
6 FOLHA DE LONDRINA, 5 e 6 de maio de 2018

SINDICATO DOS TRABALHADOES NAS INDÚSTRIASSINDICATO DOS TRABALHADOES NAS INDÚSTRIASSINDICATO DOS TRABALHADOES NAS INDÚSTRIASSINDICATO DOS TRABALHADOES NAS INDÚSTRIAS
DE FIAÇÃO TECELAGEM DE LONDRINA E REGIÃO EDE FIAÇÃO TECELAGEM DE LONDRINA E REGIÃO EDE FIAÇÃO TECELAGEM DE LONDRINA E REGIÃO EDE FIAÇÃO TECELAGEM DE LONDRINA E REGIÃO E

VESTUÁRIO DE CARLÓPOLIS E REGIÃOVESTUÁRIO DE CARLÓPOLIS E REGIÃOVESTUÁRIO DE CARLÓPOLIS E REGIÃOVESTUÁRIO DE CARLÓPOLIS E REGIÃO
(base territorial estatutária)(base territorial estatutária)(base territorial estatutária)(base territorial estatutária)

EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, o Presidente da entidade sindical acima,Pelo presente Edital, o Presidente da entidade sindical acima,Pelo presente Edital, o Presidente da entidade sindical acima,Pelo presente Edital, o Presidente da entidade sindical acima,
no uso das atribuições que lhe confere o Art. 28º e seguintesno uso das atribuições que lhe confere o Art. 28º e seguintesno uso das atribuições que lhe confere o Art. 28º e seguintesno uso das atribuições que lhe confere o Art. 28º e seguintes
do Estatuto Social vigente, que trata dasAssembléias Gerais,do Estatuto Social vigente, que trata dasAssembléias Gerais,do Estatuto Social vigente, que trata dasAssembléias Gerais,do Estatuto Social vigente, que trata dasAssembléias Gerais,
CONVOCA todos os associados pertencentes à base territo-CONVOCA todos os associados pertencentes à base territo-CONVOCA todos os associados pertencentes à base territo-CONVOCA todos os associados pertencentes à base territo-
rial da entidade, devidamente quites com suas obrigaçõesrial da entidade, devidamente quites com suas obrigaçõesrial da entidade, devidamente quites com suas obrigaçõesrial da entidade, devidamente quites com suas obrigações
sociais, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL EX-sociais, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL EX-sociais, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL EX-sociais, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 11/05/2018 às 16:00TRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 11/05/2018 às 16:00TRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 11/05/2018 às 16:00TRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 11/05/2018 às 16:00
(dezesseis horas) em 1ª (primeira) convocação e às 16:30(dezesseis horas) em 1ª (primeira) convocação e às 16:30(dezesseis horas) em 1ª (primeira) convocação e às 16:30(dezesseis horas) em 1ª (primeira) convocação e às 16:30
(dezesseis horas e trinta minutos) em 2ª (segunda) convo-(dezesseis horas e trinta minutos) em 2ª (segunda) convo-(dezesseis horas e trinta minutos) em 2ª (segunda) convo-(dezesseis horas e trinta minutos) em 2ª (segunda) convo-
cação com o número de sócios presentes, com a finalidadecação com o número de sócios presentes, com a finalidadecação com o número de sócios presentes, com a finalidadecação com o número de sócios presentes, com a finalidade
específica de atender os dispositivos do Art. 25º e seguintesespecífica de atender os dispositivos do Art. 25º e seguintesespecífica de atender os dispositivos do Art. 25º e seguintesespecífica de atender os dispositivos do Art. 25º e seguintes
do Estatuto Social, que dispõem sobre o patrimônio e vendado Estatuto Social, que dispõem sobre o patrimônio e vendado Estatuto Social, que dispõem sobre o patrimônio e vendado Estatuto Social, que dispõem sobre o patrimônio e venda
de imóvel de propriedade da entidade sindical.de imóvel de propriedade da entidade sindical.de imóvel de propriedade da entidade sindical.de imóvel de propriedade da entidade sindical.

Londrina, 07 de maio de 2018.Londrina, 07 de maio de 2018.Londrina, 07 de maio de 2018.Londrina, 07 de maio de 2018.
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