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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAO Presidente do SINDICATO DOSEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAO Presidente do SINDICATO DOSEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAO Presidente do SINDICATO DOSEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAO Presidente do SINDICATO DOS
EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DE ORIENTAÇÃO EEMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DE ORIENTAÇÃO EEMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DE ORIENTAÇÃO EEMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DE ORIENTAÇÃO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA CIDADE DE LONDRINA. SENALBA - LDAFORMAÇÃO PROFISSIONAL DA CIDADE DE LONDRINA. SENALBA - LDAFORMAÇÃO PROFISSIONAL DA CIDADE DE LONDRINA. SENALBA - LDAFORMAÇÃO PROFISSIONAL DA CIDADE DE LONDRINA. SENALBA - LDA, no uso de suas atribuiçõeslegais e, no uso de suas atribuiçõeslegais e, no uso de suas atribuiçõeslegais e, no uso de suas atribuiçõeslegais e
estatutárias convoca todos os Empregados do SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e SENAT SERVICONACIONALestatutárias convoca todos os Empregados do SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e SENAT SERVICONACIONALestatutárias convoca todos os Empregados do SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e SENAT SERVICONACIONALestatutárias convoca todos os Empregados do SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e SENAT SERVICONACIONAL
DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE LONDRINA. de sua base territorial, para participarem daASSEMBLÉIA GERALDE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE LONDRINA. de sua base territorial, para participarem daASSEMBLÉIA GERALDE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE LONDRINA. de sua base territorial, para participarem daASSEMBLÉIA GERALDE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE LONDRINA. de sua base territorial, para participarem daASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, a ser realizará no dia 10 de Abril de 2018, no auditório do SEST/SENATLONDRINA, Rua SantaEXTRAORDINÁRIA, a ser realizará no dia 10 de Abril de 2018, no auditório do SEST/SENATLONDRINA, Rua SantaEXTRAORDINÁRIA, a ser realizará no dia 10 de Abril de 2018, no auditório do SEST/SENATLONDRINA, Rua SantaEXTRAORDINÁRIA, a ser realizará no dia 10 de Abril de 2018, no auditório do SEST/SENATLONDRINA, Rua Santa
Terezinha, 1377 Vila Santa Terezinha Londrina / PR - às 17h00min em primeira convocação,e trinta minutos apósTerezinha, 1377 Vila Santa Terezinha Londrina / PR - às 17h00min em primeira convocação,e trinta minutos apósTerezinha, 1377 Vila Santa Terezinha Londrina / PR - às 17h00min em primeira convocação,e trinta minutos apósTerezinha, 1377 Vila Santa Terezinha Londrina / PR - às 17h00min em primeira convocação,e trinta minutos após
17h30min com qualquer número de presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem dodia: 1º) Apreciação,17h30min com qualquer número de presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem dodia: 1º) Apreciação,17h30min com qualquer número de presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem dodia: 1º) Apreciação,17h30min com qualquer número de presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem dodia: 1º) Apreciação,
discussão e aprovação da ata da assembleia anterior; 2º) Leitura, apresentação, discussãoe aprovação da pautadiscussão e aprovação da ata da assembleia anterior; 2º) Leitura, apresentação, discussãoe aprovação da pautadiscussão e aprovação da ata da assembleia anterior; 2º) Leitura, apresentação, discussãoe aprovação da pautadiscussão e aprovação da ata da assembleia anterior; 2º) Leitura, apresentação, discussãoe aprovação da pauta
de reivindicação da categoria a serem apresentada para as entidades representantes da categoria econômica; 3º)de reivindicação da categoria a serem apresentada para as entidades representantes da categoria econômica; 3º)de reivindicação da categoria a serem apresentada para as entidades representantes da categoria econômica; 3º)de reivindicação da categoria a serem apresentada para as entidades representantes da categoria econômica; 3º)
Aprovação da proposta da Contribuição Assistencial aos integrantes da categoriarepresentada pelo Senalba Londrina;Aprovação da proposta da Contribuição Assistencial aos integrantes da categoriarepresentada pelo Senalba Londrina;Aprovação da proposta da Contribuição Assistencial aos integrantes da categoriarepresentada pelo Senalba Londrina;Aprovação da proposta da Contribuição Assistencial aos integrantes da categoriarepresentada pelo Senalba Londrina;
4°) Autorização para o Senalba Londrina negociar com o empregador e ousindicato da categoria econômica o4°) Autorização para o Senalba Londrina negociar com o empregador e ousindicato da categoria econômica o4°) Autorização para o Senalba Londrina negociar com o empregador e ousindicato da categoria econômica o4°) Autorização para o Senalba Londrina negociar com o empregador e ousindicato da categoria econômica o
A.C.T. 2018/2019; 5º) Em caso de malogro das negociações autorização paraa diretoria do SENALBA-LDA recorrer àA.C.T. 2018/2019; 5º) Em caso de malogro das negociações autorização paraa diretoria do SENALBA-LDA recorrer àA.C.T. 2018/2019; 5º) Em caso de malogro das negociações autorização paraa diretoria do SENALBA-LDA recorrer àA.C.T. 2018/2019; 5º) Em caso de malogro das negociações autorização paraa diretoria do SENALBA-LDA recorrer à
arbitragem, e desta de comum acordo com empregadora e ou sindicato dacategoria econômica instaurarem dissídioarbitragem, e desta de comum acordo com empregadora e ou sindicato dacategoria econômica instaurarem dissídioarbitragem, e desta de comum acordo com empregadora e ou sindicato dacategoria econômica instaurarem dissídioarbitragem, e desta de comum acordo com empregadora e ou sindicato dacategoria econômica instaurarem dissídio
Coletivo de trabalho e instituir mandatário para o feito; 6º)Assuntos gerais; 7º) NOTA – Será respeitado e garantidoColetivo de trabalho e instituir mandatário para o feito; 6º)Assuntos gerais; 7º) NOTA – Será respeitado e garantidoColetivo de trabalho e instituir mandatário para o feito; 6º)Assuntos gerais; 7º) NOTA – Será respeitado e garantidoColetivo de trabalho e instituir mandatário para o feito; 6º)Assuntos gerais; 7º) NOTA – Será respeitado e garantido

direito dos trabalhadores associados ou não de se oporem ao descontoda contribuição assistencial, e desde logodireito dos trabalhadores associados ou não de se oporem ao descontoda contribuição assistencial, e desde logodireito dos trabalhadores associados ou não de se oporem ao descontoda contribuição assistencial, e desde logodireito dos trabalhadores associados ou não de se oporem ao descontoda contribuição assistencial, e desde logo
informa que será dado ampla publicidade quanto da abertura do prazo,que será de 10 (dez) dias para a manifestaçãoinforma que será dado ampla publicidade quanto da abertura do prazo,que será de 10 (dez) dias para a manifestaçãoinforma que será dado ampla publicidade quanto da abertura do prazo,que será de 10 (dez) dias para a manifestaçãoinforma que será dado ampla publicidade quanto da abertura do prazo,que será de 10 (dez) dias para a manifestação
individual do trabalhador. Londrina, 06 de Abril de 2018. Vilson Vieirade Melo - Presidente.individual do trabalhador. Londrina, 06 de Abril de 2018. Vilson Vieirade Melo - Presidente.individual do trabalhador. Londrina, 06 de Abril de 2018. Vilson Vieirade Melo - Presidente.individual do trabalhador. Londrina, 06 de Abril de 2018. Vilson Vieirade Melo - Presidente.


