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Vencimento Antecipado. Nos termos do artigo 38, §5º, da Lei nº 12.249, o Instrumento de Emissão preverá os eventos de vencimento antecipado das Letras Financeiras, 
observado que o vencimento antecipado das Letras Financeiras estará condicionado à manifestação formal do Congresso Nacional Brasileiro, do Presidente da República 
Federativa do Brasil, do Ministério da Fazenda ou equivalente, do Conselho Monetário Nacional, da CVM ou do Banco Central do Brasil, de seus diretores, departamentos 
ou representantes com força legal ou regulamentar para validar, admitir ou não obstar a inclusão de eventos de vencimento antecipado em emissões de letras financeiras e 
deverá observar o disposto no artigo 4º da Resolução CMN 4.123 (“Condição Suspensiva de Exigibilidade de Vencimento Antecipado”). (b) A autorização à diretoria da 
Cia. para: (i) celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à realização da Emissão e da Oferta, incluindo a celebração do 
Instrumento de Emissão, do Contrato de Distribuição e de quaisquer outros instrumentos ou documentos relacionados às Letras Financeiras e os eventuais respectivos 
aditamentos; (ii) contratar (ii).(a) o(s) Coordenador(es); (ii).(b) os demais prestadores de serviços para a Emissão e a Oferta, incluindo o Agente de Letras e os assessores 
legais, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os honorários; e (iii) independentemente de nova deliberação pelo acionista da Cia. ou de 
qualquer reunião de Diretoria, em decorrência do resultado do Procedimento de Bookbuilding, fixar a quantidade de Letras Financeiras e a sua respectiva Remuneração. 
(c) A ratificação de todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes e assinada pelo Presidente e pela Secretária da Mesa. 7. Acionistas 
Presentes: CNH Industrial N.V. (nesse ato representado por Heberson José de Góes e Bianca Belotti) e CNH Industrial Brasil Ltda. (nesse ato representada por 
Bianca Belotti e Rafael Manfroi Miotto). Mesa: Heberson José de Góes - Presidente; Danielle Sfair Reis - Secretária. Certifico, na qualidade de Secretária da AGE realizada 
no dia 09/09/2019, que esta ata é reprodução fiel e autêntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Cia. Curitiba-PR, 09/09/2019. Heberson 
José de Góes - Presidente da Mesa; Danielle Sfair Reis - Secretária. JUCEPAR - Certifico o Registro em 12/09/2019, 13:34, sob nº 20194713741, Protocolo: 194713741 
de 10/09/2019. Código de Verificação: 11904249569. NIRE: 41300016771. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário Geral.
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SERCOMTEL S.A. – TELECOMUNICAÇÕES 
SOCIEDADE ANÔNIMA DE ECONOMIA MISTA 

CNPJ: 01.371.416/0001-89 – NIRE: 41300014582 
SÚMULA DA ATA DA 90ª (NONAGÉSIMA) 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 18/07/2019 
ORDEM DO DIA: 
1) Altera !o nos artigos 9" e 12 do Estatuto Social. 
DELIBERAÇÕES: 
1) Após análise, os Acionistas deliberaram favoravelmente as altera #es 
do $5" do artigo 9" do Estatuto Social que passa a ter a seguinte 
reda !o:  ! 5"- Sem preju#zo no disposto no ! anterior, em havendo 
delibera$%o pela manuten$%o no direito de prefer&ncia no caso de 
emiss'es para subscri$%o p(blica e em qualquer caso, em se tratando 
de emiss'es privadas, fica assegurado aos antigos acionistas o prazo de 
at) 90 (noventa) dias, a contar da publica$%o do aviso aos acionistas, 
para exerc#cio do direito de prefer&ncia para subscri$%o de novas a$'es, 
deb&ntures convers#veis em a$'es, b*nus de subscri$%o e partes 
benefici+rias convers#veis em a$'es,. Al)m disso, o !3" do artigo 12 do 
Estatuto Social passar+ a contar com a seguinte reda$%o:  ! 3" - A 
administra$%o da companhia poder+, atrav)s do Conselho de 
Administra$%o, criar e implantar, na estrutura organizacional da empresa, 
at) 02 (dois) cargos em comiss%o. Os ocupantes dos referidos cargos 
dever%o possuir forma$%o de n#vel superior e experi&ncia que demonstre 
compet&ncia t)cnica e profissional, 

Juarez Paulo Tridapalli 
PRESIDENTE 

Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná 
sob nº 20194633551 em 16/09/2019 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral 
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FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Considerando o teor da tutela provisória deferida na  Ação Ordinária nº 

0000888-98.2019.5.09.0010,  em trâmite perante a 10ª Vara do Trabalho 

0000888-98.2019.5.09.0010,  em trâmite perante a 10ª Vara do Trabalho 
de Curitiba, o Presidente da Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, pelo presente 
Edital, faz saber que, no dia 26 de setembro de 2019, às 14:00 horas em 

primeira convocação, se houver número legal, ou às 15:00 horas em 
segunda convocação, com qualquer número de presentes, na Sala dos 

Conselhos do Campus da Indústria, localizado na  Avenida Comendador 
Franco, nº 1341, Curitiba, Paraná, será realizada a ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  

1) Apreciação e deliberação sobre a admissibilidade do 
recurso e da manifestação subsequente interpostos por 

José Eugênio Souza de Bueno Gizzi, candidato a 
Presidente da Fiep pela chapa SINDICATO FORTE 

FIEP MAIOR, em virtude do indeferimento da 
impugnação dos votos formulada perante a Mesa 

Apuradora na eleição realizada em 14 de agosto de 
2019.  

2) Apreciação e deliberação sobre a admissibilidade das 
contrarrazões ao recurso tratado no item 1 do presente 

Edital e da manifestação subsequente apresentadas por 
Carlos Valter Martins Pedro, candidato a Presidente da 

Fiep pela chapa FOCO NA INDÚSTRIA - FIEP PARA 
OS SINDICATOS. 

3) Apreciação e deliberação sobre o mérito do recurso de 

que trata o item 1 e das contrarrazões de que trata o item 
2 do presente Edital, assim como das manifestações 

subsequentes apresentadas. 
4) Outros temas relacionados a execução da ordem do dia. 

Caso o Colegiado entenda pela inadmissibilidade do recurso interposto 
de que trata o item 1 do presente Edital, os demais itens da ordem do dia 

não serão apreciados, diante da perda dos seus objetos. 
Considerar-se-ão habilitados para exercer o direito de voto nesta 

Assembleia os mesmos sindicatos que se encontravam habilitados no dia 
12 de agosto de 2019, ou seja, os 96 (noventa e seis) sindicatos que 

participaram do pleito eleitoral do dia 14 de agosto de 2019. 
Curitiba, 20 de setembro de 2019. 

(a) EDSON LUIZ CAMPAGNOLO 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
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FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais, estatutárias e regulamentares, pelo presente 
Edital, faz saber que, no dia 30 de setembro de 2019, às 19:00 horas em 

primeira convocação, se houver número legal, ou às 20:00 horas em 
segunda convocação, com qualquer número de presentes, no Átrio do 

Campus da Indústria, localizado na  Avenida Comendador Franco, nº 
1341, Curitiba, Paraná, será realizada a ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:  

1) Dar posse à Diretoria, ao Conselho Fiscal e à Delegação 
Representativa junto a Confederação Nacional da 

Indústria – CNI para o quadriênio 2019/2023.  
Curitiba, 20 de setembro de 2019. 

(a) EDSON LUIZ CAMPAGNOLO 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
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