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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
--'~,embleia Geral Extraordiníria- Pauta de Reivindic•ç6es- Data Base Março/2018 

O Prcsi~cnt.ç do Sihdic:ato dos Empregados no Comércio de Curitiba, cuja extensão de Base 
Territorial se estende a Região Metropolitana de í;nritiba, no uso das atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social, na fonna do que dctenninam os artigos 17, l ~ c 34 lcLra "d1

\ bem como a 
lcgisJação vigente) CONVOCA todos os emrregados comerciários integrantes da ~ategnria que 
mantem sua data base no mês de março, dos Municípios de Almirante Tamandarét Araucári~ 
Baba Nova, Rocaiúva do Sul, Compo Largo, Campo Magro! Campina Grande do Sul, Colombo~ 
Conl'-''nda, Curitiba, Fazenda Rio Ornnde, ltaperuç~ Mandirituba, Pinhais, Piroqu~ Quatro 
narras, Rio Branco do Sul~ São José dos Pinhais, Tunas do Paran~ a PARTICll1AREM da 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDTNÁRIA, a qual realizar·sc·á no próximo dia 31 de 
janeiro de 10181 às 18h30(dezoito horas e trinta minuto~), na sede da entidade localizada à Rua 
XV de NQvembro. 1.040, Ceotro, Curitiba, Paraná, Telefone (41} 3322-0811. c·mail 
síndicom@sindicom.org, para ddilx:r~rem sobfe a seguinte Ordem do Dia: 1) Leitura c Aprovação 
da Ata da Asscmblcia ant.erior; 2) Apr~entação, discussão e dclib~.--ração sobre a proposta (roJ) de 
rcivindicw;õcs para a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho junto às categorias 
econômicas rcprcS(..1llantcs do comércio (data~ha,q,e marÇ{>), visando a obk11~ão dt vantagens 
econômico-sociais para os ~omponentes da respooliva categoria profissíonál; 3) Apre.~entaçãol 

discu.~~ão e deliberação sobre a proposta de fixação e destonto dn Contribuição Assistencial 
(reversão) bem como a forma e os prazos para o desconto em foJha de pagam'-'11to de todog aqueles 
que participam das ~ategorias profissionais (CLT, art. 513, alín~ "c'1) abrangidos pela~ normas 
coletivas, inclusive u discussào c a deliberação gobre a torma e o momento do exercício do direito 
de oposição do trahalhador~ 4) Discu.'isào e ddibcmção das condições em que haverá paralisação 
coletiva, na hipótese de recll~a pela categoria patronal em discutir as reivindicações constante~ da 
pauta a ser aprovada; ou cumprimento da mesmn após fommlizada; 5) Discussão c deliberação 
sobre a concessão de poderes e~pecíticos ao Presidente da entidade e/ou da fçderação dos 
Empregados no Comórcio do Estado. do Paraná para negociar e tinnar a nor~n coletiva~ ou inst..aumr 
Dissídio Coletivo uc Trabalho nos t<..mos da legislação vigente, se for o caso. O itens Ol, 03, 04 e 
~' serão votados por escrutínio secreto, conforme previsto no artigo 2R, letra uen do Estatuto 
Social. Em contonnidade com o artigo 19 do Estatuto Social, u quórum para instalação, 
funcionamento c validadt da A~sembléia será o de metade mais um de oomerciários presente~, em 

prim"'ira convocação! no horário marcado, c de qualquer número de c0merciá.rios presentes, em 
segunda convocação, uma hora após o horário marcadot ou s~j~ às 19:30( deJ.enove horas e trinta 
minutos! no mesmo dia<: local. Atlxe-se na sede na entidade e publique-se na forma estatutária. 
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