
2 FOLHA DE LONDRINA, sexta-feira, 4 de maio de 2018

O Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Shopping Center de Londrina,O Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Shopping Center de Londrina,O Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Shopping Center de Londrina,O Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Shopping Center de Londrina,
convoca todos os empregados de sua categoria para participarem da ASSEMBLÉIAconvoca todos os empregados de sua categoria para participarem da ASSEMBLÉIAconvoca todos os empregados de sua categoria para participarem da ASSEMBLÉIAconvoca todos os empregados de sua categoria para participarem da ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada de forma descentralizada nos dias e locaisGERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada de forma descentralizada nos dias e locaisGERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada de forma descentralizada nos dias e locaisGERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada de forma descentralizada nos dias e locais
abaixo relacionados, para tratarem da seguinte ordem do dia: a) – Elaboração, discussãoabaixo relacionados, para tratarem da seguinte ordem do dia: a) – Elaboração, discussãoabaixo relacionados, para tratarem da seguinte ordem do dia: a) – Elaboração, discussãoabaixo relacionados, para tratarem da seguinte ordem do dia: a) – Elaboração, discussão
aprovação da Pauta de reivindicação a ser apresentada à classe patronal para renovaçãoaprovação da Pauta de reivindicação a ser apresentada à classe patronal para renovaçãoaprovação da Pauta de reivindicação a ser apresentada à classe patronal para renovaçãoaprovação da Pauta de reivindicação a ser apresentada à classe patronal para renovação
da Convenção Coletiva/Acordos Coletivos de Trabalho 2018/2019; b) - Autorização parada Convenção Coletiva/Acordos Coletivos de Trabalho 2018/2019; b) - Autorização parada Convenção Coletiva/Acordos Coletivos de Trabalho 2018/2019; b) - Autorização parada Convenção Coletiva/Acordos Coletivos de Trabalho 2018/2019; b) - Autorização para
a Diretoria do Sindicato negociar com a classe patronal visando a celebração de CCT/a Diretoria do Sindicato negociar com a classe patronal visando a celebração de CCT/a Diretoria do Sindicato negociar com a classe patronal visando a celebração de CCT/a Diretoria do Sindicato negociar com a classe patronal visando a celebração de CCT/
ACTs 2018/2019 e, em caso de insucesso das negociações, autorização para instauraçãoACTs 2018/2019 e, em caso de insucesso das negociações, autorização para instauraçãoACTs 2018/2019 e, em caso de insucesso das negociações, autorização para instauraçãoACTs 2018/2019 e, em caso de insucesso das negociações, autorização para instauração
de dissídio coletivo; c) - Aprovação de contribuição; d) - Assuntos gerais. Data, locais ede dissídio coletivo; c) - Aprovação de contribuição; d) - Assuntos gerais. Data, locais ede dissídio coletivo; c) - Aprovação de contribuição; d) - Assuntos gerais. Data, locais ede dissídio coletivo; c) - Aprovação de contribuição; d) - Assuntos gerais. Data, locais e
horários em primeira convocação: dia 14 de maio de 2018 Av. Américo Deolindo Garlahorários em primeira convocação: dia 14 de maio de 2018 Av. Américo Deolindo Garlahorários em primeira convocação: dia 14 de maio de 2018 Av. Américo Deolindo Garlahorários em primeira convocação: dia 14 de maio de 2018 Av. Américo Deolindo Garla
