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EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Material Plástico do Norte do ParanáSindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Material Plástico do Norte do ParanáSindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Material Plástico do Norte do ParanáSindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Material Plástico do Norte do Paraná, inscrito no CNPJ/MF, inscrito no CNPJ/MF, inscrito no CNPJ/MF, inscrito no CNPJ/MF
nº. 85.412.732/0001-41, pelo presente edital, convoca todos os trabalhadores na referida categoria profissional,nº. 85.412.732/0001-41, pelo presente edital, convoca todos os trabalhadores na referida categoria profissional,nº. 85.412.732/0001-41, pelo presente edital, convoca todos os trabalhadores na referida categoria profissional,nº. 85.412.732/0001-41, pelo presente edital, convoca todos os trabalhadores na referida categoria profissional,
associados ou não, paraassociados ou não, paraassociados ou não, paraassociados ou não, para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 30 de janeiro de 2018, às, a realizar-se no dia 30 de janeiro de 2018, às, a realizar-se no dia 30 de janeiro de 2018, às, a realizar-se no dia 30 de janeiro de 2018, às
18h30 horas em primeira convocação e às 19h00 horas em segunda convocação, no Auditório do SENAI, sito na Rua18h30 horas em primeira convocação e às 19h00 horas em segunda convocação, no Auditório do SENAI, sito na Rua18h30 horas em primeira convocação e às 19h00 horas em segunda convocação, no Auditório do SENAI, sito na Rua18h30 horas em primeira convocação e às 19h00 horas em segunda convocação, no Auditório do SENAI, sito na Rua
Belém, nº 844, Centro - Londrina/ PR., para deliberação da seguinte ordem do dia:Belém, nº 844, Centro - Londrina/ PR., para deliberação da seguinte ordem do dia:Belém, nº 844, Centro - Londrina/ PR., para deliberação da seguinte ordem do dia:Belém, nº 844, Centro - Londrina/ PR., para deliberação da seguinte ordem do dia:

a)a)a)a) Apresentação, discussão e aprovação da pauta de reivindicações a ser apresentada ao Sindicato dasApresentação, discussão e aprovação da pauta de reivindicações a ser apresentada ao Sindicato dasApresentação, discussão e aprovação da pauta de reivindicações a ser apresentada ao Sindicato dasApresentação, discussão e aprovação da pauta de reivindicações a ser apresentada ao Sindicato das
Indústrias do Material Plástico do Norte do Paraná, visando a celebração da próxima Convenção Coletiva doIndústrias do Material Plástico do Norte do Paraná, visando a celebração da próxima Convenção Coletiva doIndústrias do Material Plástico do Norte do Paraná, visando a celebração da próxima Convenção Coletiva doIndústrias do Material Plástico do Norte do Paraná, visando a celebração da próxima Convenção Coletiva do
Trabalho, a viger no período de Março/2018 a Fevereiro/2019;Trabalho, a viger no período de Março/2018 a Fevereiro/2019;Trabalho, a viger no período de Março/2018 a Fevereiro/2019;Trabalho, a viger no período de Março/2018 a Fevereiro/2019;
b)b)b)b) Autorizar a diretoria Executiva do Sindicato, diretamente ou através de procuradores com poderesAutorizar a diretoria Executiva do Sindicato, diretamente ou através de procuradores com poderesAutorizar a diretoria Executiva do Sindicato, diretamente ou através de procuradores com poderesAutorizar a diretoria Executiva do Sindicato, diretamente ou através de procuradores com poderes
específicos, a negociar a próxima Convenção Coletiva de Trabalho, que vigerá no período de 01/03/2018 aespecíficos, a negociar a próxima Convenção Coletiva de Trabalho, que vigerá no período de 01/03/2018 aespecíficos, a negociar a próxima Convenção Coletiva de Trabalho, que vigerá no período de 01/03/2018 aespecíficos, a negociar a próxima Convenção Coletiva de Trabalho, que vigerá no período de 01/03/2018 a
28/02/2019, e, não tendo sucesso nas negociações, conceder poderes para ajuizar o competente dissídio28/02/2019, e, não tendo sucesso nas negociações, conceder poderes para ajuizar o competente dissídio28/02/2019, e, não tendo sucesso nas negociações, conceder poderes para ajuizar o competente dissídio28/02/2019, e, não tendo sucesso nas negociações, conceder poderes para ajuizar o competente dissídio
coletivo;coletivo;coletivo;coletivo;
c)c)c)c) Apresentação, deliberação, aprovação ou reprovação das contas relativas ao período de 01/01/2017 aApresentação, deliberação, aprovação ou reprovação das contas relativas ao período de 01/01/2017 aApresentação, deliberação, aprovação ou reprovação das contas relativas ao período de 01/01/2017 aApresentação, deliberação, aprovação ou reprovação das contas relativas ao período de 01/01/2017 a
31/12/2017;31/12/2017;31/12/2017;31/12/2017;
d)d)d)d) Apresentação, deliberação, aprovação ou reprovação da proposta orçamentária para o período deApresentação, deliberação, aprovação ou reprovação da proposta orçamentária para o período deApresentação, deliberação, aprovação ou reprovação da proposta orçamentária para o período deApresentação, deliberação, aprovação ou reprovação da proposta orçamentária para o período de
01/01/2018 a 31/12/2018;01/01/2018 a 31/12/2018;01/01/2018 a 31/12/2018;01/01/2018 a 31/12/2018;
e)e)e)e) Outros assuntos de interesse da categoria profissional;Outros assuntos de interesse da categoria profissional;Outros assuntos de interesse da categoria profissional;Outros assuntos de interesse da categoria profissional;

Conforme disposto nas letras “C” e “D”, do artigo 5º, do Estatuto Social do Sindicato, somente os empregadosConforme disposto nas letras “C” e “D”, do artigo 5º, do Estatuto Social do Sindicato, somente os empregadosConforme disposto nas letras “C” e “D”, do artigo 5º, do Estatuto Social do Sindicato, somente os empregadosConforme disposto nas letras “C” e “D”, do artigo 5º, do Estatuto Social do Sindicato, somente os empregados
associados terão direito a voz e voto, portanto, será necessária a apresentação de documento de identificação eassociados terão direito a voz e voto, portanto, será necessária a apresentação de documento de identificação eassociados terão direito a voz e voto, portanto, será necessária a apresentação de documento de identificação eassociados terão direito a voz e voto, portanto, será necessária a apresentação de documento de identificação e
comprovante da qualidade de associado.comprovante da qualidade de associado.comprovante da qualidade de associado.comprovante da qualidade de associado.

Londrina/PR; 25 de janeiro de 2018.Londrina/PR; 25 de janeiro de 2018.Londrina/PR; 25 de janeiro de 2018.Londrina/PR; 25 de janeiro de 2018.
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