
2 FOLHA DE LONDRINA, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERALEDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERALEDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERALEDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIA O Presidente do Sindicato do ComércioO Presidente do Sindicato do ComércioO Presidente do Sindicato do ComércioO Presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Londrina, no uso de suas atribuições que lheVarejista de Londrina, no uso de suas atribuições que lheVarejista de Londrina, no uso de suas atribuições que lheVarejista de Londrina, no uso de suas atribuições que lhe
confere o Estatuto e a Legislação em vigor, convoca asconfere o Estatuto e a Legislação em vigor, convoca asconfere o Estatuto e a Legislação em vigor, convoca asconfere o Estatuto e a Legislação em vigor, convoca as
empresas associadas, através de seu representante legal,empresas associadas, através de seu representante legal,empresas associadas, através de seu representante legal,empresas associadas, através de seu representante legal,
quites com as obrigações sindicais e em condições de votar,quites com as obrigações sindicais e em condições de votar,quites com as obrigações sindicais e em condições de votar,quites com as obrigações sindicais e em condições de votar,
para participarem da Assembleia Geral Ordinária a se realizarpara participarem da Assembleia Geral Ordinária a se realizarpara participarem da Assembleia Geral Ordinária a se realizarpara participarem da Assembleia Geral Ordinária a se realizar
no diano diano diano dia 27 de fevereiro de 2018 (terça-feira), às 18h15min27 de fevereiro de 2018 (terça-feira), às 18h15min27 de fevereiro de 2018 (terça-feira), às 18h15min27 de fevereiro de 2018 (terça-feira), às 18h15min,,,,
em primeira convocaçãoem primeira convocaçãoem primeira convocaçãoem primeira convocação e não havendo quórum suficientee não havendo quórum suficientee não havendo quórum suficientee não havendo quórum suficiente
no horário acima designado, na forma de Estatuto, ano horário acima designado, na forma de Estatuto, ano horário acima designado, na forma de Estatuto, ano horário acima designado, na forma de Estatuto, a
Assembleia será realizada em segunda convocação, àsAssembleia será realizada em segunda convocação, àsAssembleia será realizada em segunda convocação, àsAssembleia será realizada em segunda convocação, às
18h45min18h45min18h45min18h45min no mesmo local e data, com qualquer númerono mesmo local e data, com qualquer númerono mesmo local e data, com qualquer númerono mesmo local e data, com qualquer número
de presentes, na Rua Governador Parigot de Souza, 220 nade presentes, na Rua Governador Parigot de Souza, 220 nade presentes, na Rua Governador Parigot de Souza, 220 nade presentes, na Rua Governador Parigot de Souza, 220 na
cidade de Londrina/PR, para deliberarem sobre o seguintecidade de Londrina/PR, para deliberarem sobre o seguintecidade de Londrina/PR, para deliberarem sobre o seguintecidade de Londrina/PR, para deliberarem sobre o seguinte
assunto constante da ordem do dia:assunto constante da ordem do dia:assunto constante da ordem do dia:assunto constante da ordem do dia: A)A)A)A) Prestação de Contas,Prestação de Contas,Prestação de Contas,Prestação de Contas,
em atendimento ao art.20 do Estatuto Social da entidade.em atendimento ao art.20 do Estatuto Social da entidade.em atendimento ao art.20 do Estatuto Social da entidade.em atendimento ao art.20 do Estatuto Social da entidade.
Londrina, 15 de fevereiro de 2018.Londrina, 15 de fevereiro de 2018.Londrina, 15 de fevereiro de 2018.Londrina, 15 de fevereiro de 2018. Roberto Martins -Roberto Martins -Roberto Martins -Roberto Martins -
Presidente.Presidente.Presidente.Presidente.


