
2 FOLHA DE LONDRINA, terça-feira, 27 de fevereiro de 2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES SINDICAISELEIÇÕES SINDICAISELEIÇÕES SINDICAISELEIÇÕES SINDICAIS

Será realizada eleição sindical, no dia 04 de abril de 2018, no período de 8:00 às 17:00 horas, na Sede desta entidade,Será realizada eleição sindical, no dia 04 de abril de 2018, no período de 8:00 às 17:00 horas, na Sede desta entidade,Será realizada eleição sindical, no dia 04 de abril de 2018, no período de 8:00 às 17:00 horas, na Sede desta entidade,Será realizada eleição sindical, no dia 04 de abril de 2018, no período de 8:00 às 17:00 horas, na Sede desta entidade,
sito na Rua Manoel da Silva Machado, 144, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegado Representantesito na Rua Manoel da Silva Machado, 144, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegado Representantesito na Rua Manoel da Silva Machado, 144, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegado Representantesito na Rua Manoel da Silva Machado, 144, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegado Representante
junto a FAEP e respectivos suplentes deste Sindicato, relativa ao mandato do período de 07 de maio de 2018 à 06 dejunto a FAEP e respectivos suplentes deste Sindicato, relativa ao mandato do período de 07 de maio de 2018 à 06 dejunto a FAEP e respectivos suplentes deste Sindicato, relativa ao mandato do período de 07 de maio de 2018 à 06 dejunto a FAEP e respectivos suplentes deste Sindicato, relativa ao mandato do período de 07 de maio de 2018 à 06 de
maio de 2021, devendo o requerimento de registro de chapa ser apresentado à secretaria do sindicato no horário demaio de 2021, devendo o requerimento de registro de chapa ser apresentado à secretaria do sindicato no horário demaio de 2021, devendo o requerimento de registro de chapa ser apresentado à secretaria do sindicato no horário demaio de 2021, devendo o requerimento de registro de chapa ser apresentado à secretaria do sindicato no horário de
08:00 às 17:00 horas, no período de 15 (quinze) dias para o registro de chapas, que ocorrerá a partir do primeiro dia08:00 às 17:00 horas, no período de 15 (quinze) dias para o registro de chapas, que ocorrerá a partir do primeiro dia08:00 às 17:00 horas, no período de 15 (quinze) dias para o registro de chapas, que ocorrerá a partir do primeiro dia08:00 às 17:00 horas, no período de 15 (quinze) dias para o registro de chapas, que ocorrerá a partir do primeiro dia
útil posterior à publicação do presente aviso. O edital de convocação da eleição encontra-se afixado na sede destaútil posterior à publicação do presente aviso. O edital de convocação da eleição encontra-se afixado na sede destaútil posterior à publicação do presente aviso. O edital de convocação da eleição encontra-se afixado na sede destaútil posterior à publicação do presente aviso. O edital de convocação da eleição encontra-se afixado na sede desta
entidade e em outros locais públicos.entidade e em outros locais públicos.entidade e em outros locais públicos.entidade e em outros locais públicos.

Santa Mariana, 26 de fevereiro de 2018.Santa Mariana, 26 de fevereiro de 2018.Santa Mariana, 26 de fevereiro de 2018.Santa Mariana, 26 de fevereiro de 2018.
Anselmo José BernardelliAnselmo José BernardelliAnselmo José BernardelliAnselmo José Bernardelli

Presidente do Sindicato Rural Patronal de Santa Mariana Pr.Presidente do Sindicato Rural Patronal de Santa Mariana Pr.Presidente do Sindicato Rural Patronal de Santa Mariana Pr.Presidente do Sindicato Rural Patronal de Santa Mariana Pr.

SINDICATO RURAL PATRONAL DE SANTA MARIANASINDICATO RURAL PATRONAL DE SANTA MARIANASINDICATO RURAL PATRONAL DE SANTA MARIANASINDICATO RURAL PATRONAL DE SANTA MARIANA
ORGÃO SINDICAL DE PRIMEIRO GRAUORGÃO SINDICAL DE PRIMEIRO GRAUORGÃO SINDICAL DE PRIMEIRO GRAUORGÃO SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU

Reconhecida pelo Ministério do Trabalho sob nº 318919/75 em 11/12/75 - Inscrito no CNPJ sobReconhecida pelo Ministério do Trabalho sob nº 318919/75 em 11/12/75 - Inscrito no CNPJ sobReconhecida pelo Ministério do Trabalho sob nº 318919/75 em 11/12/75 - Inscrito no CNPJ sobReconhecida pelo Ministério do Trabalho sob nº 318919/75 em 11/12/75 - Inscrito no CNPJ sob
nº 77.218.543/0001-04nº 77.218.543/0001-04nº 77.218.543/0001-04nº 77.218.543/0001-04

Rua Manoel da Silva Machado, 144 - Fone (043)3531-1161 - Fax (043)3531-2668 e-mail:Rua Manoel da Silva Machado, 144 - Fone (043)3531-1161 - Fax (043)3531-2668 e-mail:Rua Manoel da Silva Machado, 144 - Fone (043)3531-1161 - Fax (043)3531-2668 e-mail:Rua Manoel da Silva Machado, 144 - Fone (043)3531-1161 - Fax (043)3531-2668 e-mail:
sindruralmariana@gmail.com - Santa Mariana - PRsindruralmariana@gmail.com - Santa Mariana - PRsindruralmariana@gmail.com - Santa Mariana - PRsindruralmariana@gmail.com - Santa Mariana - PR


