
4 FOLHA DE LONDRINA, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SIVEPAR – Sindicato das Indústrias do Vestuário no Estado doO Presidente do SIVEPAR – Sindicato das Indústrias do Vestuário no Estado doO Presidente do SIVEPAR – Sindicato das Indústrias do Vestuário no Estado doO Presidente do SIVEPAR – Sindicato das Indústrias do Vestuário no Estado do
Paraná -, no uso de suas atribuições, convoca todas as indústrias da categoria as-Paraná -, no uso de suas atribuições, convoca todas as indústrias da categoria as-Paraná -, no uso de suas atribuições, convoca todas as indústrias da categoria as-Paraná -, no uso de suas atribuições, convoca todas as indústrias da categoria as-
sociadas ou não a participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizadasociadas ou não a participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizadasociadas ou não a participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizadasociadas ou não a participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada
no dia 23/01/2018, às 08h30, na sede da Entidade, sito a Rua Ana Néri, 300, salano dia 23/01/2018, às 08h30, na sede da Entidade, sito a Rua Ana Néri, 300, salano dia 23/01/2018, às 08h30, na sede da Entidade, sito a Rua Ana Néri, 300, salano dia 23/01/2018, às 08h30, na sede da Entidade, sito a Rua Ana Néri, 300, sala
202, cuja ordem do dia tratará dos seguintes assuntos:202, cuja ordem do dia tratará dos seguintes assuntos:202, cuja ordem do dia tratará dos seguintes assuntos:202, cuja ordem do dia tratará dos seguintes assuntos:
1º) Análise das propostas apresentadas pelo Sindicato dos Trabalhadores nas In-1º) Análise das propostas apresentadas pelo Sindicato dos Trabalhadores nas In-1º) Análise das propostas apresentadas pelo Sindicato dos Trabalhadores nas In-1º) Análise das propostas apresentadas pelo Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dustrias do Vestuário de Londrina e Região - SINTVEST para a formalização dadustrias do Vestuário de Londrina e Região - SINTVEST para a formalização dadustrias do Vestuário de Londrina e Região - SINTVEST para a formalização dadustrias do Vestuário de Londrina e Região - SINTVEST para a formalização da
Convenção Coletiva no exercicio 2018/2019, com sua aprovação ou elaboraçãoConvenção Coletiva no exercicio 2018/2019, com sua aprovação ou elaboraçãoConvenção Coletiva no exercicio 2018/2019, com sua aprovação ou elaboraçãoConvenção Coletiva no exercicio 2018/2019, com sua aprovação ou elaboração
de contra proposta;de contra proposta;de contra proposta;de contra proposta;
2º) Instituição da Taxa Assistencial Patronal;2º) Instituição da Taxa Assistencial Patronal;2º) Instituição da Taxa Assistencial Patronal;2º) Instituição da Taxa Assistencial Patronal;
3º) Fixação de taxa negocial destinada a arcar com custos oriundos da negociação3º) Fixação de taxa negocial destinada a arcar com custos oriundos da negociação3º) Fixação de taxa negocial destinada a arcar com custos oriundos da negociação3º) Fixação de taxa negocial destinada a arcar com custos oriundos da negociação
coletiva.coletiva.coletiva.coletiva.
Frise-se que as deliberações acerca da pauta do dia serão tomadas em 1ª (primei-Frise-se que as deliberações acerca da pauta do dia serão tomadas em 1ª (primei-Frise-se que as deliberações acerca da pauta do dia serão tomadas em 1ª (primei-Frise-se que as deliberações acerca da pauta do dia serão tomadas em 1ª (primei-
ra) convocação, com a presença da maioria das empresas associadas representa-ra) convocação, com a presença da maioria das empresas associadas representa-ra) convocação, com a presença da maioria das empresas associadas representa-ra) convocação, com a presença da maioria das empresas associadas representa-
das por seus empresários ou representantes legais, quite com a Tesouraria ou emdas por seus empresários ou representantes legais, quite com a Tesouraria ou emdas por seus empresários ou representantes legais, quite com a Tesouraria ou emdas por seus empresários ou representantes legais, quite com a Tesouraria ou em
2ª (segunda) convocação, trinta minutos depois, pela maioria de qualquer número2ª (segunda) convocação, trinta minutos depois, pela maioria de qualquer número2ª (segunda) convocação, trinta minutos depois, pela maioria de qualquer número2ª (segunda) convocação, trinta minutos depois, pela maioria de qualquer número
de associados presentes em pleno direito de votar.de associados presentes em pleno direito de votar.de associados presentes em pleno direito de votar.de associados presentes em pleno direito de votar.

Londrina, 18 de janeiro de 2018.Londrina, 18 de janeiro de 2018.Londrina, 18 de janeiro de 2018.Londrina, 18 de janeiro de 2018.
ALEXANDRE GRACIANO DE OLIVEIRAALEXANDRE GRACIANO DE OLIVEIRAALEXANDRE GRACIANO DE OLIVEIRAALEXANDRE GRACIANO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO SIVEPARPRESIDENTE DO SIVEPARPRESIDENTE DO SIVEPARPRESIDENTE DO SIVEPAR


