
FOLHA DE LONDRINA, 14 E 15 DE ABRIL DE 2018

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FABRICAÇÃOSINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FABRICAÇÃOSINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FABRICAÇÃOSINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FABRICAÇÃO
DE AÇÚCAR E ALIMENTAÇÃO DE JACAREZINHO E REGIÃODE AÇÚCAR E ALIMENTAÇÃO DE JACAREZINHO E REGIÃODE AÇÚCAR E ALIMENTAÇÃO DE JACAREZINHO E REGIÃODE AÇÚCAR E ALIMENTAÇÃO DE JACAREZINHO E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Entidade no uso das suas atribuições estatutária convoca todos os tra-O Presidente da Entidade no uso das suas atribuições estatutária convoca todos os tra-O Presidente da Entidade no uso das suas atribuições estatutária convoca todos os tra-O Presidente da Entidade no uso das suas atribuições estatutária convoca todos os tra-
balhadores nas indústrias de torrefação e moagem de café para participarem da Assem-balhadores nas indústrias de torrefação e moagem de café para participarem da Assem-balhadores nas indústrias de torrefação e moagem de café para participarem da Assem-balhadores nas indústrias de torrefação e moagem de café para participarem da Assem-
bleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 19/04/2018 em primeira convocaçãobleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 19/04/2018 em primeira convocaçãobleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 19/04/2018 em primeira convocaçãobleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 19/04/2018 em primeira convocação
às 17:00 horas com a participação de 2/3 dos trabalhadores e, em segunda convocaçãoàs 17:00 horas com a participação de 2/3 dos trabalhadores e, em segunda convocaçãoàs 17:00 horas com a participação de 2/3 dos trabalhadores e, em segunda convocaçãoàs 17:00 horas com a participação de 2/3 dos trabalhadores e, em segunda convocação
uma hora após com qualquer número de presentes na sede da entidade situada à Av.uma hora após com qualquer número de presentes na sede da entidade situada à Av.uma hora após com qualquer número de presentes na sede da entidade situada à Av.uma hora após com qualquer número de presentes na sede da entidade situada à Av.
Getúlio Vargas, 1092,Jacarezinho, PR., para discutirem e deliberarem sobre as seguintesGetúlio Vargas, 1092,Jacarezinho, PR., para discutirem e deliberarem sobre as seguintesGetúlio Vargas, 1092,Jacarezinho, PR., para discutirem e deliberarem sobre as seguintesGetúlio Vargas, 1092,Jacarezinho, PR., para discutirem e deliberarem sobre as seguintes
ordens do dia:ordens do dia:ordens do dia:ordens do dia:
1 - discussão e aprovação da pauta de reivindicações da categoria 2018/20191 - discussão e aprovação da pauta de reivindicações da categoria 2018/20191 - discussão e aprovação da pauta de reivindicações da categoria 2018/20191 - discussão e aprovação da pauta de reivindicações da categoria 2018/2019
2 - Discussão votação e Aprovação da Taxa assistencial.2 - Discussão votação e Aprovação da Taxa assistencial.2 - Discussão votação e Aprovação da Taxa assistencial.2 - Discussão votação e Aprovação da Taxa assistencial.
3 - Autorização para o sindicato negociar convenção coletiva com o sindicato patronal ou3 - Autorização para o sindicato negociar convenção coletiva com o sindicato patronal ou3 - Autorização para o sindicato negociar convenção coletiva com o sindicato patronal ou3 - Autorização para o sindicato negociar convenção coletiva com o sindicato patronal ou
acordos coletivos individuais por empresa e, frustradas as negociações, contratar advo-acordos coletivos individuais por empresa e, frustradas as negociações, contratar advo-acordos coletivos individuais por empresa e, frustradas as negociações, contratar advo-acordos coletivos individuais por empresa e, frustradas as negociações, contratar advo-
gados para ingressar com dissídio coletivo de trabalho Junto a D. R .T.gados para ingressar com dissídio coletivo de trabalho Junto a D. R .T.gados para ingressar com dissídio coletivo de trabalho Junto a D. R .T.gados para ingressar com dissídio coletivo de trabalho Junto a D. R .T.

Jacarezinho, 13 de abril de 2018.Jacarezinho, 13 de abril de 2018.Jacarezinho, 13 de abril de 2018.Jacarezinho, 13 de abril de 2018.
VANDERLEI GOMES DE RESENDE -VANDERLEI GOMES DE RESENDE -VANDERLEI GOMES DE RESENDE -VANDERLEI GOMES DE RESENDE - PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE


