
596ª feira | 16/Mar/2018  - Edição nº 10150

23040/2018
SETHOSU SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E 

HOSPITALIDADE DE UMUARAMA - PR

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA DELIBERAÇÃO

DAS ATIVIDADES SINDICAIS
O presidente do SETHOSU SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
TURISMO E HOSPITALIDADE DE UMUARAMA - PR, no uso das 
atribuições que lhe conferem o estatuto e a legislação vigente, CONVOCA 
TODOS os trabalhadores em Hotéis, Hotéis-Fazenda, Flats, Apart-Hotel, 
hospedarias, pensões, casas de cômodos, motéis, pousadas, restaurantes, bares, 
churrascarias, lanchonetes, Pizzarias, Rotisseries, Salsicharias, Sorveterias, fast-
food, cafés, casas de chá, botequins, bombonieres, cantinas, casas de lanches, 
confeitarias, docerias, drive-in, leiterias, salsicharias, e de empresas que 
comercializam alimentação preparada e bebidas alcoólicas no varejo, empresas 
de compra, venda, locação, administração, incorporação e loteamentos de 
imóveis e dos edifícios em condomínios residenciais e comerciais do Paraná, 
Salões de Cabeleireiros, Massagistas, Manicures, Pedicures, Centros de 
Maquiagem e Limpeza de Pele e Depilação, Instituto de Beleza e Similares, 
Femininos e Masculinos, Entidades Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas 
(Igrejas, Paróquias e Mitras, Creches, Asilos, Orfanatos, Casas de Menores e 
Casas de Idosos), Lavanderias e similares, Turismo, inclusive intérpretes e 
similares com data base em 1º de maio de 2018 e 1º de junho de 2018 e 1º de 
Janeiro de 2019, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se 
realizará no dia 24 de março de 2018 às 20h00 (vinte horas), no salão de eventos 
da churrascaria Brasil, na rua Manoel Ramires, 5782rodovia 323 km 305 anexo
ao posto 03 cavalos saída para Maringá na cidade de Umuarama - Estado do 
Paraná, a fim de deliberarem sobre a manutenção financeira do sindicato pelos 
empregados, a continuidade dos serviços de assistências aos trabalhadores, do 
departamento de assistências nas homologações de rescisões de contrato de 
trabalho, do departamento jurídico, dos serviços sindicais e das negociações das 
convenções e acordos coletivos de trabalho. Não havendo na hora indicada 
quórum legal para a instalação da assembleia em primeira convocação, a mesma 
será realizada uma hora após, no mesmo local em segunda convocação com a 
presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos empregados presentes. 

c) Autorização para a Diretoria apresentar protesto judicial para eventual
garantia da data base, e suscitar Dissídio Coletivo de trabalho caso se tornem
infrutíferas as negociações.
d) Autorização para a diretoria outorgar procuração a seus advogados, a fim de
assessorarem nas negociações nas esferas administrativas e judiciárias,
apresentar protestos judicias para garantia da data-base, e se malogradas as
negociações ajuizar dissídio coletivo de trabalho perante o TRT/9ª Região, e
implementar todos os recursos pertinentes no âmbito judiciário.
e) Outras reivindicações de interesse da classe.
OBS: Os itens “a” e “c” serão votados por escrutínio secreto.

Não havendo quórum legal estatutário para instalação da assembleia em
primeira convocação, a mesma será iniciada uma hora após, no mesmo local
com qualquer número de presentes.
As deliberações serão consideradas aprovadas, pelo voto favorável de pelo
menos 2/3 (dois terços) dos presentes, em primeira ou em segunda convocações.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sethosu Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade
de Umuarama Paraná, representado por seu Diretor Presidente Jesuino Pereira 
de Oliveira, no uso das atribuições que lhe conferem o estatuto e a legislação
vigente, CONVOCA todos Empregados da base territorial representada, Alto
Paraíso, Alto Paraná, Alto Piquiri, Altônia, Amaporã, Cafezal do Sul, Cruzeiro
do Oeste, Cruzeiro do Sul, Diamante do Norte, Douradina, Floraí, Francisco
Alves, Guairaça, Icaraíma, Inajá, Iporã, Itaúna do Sul, Ivaté, Jardim Olinda,
Loanda, Maria Helena, Marilena, Mariluz, Mirador, Nova Aliança do Ivaí, Nova
Esperança, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema,
Paranavaí, Perobal, Perola, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do
Norte, Rondon, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Izabel do Ivaí, Santa
Monica, Santo Antonio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São
Jorge do Patrocínio, São Manoel, São Pedro do Paraná, Tamboara, Terra Rica,
Umuarama, Uniflor e Xambrê, do Estado do Paraná, associados e não
associados, das categorias de empregados em Hotéis, Restaurantes, Bares,

MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
FERTILIZANTES S.A.

