
FOLHA DE LONDRINA, 20 e 21 de janeiro de 2018 5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERALEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERALEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERALEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIAEXTRAORDINÁRIAEXTRAORDINÁRIAEXTRAORDINÁRIA

OSINDASPEL–Sindicato dosEmpregados emEmpresasOSINDASPEL–Sindicato dosEmpregados emEmpresasOSINDASPEL–Sindicato dosEmpregados emEmpresasOSINDASPEL–Sindicato dosEmpregados emEmpresas
de Prestação de Serviços a Terceiros, Contabilidade,de Prestação de Serviços a Terceiros, Contabilidade,de Prestação de Serviços a Terceiros, Contabilidade,de Prestação de Serviços a Terceiros, Contabilidade,
Assessoramentos, Perícias, Informações e PesquisasAssessoramentos, Perícias, Informações e PesquisasAssessoramentos, Perícias, Informações e PesquisasAssessoramentos, Perícias, Informações e Pesquisas
de Londrina e Região, pessoa jurídica de direito privado,de Londrina e Região, pessoa jurídica de direito privado,de Londrina e Região, pessoa jurídica de direito privado,de Londrina e Região, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 80.919.731/0001-74, cominscrita no CNPJ sob o nº 80.919.731/0001-74, cominscrita no CNPJ sob o nº 80.919.731/0001-74, cominscrita no CNPJ sob o nº 80.919.731/0001-74, com
sede á Rua Sergipe, 984 sala 203 situada em Londrina,sede á Rua Sergipe, 984 sala 203 situada em Londrina,sede á Rua Sergipe, 984 sala 203 situada em Londrina,sede á Rua Sergipe, 984 sala 203 situada em Londrina,
estado do Paraná, convoca todos os associados paraestado do Paraná, convoca todos os associados paraestado do Paraná, convoca todos os associados paraestado do Paraná, convoca todos os associados para
participarem da Assembléia Geral Extraordinária aparticiparem da Assembléia Geral Extraordinária aparticiparem da Assembléia Geral Extraordinária aparticiparem da Assembléia Geral Extraordinária a
realizar-se no dia 15 de fevereiro de 2018, ás 18h00minrealizar-se no dia 15 de fevereiro de 2018, ás 18h00minrealizar-se no dia 15 de fevereiro de 2018, ás 18h00minrealizar-se no dia 15 de fevereiro de 2018, ás 18h00min
em primeira convocação estando presentes dois terçosem primeira convocação estando presentes dois terçosem primeira convocação estando presentes dois terçosem primeira convocação estando presentes dois terços
dos trabalhadores ou em segunda convocação, trintados trabalhadores ou em segunda convocação, trintados trabalhadores ou em segunda convocação, trintados trabalhadores ou em segunda convocação, trinta
minutos após, com qualquer numero de trabalhadores,minutos após, com qualquer numero de trabalhadores,minutos após, com qualquer numero de trabalhadores,minutos após, com qualquer numero de trabalhadores,
na sede do sindicato, para discutir e deliberar sobre asna sede do sindicato, para discutir e deliberar sobre asna sede do sindicato, para discutir e deliberar sobre asna sede do sindicato, para discutir e deliberar sobre as
seguintes pautas: A) Alteração Estatutária, B) Outrosseguintes pautas: A) Alteração Estatutária, B) Outrosseguintes pautas: A) Alteração Estatutária, B) Outrosseguintes pautas: A) Alteração Estatutária, B) Outros
assuntos de interesse dos trabalhadores.assuntos de interesse dos trabalhadores.assuntos de interesse dos trabalhadores.assuntos de interesse dos trabalhadores.

Londrina, 19 de janeiro de 2018.Londrina, 19 de janeiro de 2018.Londrina, 19 de janeiro de 2018.Londrina, 19 de janeiro de 2018.
Paulo Roberto Neves – Presidente (RG 5.492.942-0)Paulo Roberto Neves – Presidente (RG 5.492.942-0)Paulo Roberto Neves – Presidente (RG 5.492.942-0)Paulo Roberto Neves – Presidente (RG 5.492.942-0)
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