 0,5% (meio por cento)dele; 3. Discutir e deliberar a Contribuição Assistencial de 0,5% (meio por cento)dele; 3. Discutir e deliberar a Contribuição Assistencial de 0,5% (meio por cento)
sobre os valores pagos a título de PLR 2017, a ser paga em 2018, em favor dasobre os valores pagos a título de PLR 2017, a ser paga em 2018, em favor dasobre os valores pagos a título de PLR 2017, a ser paga em 2018, em favor dasobre os valores pagos a título de PLR 2017, a ser paga em 2018, em favor da
INTERSUL,; 4. Discutir e deliberar sobre os encaminhamentos pertinentes àINTERSUL,; 4. Discutir e deliberar sobre os encaminhamentos pertinentes àINTERSUL,; 4. Discutir e deliberar sobre os encaminhamentos pertinentes àINTERSUL,; 4. Discutir e deliberar sobre os encaminhamentos pertinentes à
Campanha Salarial de Data Base; 5. Assuntos Gerais. Sandro Adão RuhnkeCampanha Salarial de Data Base; 5. Assuntos Gerais. Sandro Adão RuhnkeCampanha Salarial de Data Base; 5. Assuntos Gerais. Sandro Adão RuhnkeCampanha Salarial de Data Base; 5. Assuntos Gerais. Sandro Adão Ruhnke


