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Santa Mariana, 20 de março de 2018Santa Mariana, 20 de março de 2018Santa Mariana, 20 de março de 2018Santa Mariana, 20 de março de 2018
Edital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação

O Presidente do Sindicato Rural de Santa Mariana no uso de suas atribuiçõesO Presidente do Sindicato Rural de Santa Mariana no uso de suas atribuiçõesO Presidente do Sindicato Rural de Santa Mariana no uso de suas atribuiçõesO Presidente do Sindicato Rural de Santa Mariana no uso de suas atribuições
e de conformidade com os Estatutos da Entidade, convoca os associadose de conformidade com os Estatutos da Entidade, convoca os associadose de conformidade com os Estatutos da Entidade, convoca os associadose de conformidade com os Estatutos da Entidade, convoca os associados
deste Sindicato, para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no diadeste Sindicato, para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no diadeste Sindicato, para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no diadeste Sindicato, para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia
26 de março de 2018 às 8:30 horas, em primeira convocação, não havendo26 de março de 2018 às 8:30 horas, em primeira convocação, não havendo26 de março de 2018 às 8:30 horas, em primeira convocação, não havendo26 de março de 2018 às 8:30 horas, em primeira convocação, não havendo
número legal de associados presentes para a realização da Assembléia, ficanúmero legal de associados presentes para a realização da Assembléia, ficanúmero legal de associados presentes para a realização da Assembléia, ficanúmero legal de associados presentes para a realização da Assembléia, fica
determinado em segunda convocação às 9:30 horas, com qualquer númerodeterminado em segunda convocação às 9:30 horas, com qualquer númerodeterminado em segunda convocação às 9:30 horas, com qualquer númerodeterminado em segunda convocação às 9:30 horas, com qualquer número
de associados, na sede do Sindicato à Rua Manoel da Silva Machado, 144,de associados, na sede do Sindicato à Rua Manoel da Silva Machado, 144,de associados, na sede do Sindicato à Rua Manoel da Silva Machado, 144,de associados, na sede do Sindicato à Rua Manoel da Silva Machado, 144,
nesta cidade, cuja pauta do dia será a seguinte:nesta cidade, cuja pauta do dia será a seguinte:nesta cidade, cuja pauta do dia será a seguinte:nesta cidade, cuja pauta do dia será a seguinte:

Votação para eleger os componentes doVotação para eleger os componentes doVotação para eleger os componentes doVotação para eleger os componentes doa)a)a)a) Grupo de NegociaçõesGrupo de NegociaçõesGrupo de NegociaçõesGrupo de Negociações
para Convenção Coletiva de Trabalho, vigência 2018-2019;para Convenção Coletiva de Trabalho, vigência 2018-2019;para Convenção Coletiva de Trabalho, vigência 2018-2019;para Convenção Coletiva de Trabalho, vigência 2018-2019;

Assuntos Gerais.Assuntos Gerais.Assuntos Gerais.Assuntos Gerais.b)b)b)b)

Anselmo José BernardelliAnselmo José BernardelliAnselmo José BernardelliAnselmo José Bernardelli
Presidente do Sindicato Rural PatronalPresidente do Sindicato Rural PatronalPresidente do Sindicato Rural PatronalPresidente do Sindicato Rural Patronal


