
4 FOLHA DE LONDRINA, terça-feira, 17 de abril de 2018

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO,AFINS ESINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO,AFINS ESINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO,AFINS ESINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO,AFINS E
DO CAFÉ SOLÚVEL DE LONDRINA E REGIÃO, CNPJ 77.431.328/0001-97.DO CAFÉ SOLÚVEL DE LONDRINA E REGIÃO, CNPJ 77.431.328/0001-97.DO CAFÉ SOLÚVEL DE LONDRINA E REGIÃO, CNPJ 77.431.328/0001-97.DO CAFÉ SOLÚVEL DE LONDRINA E REGIÃO, CNPJ 77.431.328/0001-97.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO, AFINSO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO, AFINSO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO, AFINSO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO, AFINS
E DO CAFÉ SOLÚVEL DE LONDRINA E REGIÃO, através do seu atual presidenteE DO CAFÉ SOLÚVEL DE LONDRINA E REGIÃO, através do seu atual presidenteE DO CAFÉ SOLÚVEL DE LONDRINA E REGIÃO, através do seu atual presidenteE DO CAFÉ SOLÚVEL DE LONDRINA E REGIÃO, através do seu atual presidente
no uso das suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os trabalhadoresno uso das suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os trabalhadoresno uso das suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os trabalhadoresno uso das suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os trabalhadores
das Indústrias de: Carnes, Frios e Derivados; Torrefação e Moagem de Café; Avícolasdas Indústrias de: Carnes, Frios e Derivados; Torrefação e Moagem de Café; Avícolasdas Indústrias de: Carnes, Frios e Derivados; Torrefação e Moagem de Café; Avícolasdas Indústrias de: Carnes, Frios e Derivados; Torrefação e Moagem de Café; Avícolas
e; cacau e balas, massas alimentícias e biscoitos, doces e conservas alimentícias;e; cacau e balas, massas alimentícias e biscoitos, doces e conservas alimentícias;e; cacau e balas, massas alimentícias e biscoitos, doces e conservas alimentícias;e; cacau e balas, massas alimentícias e biscoitos, doces e conservas alimentícias;
da base territorial do Sindicato e com data base em Maio/2018, para compareceremda base territorial do Sindicato e com data base em Maio/2018, para compareceremda base territorial do Sindicato e com data base em Maio/2018, para compareceremda base territorial do Sindicato e com data base em Maio/2018, para comparecerem
à ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 20/04/2018 às 17h30 min emà ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 20/04/2018 às 17h30 min emà ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 20/04/2018 às 17h30 min emà ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia 20/04/2018 às 17h30 min em
primeira convocação com no mínimo 2/3 dos trabalhadores e às 18h30 min, em segundaprimeira convocação com no mínimo 2/3 dos trabalhadores e às 18h30 min, em segundaprimeira convocação com no mínimo 2/3 dos trabalhadores e às 18h30 min, em segundaprimeira convocação com no mínimo 2/3 dos trabalhadores e às 18h30 min, em segunda
convocação com qualquer número de trabalhadores presentes, na sede do Sindicato,convocação com qualquer número de trabalhadores presentes, na sede do Sindicato,convocação com qualquer número de trabalhadores presentes, na sede do Sindicato,convocação com qualquer número de trabalhadores presentes, na sede do Sindicato,
à Rua São Vicente nº 1.325 - Centro, Londrina - Pr., para deliberarem sobre a seguinteà Rua São Vicente nº 1.325 - Centro, Londrina - Pr., para deliberarem sobre a seguinteà Rua São Vicente nº 1.325 - Centro, Londrina - Pr., para deliberarem sobre a seguinteà Rua São Vicente nº 1.325 - Centro, Londrina - Pr., para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia:Ordem do Dia:Ordem do Dia:Ordem do Dia:
1 - Elaboração, discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações a ser apresentada1 - Elaboração, discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações a ser apresentada1 - Elaboração, discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações a ser apresentada1 - Elaboração, discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações a ser apresentada
aos representantes da classe patronal por ocasião da negociação da data-base daaos representantes da classe patronal por ocasião da negociação da data-base daaos representantes da classe patronal por ocasião da negociação da data-base daaos representantes da classe patronal por ocasião da negociação da data-base da
categoria Maio/2018;categoria Maio/2018;categoria Maio/2018;categoria Maio/2018;
2 - Autorização para a Diretoria do Sindicato negociar e firmar Convenções e ou Acordos2 - Autorização para a Diretoria do Sindicato negociar e firmar Convenções e ou Acordos2 - Autorização para a Diretoria do Sindicato negociar e firmar Convenções e ou Acordos2 - Autorização para a Diretoria do Sindicato negociar e firmar Convenções e ou Acordos
Coletivos de Trabalho e/Banco de Horas com os sindicatos patronais e ou com asColetivos de Trabalho e/Banco de Horas com os sindicatos patronais e ou com asColetivos de Trabalho e/Banco de Horas com os sindicatos patronais e ou com asColetivos de Trabalho e/Banco de Horas com os sindicatos patronais e ou com as
empresas interessadas, para o período 2018/2019;empresas interessadas, para o período 2018/2019;empresas interessadas, para o período 2018/2019;empresas interessadas, para o período 2018/2019;
3 - Em caso de endurecimento nas negociações, deflagrar greve, instaurar dissídio3 - Em caso de endurecimento nas negociações, deflagrar greve, instaurar dissídio3 - Em caso de endurecimento nas negociações, deflagrar greve, instaurar dissídio3 - Em caso de endurecimento nas negociações, deflagrar greve, instaurar dissídio
coletivo;coletivo;coletivo;coletivo;
4- Aprovação da manutenção dessa assembleia geral em caráter permanente, até a4- Aprovação da manutenção dessa assembleia geral em caráter permanente, até a4- Aprovação da manutenção dessa assembleia geral em caráter permanente, até a4- Aprovação da manutenção dessa assembleia geral em caráter permanente, até a
conclusão do processo de negociação coletiva;conclusão do processo de negociação coletiva;conclusão do processo de negociação coletiva;conclusão do processo de negociação coletiva;
5 - Autorizar forma dos trabalhadores pertencentes a categoria contribuírem ao Sindicato,5 - Autorizar forma dos trabalhadores pertencentes a categoria contribuírem ao Sindicato,5 - Autorizar forma dos trabalhadores pertencentes a categoria contribuírem ao Sindicato,5 - Autorizar forma dos trabalhadores pertencentes a categoria contribuírem ao Sindicato,
em virtude das negociações que forem realizadas;em virtude das negociações que forem realizadas;em virtude das negociações que forem realizadas;em virtude das negociações que forem realizadas;
6 - Assuntos gerais.6 - Assuntos gerais.6 - Assuntos gerais.6 - Assuntos gerais.

Londrina, 17 de abril de 2018.Londrina, 17 de abril de 2018.Londrina, 17 de abril de 2018.Londrina, 17 de abril de 2018. Francisco Carlos FerreiraFrancisco Carlos FerreiraFrancisco Carlos FerreiraFrancisco Carlos Ferreira - Diretor Presidente -- Diretor Presidente -- Diretor Presidente -- Diretor Presidente -




