
4 FOLHA DE LONDRINA, terça-feira, 23 de janeiro de 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIA
Pelo presente edital, ficam os associados do Sindicato das Entidades Culturais,Pelo presente edital, ficam os associados do Sindicato das Entidades Culturais,Pelo presente edital, ficam os associados do Sindicato das Entidades Culturais,Pelo presente edital, ficam os associados do Sindicato das Entidades Culturais,
Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do NorteRecreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do NorteRecreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do NorteRecreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Norte
do Paraná em pleno exercício de seus direitos estatutários convocados para inscriçãodo Paraná em pleno exercício de seus direitos estatutários convocados para inscriçãodo Paraná em pleno exercício de seus direitos estatutários convocados para inscriçãodo Paraná em pleno exercício de seus direitos estatutários convocados para inscrição
de chapas que concorrerão às eleições para mandato 2018/2022 dos componentes dede chapas que concorrerão às eleições para mandato 2018/2022 dos componentes dede chapas que concorrerão às eleições para mandato 2018/2022 dos componentes dede chapas que concorrerão às eleições para mandato 2018/2022 dos componentes de
diretoria, conselho fiscal e delegados representantes de acordo com as normas previstasdiretoria, conselho fiscal e delegados representantes de acordo com as normas previstasdiretoria, conselho fiscal e delegados representantes de acordo com as normas previstasdiretoria, conselho fiscal e delegados representantes de acordo com as normas previstas
no Estatuto e o disposto no regulamento eleitoral.no Estatuto e o disposto no regulamento eleitoral.no Estatuto e o disposto no regulamento eleitoral.no Estatuto e o disposto no regulamento eleitoral.
1º1º1º1º – A eleição dar-se-á por votação a ser realizada nas dependências do Sindicato das– A eleição dar-se-á por votação a ser realizada nas dependências do Sindicato das– A eleição dar-se-á por votação a ser realizada nas dependências do Sindicato das– A eleição dar-se-á por votação a ser realizada nas dependências do Sindicato das
Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e FormaçãoEntidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e FormaçãoEntidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e FormaçãoEntidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação
Profissional do Norte do Paraná, sito na Rua Senador Souza Naves, 683 – sala 702 –Profissional do Norte do Paraná, sito na Rua Senador Souza Naves, 683 – sala 702 –Profissional do Norte do Paraná, sito na Rua Senador Souza Naves, 683 – sala 702 –Profissional do Norte do Paraná, sito na Rua Senador Souza Naves, 683 – sala 702 –
Londrina – Estado do Paraná, das 9h às 15h, dia 23 de fevereiro de 2018;Londrina – Estado do Paraná, das 9h às 15h, dia 23 de fevereiro de 2018;Londrina – Estado do Paraná, das 9h às 15h, dia 23 de fevereiro de 2018;Londrina – Estado do Paraná, das 9h às 15h, dia 23 de fevereiro de 2018;
2º2º2º2º – Poderão votar e ser votados os membros associados quites com a tesouraria do– Poderão votar e ser votados os membros associados quites com a tesouraria do– Poderão votar e ser votados os membros associados quites com a tesouraria do– Poderão votar e ser votados os membros associados quites com a tesouraria do
sindicato de acordo com o artigo 26, letra “d” do estatuto social;sindicato de acordo com o artigo 26, letra “d” do estatuto social;sindicato de acordo com o artigo 26, letra “d” do estatuto social;sindicato de acordo com o artigo 26, letra “d” do estatuto social;
3º3º3º3º – Cumprindo disposição estatutária, ficam convidados os Associados para formação de– Cumprindo disposição estatutária, ficam convidados os Associados para formação de– Cumprindo disposição estatutária, ficam convidados os Associados para formação de– Cumprindo disposição estatutária, ficam convidados os Associados para formação de
chapa e protocolo de inscrição do dia 24 à 26 de janeiro de 2018, das 9:00 às 12:00 e daschapa e protocolo de inscrição do dia 24 à 26 de janeiro de 2018, das 9:00 às 12:00 e daschapa e protocolo de inscrição do dia 24 à 26 de janeiro de 2018, das 9:00 às 12:00 e daschapa e protocolo de inscrição do dia 24 à 26 de janeiro de 2018, das 9:00 às 12:00 e das
14:00 às 17:00, na sede do sindicato, onde se encontrará à disposição dos interessados14:00 às 17:00, na sede do sindicato, onde se encontrará à disposição dos interessados14:00 às 17:00, na sede do sindicato, onde se encontrará à disposição dos interessados14:00 às 17:00, na sede do sindicato, onde se encontrará à disposição dos interessados
pessoa habilitada para atendimento;pessoa habilitada para atendimento;pessoa habilitada para atendimento;pessoa habilitada para atendimento;
4º4º4º4º - A impugnação de candidatura deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da- A impugnação de candidatura deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da- A impugnação de candidatura deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da- A impugnação de candidatura deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
inscrição da chapa;inscrição da chapa;inscrição da chapa;inscrição da chapa;
5º5º5º5º - Havendo somente uma chapa inscrita a votação será por aclamação.- Havendo somente uma chapa inscrita a votação será por aclamação.- Havendo somente uma chapa inscrita a votação será por aclamação.- Havendo somente uma chapa inscrita a votação será por aclamação.
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