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,E,DITA~ DE CONVOCAÇÃO· ASSEMBtEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
PAUTA DE REIVINDlCACÕES-DATAS-BASE MAIO E JUNHO 2018 

O Presidente do Sindicato dos Empregados no fomérfio de Curitiba, no uso de suas ~tribuiçõcs lcgí1i~ 
e ~statutárias1 CONVOCA todos os intcgmntcs da cakgorin comerdârla {como dctlnida nu Lei 
12.790/20 J 3, UOlJ 15/03120 13)~ associados c nàoM~sstl\:Ütdos> 4uc mantêm relação de emprego com n~ 
empresas do comércio atacadista e varejjsta. em toda n sua hase tet1ítorial (Municípios de Almirante 
Tamamlaré~ A1-aucárta. Balsa Nova, Hocaiúva do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Campina Urande do 
~ul. Colombo~ C~mlc.:ndu, Curitiba, f'a7.enda Rio Grande. Unperuç~ Mandiritubí.l, P·inhais~ Pirl.K}Uttra, 

Quatro Barras~ Riu Oranco do Sul, São José do~ Pinhais e lwm~ do Fal'aná)~ li PARTICIPAREM díl 

ASSEMBLElA c; ERAL EX1'RAORDINÁRIA! a qual fCi~ilaN~c-á 110 próximo dia 18(dezoito) de abril 
de 20181 às l8h15m (dezoito horas e quinze minutos), na ~~de da entidade locali7lldn na Rua X\' de 
Novembro No. 1040~ Centro, C11ritiba~ Paranã~ Telefone (41) 3322-08ll. e-mail 
sindlcom(ã).:!iindiCQm.org. para deliberarem sohre a seguinte Ordem do Oia: ll Leitura c votação/aprov~ão 
da Ata da Assemhleia anterior; 2) /\prcscntação~ discussão c ddibt;r11çào ~lbtc a propo~ta (m1) de 
r\:lvinuicaÇões para a negociação dn Cnttvenção Coletiva de Tt·al,nlho junto às calq~ori~ econômica~ 

rcpN:scntantcs do com~cio (datas-base maiu/201R c jwnhu/201 R), visando a ohtenção de vantagens 
c~onômico~sociais pam os componcntc;s J~ n:sp~ctiva catc)!uria ptol1ssional; 3) Arre~entação, discussão e 
udibcr~ção subrc a prorosta de Hxa~ão e desconto da Contrihuíção A!i~tstencial (rcvct-são) bem como a 
torma e os praz(ls para o desoonto em t()lho de pagamento de todos aqucks qu~ participam das r.:atcguria$ 
profissíonais (CLT~ art. S 13~ alillca ~\;") abrangidos pdlts nonnas cuktivtts, ínclusive a discu.~são e a 
dellheração ,,obre a tonna e o momentn do exercício do direito de oposição dn trabalhador; 4) Discu~sào c 
ddil~raçào dm; condições em que haverá pal'alisação coletiva, na hipt')l.cS(; de rcc.:u~a pda categoria patronal 
em discutir ar.; reivindicações con~tant~s da pautH 11 ser arrovad~ ou cwnprimcnlo da m~~ma apú~ 
IC.mnalil'~ldtt; S) Disçussão c ddibt;ração sobre a concessão de podere~ C!-ipeCÍticos ao Presidente da cnlid.mlc 
c/ ou dt~ h.xkração dos Empregados no Comércio do Es lado J o Paraná para ncbrtH.:iar e li m1ar a norma 
coletiva, ou jnstaumr Oissidío Coletivo dl: Trabalho nos lc.TITios da lcgisli.u;ão vigente, se For o caso. O Hem 
! scrí'1 votado por aclamaçào ~ os itens 2, 3t 4 c 05 serão \'Ot.ados por c~:~cnllinio ~\;~!l.!to! podendo serem 
votados individuaJmcnl.c ou em bloco(s). Hm Cimfimnidadc com o 'migo 1 ~ do Estatuto Socíal. o quorum 
para in~taJaçào~ funcinnamenlo e validade da As~emh1eía será o de metade mais um dos comc.:rciário~ 
existentes na ha.~c tt.'tl'ltorial (associados ou não-as~ociados). em prim~ira convocação, no horãrio marcado ~ 

c de qualquer número de tomcn:iãrios presentes (associados ou nao·assuÇia~os.). em seg11nda convocaçã~ 
uma hora apõs o hora rio n1arcadot oo seja, às 19hl5m (dezeoon horas c quíozc minutos), no mesnlo 
dia e local. Os ,,ócios seriin identificado~ pela carteira ~"cial onde conste o número da matricula no 
~indicato; os não-sódos deverão exibir a CTPS onde conste o commto de trabalho num~ cmpn;sa cumerdnl 
!ucalizwJa na ba~~ t~.:niturial 1\fix(.:a'St; nu sede c subscUi;S da entidade, c publ íqut.:-~ na timna eswtutá.ria. 

Arios~aldo Rocha 
Di r elo r Pr~ iden te 