CNPJ/MF nº 76.082.320/0001-08 - NIRE 41.3.0009122-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 5 DE FEVEREIRO DE 2018
1. Data, Hora e Local: Em 5/02/2018, às 16h, na sede social da Macrofértil 
Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A., localizada na Cidade de Ponta 
Grossa/PR, na Rodovia do Café (BR 376), nº 435, Km 103, Vendrami, CEP
84043-450 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensadas as 
formalidades de convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei Federal 
nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença das acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, a saber, Louis 
Dreyfus Company Brasil S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de 
São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 12º a 14º andares, 
Pinheiros, CEP 01452-919, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.067.525/0001-08, 
com atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.3.0010451-0 (“LDC Brasil”), e Amburana 
Investimentos e Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede 
na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 14º andar, 
Sala 2, Pinheiros, CEP 01452-919, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
11.456.391/0001-70, com atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob 
o NIRE 35.2.2325753-1 (“Amburana”), conforme assinaturas constantes do 
Livro de Presença dos Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Assumiu a 
presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Eduardo Carneiro Saba, que convidou a 
Sra. Gabriela de Mello Almada Ramos Lanna para secretariá-lo. 4. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) a alteração das regras gerais de representação da 
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DAS ATIVIDADES SINDICAIS
O presidente do SETHOSU SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
TURISMO E HOSPITALIDADE DE UMUARAMA - PR, no uso das
atribuições que lhe conferem o estatuto e a legislação vigente, CONVOCA
TODOS os trabalhadores em Hotéis, Hotéis-Fazenda, Flats, Apart-Hotel,
hospedarias, pensões, casas de cômodos, motéis, pousadas, restaurantes, bares,
churrascarias, lanchonetes, Pizzarias, Rotisseries, Salsicharias, Sorveterias, fast-
food, cafés, casas de chá, botequins, bombonieres, cantinas, casas de lanches,
confeitarias, docerias, drive-in, leiterias, salsicharias, e de empresas que
comercializam alimentação preparada e bebidas alcoólicas no varejo, empresas
de compra, venda, locação, administração, incorporação e loteamentos de
imóveis e dos edifícios em condomínios residenciais e comerciais do Paraná,
Salões de Cabeleireiros, Massagistas, Manicures, Pedicures, Centros de
Maquiagem e Limpeza de Pele e Depilação, Instituto de Beleza e Similares,
Femininos e Masculinos, Entidades Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas
(Igrejas, Paróquias e Mitras, Creches, Asilos, Orfanatos, Casas de Menores e
Casas de Idosos), Lavanderias e similares, Turismo, inclusive intérpretes e
similares com data base em 1º de maio de 2018 e 1º de junho de 2018 e 1º de
Janeiro de 2019, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se 
realizará no dia 24 de março de 2018 às 20h00 (vinte horas), no salão de eventos
da churrascaria Brasil, na rua Manoel Ramires, 5782rodovia 323 km 305 anexo
ao posto 03 cavalos saída para Maringá na cidade de Umuarama - Estado do
Paraná, a fim de deliberarem sobre a manutenção financeira do sindicato pelos
empregados, a continuidade dos serviços de assistências aos trabalhadores, do
departamento de assistências nas homologações de rescisões de contrato de
trabalho, do departamento jurídico, dos serviços sindicais e das negociações das
convenções e acordos coletivos de trabalho. Não havendo na hora indicada
quórum legal para a instalação da assembleia em primeira convocação, a mesma
será realizada uma hora após, no mesmo local em segunda convocação com a
presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos empregados presentes.
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O presidente do SETHOSU Sindicato dos Empregados em Turismo e
Hospitalidade de Umuarama Paraná, no uso das atribuições que lhe conferem o
estatuto e a legislação vigente, CONVOCA TODOS os Empregados associados
ao sindicato e quites com a tesouraria, para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária que será realizada no dia 24 de Março de 2018, às 19h00
(dezenove horas), no salão de eventos da Churrascaria Brasil, situado na Rua
Manoel Ramires, 5782,  PR  323 - Km 305 Parque Industrial I , na cidade de 
Umuarama, Paraná para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
a) Autorização para a diretoria entabular negociações coletivas para renovação
das convenções coletivas de trabalho com as categorias econômicas para os
empregados/trabalhadores representados pelo sindicato profissional com data 
base em 1º de maio e1º de junho de 2018.


