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Edital de Convocação 
Assembleia Geral Extraordinária 

 O presidente do SINDICON - Sindicato dos Empregados em 
Edifícios Residenciais e Comerciais de Curitiba e Região, no uso das 
atribuições que lhe conferem o Estatuto e a Legislação vigentes, 
CONVOCA todos os trabalhadores em condomínios e edifícios 
representados pela entidade, com data base em 1º de MAIO, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no 
dia 05 de Março de 2018, às 19h30min (dezenove horas e trinta 
minutos) em primeira convocação, na sede do sindicato, na Rua 
Silveira Peixoto, nº 779, Bairro Água Verde, na cidade de Curitiba - 
Estado do Paraná, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  

a) Discussão e votação do rol de reivindicações a ser
apresentado ao sindicato patronal visando à celebração da Convenção 
Coletiva de Trabalho 2018/2019; 

b) Autorização para a diretoria negociar com a categoria
econômica CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO para os 
empregados/trabalhadores representados pelo sindicato com data base 
em 1º de Maio; 

c) Autorização para a diretoria outorgar procuração a
advogados, a fim de assessorarem a Diretoria na negociação da 
convenção coletiva de trabalho, e na impossibilidade de acordo ajuizar 
dissídio coletivo de trabalho; 

d) Em caso de continuidade de impasse nas negociações,
ajuizar Dissídio Coletivo de Trabalho perante o TRT da 9ª Região; 
podendo inclusive recorrer para instâncias superiores, bem como 
apresentar protestos pelos Advogados; 

e) Fixação da Contribuição Assistencial (TAXA DE
REVERSÃO SALARIAL), a ser contribuída por todos os empregados 
integrantes da categoria profissional com data base em 1º de MAIO de 
2018, bem como, deliberação a respeito do exercício do direito de 
oposição dos empregados não associados a entidade sindical. 
       Não havendo na hora acima indicada quórum legal para a 
instalação da assembleia em primeira convocação, os trabalhos serão 
iniciados trinta minutos após, no mesmo local, ou seja, às 20h00m 
(vinte horas), em segunda convocação, com qualquer número de 
trabalhadores presentes.  Curitiba, 26  de Fevereiro de 2018. 

Hélio Rodrigues da Silva 
Diretor Presidente 
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