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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
O Presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros e Empresas Corretoras de Seguros, 
Resseguros, Vida, Capitalização, Previdência Privada e Saúde no Estado do Paraná, no uso das 
suas atribuições estatutárias e legais, convoca todos os integrantes da categoria, associados e não 
associados a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em sua sede na Rua Dr. 
Reynaldo Machado, nº 1309, no dia 08 de fevereiro de 2021, às 17h30min, em primeira 
convocação; e às 18h00min, em segunda convocação, tendo a seguinte ordem do dia: 
 
a) discussão da pauta de reivindicações da Convenção Coletiva de Trabalho para o exercício de 
2021; 
 
b) autorização para elaboração de proposta e negociação da Convenção Coletiva de Trabalho para 
o exercício de 2021; 
 
c) definição do valor e critérios de cobrança da contribuição assistencial patronal para o exercício 
2021. 
 
 
 
Em virtude da pandemia originada pelo COVID-19 e em cumprimento às determinações das 
autoridades públicas serão adotadas as seguintes medidas: 
 

1) O uso de máscara será obrigatório; 
2) Será disponibilizado álcool em gel para acesso; 
3) As acomodações do auditório serão reduzidas visando o distanciamento mínimo 

recomendado; 
4) Pessoas com febre, resfriados, tosse ou dor de garganta, preferencialmente deverão evitar 

o comparecimento pessoal, podendo se fazer representar por procurador na forma do 
Estatuto Social 

5) Novas medidas de combate à pandemia, que sejam expedidas à época da realização da 
assembleia, serão devidamente atendidas pelo SINCOR; 

6) Em virtude da pandemia, fica alertado que a assembleia terá limitação de participantes 
presenciais, de modo que o SINCOR sugere ainda que os interessados em participar do 
ato, na medida do possível, outorguem procuração para participação na assembleia, 
visando a redução do número de participantes. 

 
 
 

Wilson Pereira 
Presidente 

 


