Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, de Maquinas, Mecânicas, de
Materiais Elétricos, de Veículos Automotores, de Autopeças e de Componentes e Partes para
Veículos Automotores da Grande Curitiba.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente edital ficam convocadas todos os Trabalhadores da empresa MANGELS
INDUSTRIAL S/A., para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no seu portão principal na
RUA EDSON QUEIROZ, 235 - CHAPADA- ARAUCARIA, no dia 12/03/2018, às 07:00 em primeira
convocação, ou às 08:00 em segunda convocação com qualquer número de presentes, para
deliberar sobre as seguintes ordens do dia:
a) Apresentação, Discussão e Votação de proposta de acordo para Data base 2017/2018
e 2018/2019, PLR 2019/2020 (Participação nos Lucros e Resultados) e
manutenção dos benefícios já existentes.
b) Deliberação sobre prazo determinado para negociação e ou a deflagração de greve por
prazo indeterminado a partir da assembleia deliberativa em caso de recusa da proposta
por
parte
dos
trabalhadores;
c) Outorgar poderes à direção do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba para
organizar, conduzir e empreender todas as medidas cabíveis a fim de viabilizar o exercício
do
direito
de
greve
de
seus
representados.
d) Discussão e deliberação com autorização Coletiva para constar em acordo desconto da
Contribuição Sindical em março/2019 e março/2020, a todos os colaboradores
abrangidos pelos novos acordos a ser estabelecido junto a empresa conforme acordos
citados no item anterior.
e) Discussão e deliberação com autorização Coletiva para constar em acordo desconto da
Contribuição Negocial, á todos os colaboradores abrangidos pelos novos acordos a ser
estabelecido junto a empresa conforme citados no item anterior.
f) Discussão e deliberação para fazer constar como abrangidos pelo referido acordo
todos os trabalhadores que de forma Coletiva e Individual formalizarão junto ao
sindicato ou a empresa autorização para se fazer representar pelo Sindical profissional
na presente negociação.
g) Assuntos Gerais.
Curitiba, 07 de março de 2019.

Sérgio Butka
Presidente