nº 224, no Auditório da Administração do Londrina Norte Shopping, às 16h; dia 15 denº 224, no Auditório da Administração do Londrina Norte Shopping, às 16h; dia 15 denº 224, no Auditório da Administração do Londrina Norte Shopping, às 16h; dia 15 denº 224, no Auditório da Administração do Londrina Norte Shopping, às 16h; dia 15 de
maio de 2018, Armazém da Moda, Av. Tiradentes, nº 1.411, Londrina – Paraná, refeitóriomaio de 2018, Armazém da Moda, Av. Tiradentes, nº 1.411, Londrina – Paraná, refeitóriomaio de 2018, Armazém da Moda, Av. Tiradentes, nº 1.411, Londrina – Paraná, refeitóriomaio de 2018, Armazém da Moda, Av. Tiradentes, nº 1.411, Londrina – Paraná, refeitório
dos empregados, às 8h; dia 15 de maio de 2018, Boulevard Londrina Shopping, nados empregados, às 8h; dia 15 de maio de 2018, Boulevard Londrina Shopping, nados empregados, às 8h; dia 15 de maio de 2018, Boulevard Londrina Shopping, nados empregados, às 8h; dia 15 de maio de 2018, Boulevard Londrina Shopping, na
Av. Theodoro Victorelli nº 150, Londrina, no auditório do Boulevard Londrina Shopping,Av. Theodoro Victorelli nº 150, Londrina, no auditório do Boulevard Londrina Shopping,Av. Theodoro Victorelli nº 150, Londrina, no auditório do Boulevard Londrina Shopping,Av. Theodoro Victorelli nº 150, Londrina, no auditório do Boulevard Londrina Shopping,
às 16h; dia 16 de maio de 2018, Royal Plaza Shopping, Rua Mato Grosso nº 310, noàs 16h; dia 16 de maio de 2018, Royal Plaza Shopping, Rua Mato Grosso nº 310, noàs 16h; dia 16 de maio de 2018, Royal Plaza Shopping, Rua Mato Grosso nº 310, noàs 16h; dia 16 de maio de 2018, Royal Plaza Shopping, Rua Mato Grosso nº 310, no
refeitório dos empregados da administração do Condominio do Royal Plaza Shopping àsrefeitório dos empregados da administração do Condominio do Royal Plaza Shopping àsrefeitório dos empregados da administração do Condominio do Royal Plaza Shopping àsrefeitório dos empregados da administração do Condominio do Royal Plaza Shopping às
14h, dia 16 de maio de 2018, Catuaí Shopping Center, Rod. Celso Garcia Cid, Km 377,14h, dia 16 de maio de 2018, Catuaí Shopping Center, Rod. Celso Garcia Cid, Km 377,14h, dia 16 de maio de 2018, Catuaí Shopping Center, Rod. Celso Garcia Cid, Km 377,14h, dia 16 de maio de 2018, Catuaí Shopping Center, Rod. Celso Garcia Cid, Km 377,
auditório da Associação dos Lojistas do Condomínio do Catuaí Shopping Center, ás 16h.auditório da Associação dos Lojistas do Condomínio do Catuaí Shopping Center, ás 16h.auditório da Associação dos Lojistas do Condomínio do Catuaí Shopping Center, ás 16h.auditório da Associação dos Lojistas do Condomínio do Catuaí Shopping Center, ás 16h.
Não havendo quorum em 1ª convocação serão realizadas em 2ª convocação, 30 minutosNão havendo quorum em 1ª convocação serão realizadas em 2ª convocação, 30 minutosNão havendo quorum em 1ª convocação serão realizadas em 2ª convocação, 30 minutosNão havendo quorum em 1ª convocação serão realizadas em 2ª convocação, 30 minutos
após, nos mesmos dias e locais, com qualquer número de presentes. Londrina, 27 de abrilapós, nos mesmos dias e locais, com qualquer número de presentes. Londrina, 27 de abrilapós, nos mesmos dias e locais, com qualquer número de presentes. Londrina, 27 de abrilapós, nos mesmos dias e locais, com qualquer número de presentes. Londrina, 27 de abril
de 2018. Maria Izabel Peruci -Presidente -sindshopping .de 2018. Maria Izabel Peruci -Presidente -sindshopping .de 2018. Maria Izabel Peruci -Presidente -sindshopping .de 2018. Maria Izabel Peruci -Presidente -sindshopping .




