
2 FOLHA DE LONDRINA, terça-feira, 16 de janeiro de 2018

“ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA”“ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA”“ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA”“ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA”
O Sivapar (Sindicato do Comercio Varejista de Paranavaí — PR), inscrito no CNPJ sob oO Sivapar (Sindicato do Comercio Varejista de Paranavaí — PR), inscrito no CNPJ sob oO Sivapar (Sindicato do Comercio Varejista de Paranavaí — PR), inscrito no CNPJ sob oO Sivapar (Sindicato do Comercio Varejista de Paranavaí — PR), inscrito no CNPJ sob o
nº 76.721.430/0001-64, com sede, na Rua Antônio Cauneto, n2 197, Jd. Santos Dumont,nº 76.721.430/0001-64, com sede, na Rua Antônio Cauneto, n2 197, Jd. Santos Dumont,nº 76.721.430/0001-64, com sede, na Rua Antônio Cauneto, n2 197, Jd. Santos Dumont,nº 76.721.430/0001-64, com sede, na Rua Antônio Cauneto, n2 197, Jd. Santos Dumont,
através de seu Presidente o Senhor Edivaldo Cavalcante, no uso de suas atribuições e naatravés de seu Presidente o Senhor Edivaldo Cavalcante, no uso de suas atribuições e naatravés de seu Presidente o Senhor Edivaldo Cavalcante, no uso de suas atribuições e naatravés de seu Presidente o Senhor Edivaldo Cavalcante, no uso de suas atribuições e na
forma do Estatuto da entidade, convoca todos os filiados em dias com a tesouraria de suaforma do Estatuto da entidade, convoca todos os filiados em dias com a tesouraria de suaforma do Estatuto da entidade, convoca todos os filiados em dias com a tesouraria de suaforma do Estatuto da entidade, convoca todos os filiados em dias com a tesouraria de sua
base territorial a se reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária e Estatutária, tendobase territorial a se reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária e Estatutária, tendobase territorial a se reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária e Estatutária, tendobase territorial a se reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária e Estatutária, tendo
por local a sua sede, no dia 19 de Janeiro de 2018, sexta-feira, ás 18:00 horas, em primeirapor local a sua sede, no dia 19 de Janeiro de 2018, sexta-feira, ás 18:00 horas, em primeirapor local a sua sede, no dia 19 de Janeiro de 2018, sexta-feira, ás 18:00 horas, em primeirapor local a sua sede, no dia 19 de Janeiro de 2018, sexta-feira, ás 18:00 horas, em primeira
convocação, com a presença de 50 % (cinquenta por cento) mais um, do total de associa-convocação, com a presença de 50 % (cinquenta por cento) mais um, do total de associa-convocação, com a presença de 50 % (cinquenta por cento) mais um, do total de associa-convocação, com a presença de 50 % (cinquenta por cento) mais um, do total de associa-
dos com direito a voto, ás 18:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número dedos com direito a voto, ás 18:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número dedos com direito a voto, ás 18:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número dedos com direito a voto, ás 18:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de
associados presentes , salvo exceções previstas na lei e neste estatuto, e que estejam noassociados presentes , salvo exceções previstas na lei e neste estatuto, e que estejam noassociados presentes , salvo exceções previstas na lei e neste estatuto, e que estejam noassociados presentes , salvo exceções previstas na lei e neste estatuto, e que estejam no
gozo de seus direitos, em conformidade com o § 1° do art. 25 do Estatuto da entidade, paragozo de seus direitos, em conformidade com o § 1° do art. 25 do Estatuto da entidade, paragozo de seus direitos, em conformidade com o § 1° do art. 25 do Estatuto da entidade, paragozo de seus direitos, em conformidade com o § 1° do art. 25 do Estatuto da entidade, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1.Prorrogação do mandato da atual diretoria, conselho fiscal e delegados representantes1.Prorrogação do mandato da atual diretoria, conselho fiscal e delegados representantes1.Prorrogação do mandato da atual diretoria, conselho fiscal e delegados representantes1.Prorrogação do mandato da atual diretoria, conselho fiscal e delegados representantes

de 12 de Março de 2018 até 12 de março de 2022.de 12 de Março de 2018 até 12 de março de 2022.de 12 de Março de 2018 até 12 de março de 2022.de 12 de Março de 2018 até 12 de março de 2022.
Paranavaí — PR, em 12 de Janeiro de 2018Paranavaí — PR, em 12 de Janeiro de 2018Paranavaí — PR, em 12 de Janeiro de 2018Paranavaí — PR, em 12 de Janeiro de 2018
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