
Edital De Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

O Presidente do SINDICATO DAS EMPRESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO NO 
ESTADO DO PARANÁ (SERT-PR), CNPJ 77.969.590/0001-90 pelo presente 
edital, de acordo com os artigos 17º, 18º, 21º e 24º do Estatuto do Sindicato, 
convoca todos os associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, via plataforma Zoom, no dia 16 de março de 2021. A 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se em primeira convocação 
às 13h00, podendo ser instalada com quórum mínimo de dois terços dos 
associados em pleno gozo de seus direitos, e em segunda convocação, 
às 13h30, com a presença de qualquer número de associados em pleno 
gozo de seus direitos. A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se em 
primeira convocação às 13h45, podendo ser instalada com quórum mínimo 
de dois terços dos associados em pleno gozo de seus direitos, e em segunda 
convocação, às 14h15, com a presença de qualquer número de associados em 
pleno gozo de seus direitos, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia:
Pauta AGE:
a. Negociação Coletiva relativa às Rádios e Televisões, data base 1º de abril, 
com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão do Estado 
do Paraná;
b. Negociação Coletiva relativa às Rádios e Televisões, data base 1º de abril, 
com o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Radiodifusão de Cascavel 
e Região Oeste do Paraná;
c. Negociação Coletiva com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná 
e Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Londrina, data base 1º de maio.d. 
Autorização para promover ação coletiva na hipótese de não concretização de 
convenção coletiva de trabalho.
Pauta AGO:
a) Prestação de Contas e deliberação do parecer do Conselho Fiscal referente 
ao exercício de 2020;
b) Outros assuntos de interesse dos associados.

Curitiba, 05 de março de 2021.
Cezar Telles
Presidente

A Plataforma pode ser acessada pelo seguinte link: https://us02web.zoom.
us/j/83085010292


