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Edital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação
Pelo presente edital, ficam convocados os trabalhadores integrantes da CategoriaPelo presente edital, ficam convocados os trabalhadores integrantes da CategoriaPelo presente edital, ficam convocados os trabalhadores integrantes da CategoriaPelo presente edital, ficam convocados os trabalhadores integrantes da Categoria
Profissional do Grupo da Alimentação que exercem suas atividades nas Indústrias deProfissional do Grupo da Alimentação que exercem suas atividades nas Indústrias deProfissional do Grupo da Alimentação que exercem suas atividades nas Indústrias deProfissional do Grupo da Alimentação que exercem suas atividades nas Indústrias de
Açúcar, na base territorial desta entidade, observadas a legislação vigente e as normasAçúcar, na base territorial desta entidade, observadas a legislação vigente e as normasAçúcar, na base territorial desta entidade, observadas a legislação vigente e as normasAçúcar, na base territorial desta entidade, observadas a legislação vigente e as normas
estatutárias aplicáveis, para se reunirem em primeira convocação às 19h30(dezenoveestatutárias aplicáveis, para se reunirem em primeira convocação às 19h30(dezenoveestatutárias aplicáveis, para se reunirem em primeira convocação às 19h30(dezenoveestatutárias aplicáveis, para se reunirem em primeira convocação às 19h30(dezenove
horas e trinta minutos) do dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2018, na sede do Sin-horas e trinta minutos) do dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2018, na sede do Sin-horas e trinta minutos) do dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2018, na sede do Sin-horas e trinta minutos) do dia 21 (vinte e um) de fevereiro de 2018, na sede do Sin-
dicato supra, sito a Rua Urbano Lunardelli nº 29, Porecatu, Estado do Paraná, paradicato supra, sito a Rua Urbano Lunardelli nº 29, Porecatu, Estado do Paraná, paradicato supra, sito a Rua Urbano Lunardelli nº 29, Porecatu, Estado do Paraná, paradicato supra, sito a Rua Urbano Lunardelli nº 29, Porecatu, Estado do Paraná, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1- Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior;1- Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior;1- Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior;1- Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembleia anterior;
2-Autorização dos integrantes da categoria para que a Diretoria do Sindicato apresente2-Autorização dos integrantes da categoria para que a Diretoria do Sindicato apresente2-Autorização dos integrantes da categoria para que a Diretoria do Sindicato apresente2-Autorização dos integrantes da categoria para que a Diretoria do Sindicato apresente
e negocie Pauta de Reivindicação exercício de 2018/2019, e Taxa Negocial, visando ae negocie Pauta de Reivindicação exercício de 2018/2019, e Taxa Negocial, visando ae negocie Pauta de Reivindicação exercício de 2018/2019, e Taxa Negocial, visando ae negocie Pauta de Reivindicação exercício de 2018/2019, e Taxa Negocial, visando a
Renovação do Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho com a categoria econômica;Renovação do Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho com a categoria econômica;Renovação do Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho com a categoria econômica;Renovação do Acordo/Convenção Coletiva de Trabalho com a categoria econômica;
3- Em caso de malogro nas negociações, autorizar a instauração de Dissídio Coletivo3- Em caso de malogro nas negociações, autorizar a instauração de Dissídio Coletivo3- Em caso de malogro nas negociações, autorizar a instauração de Dissídio Coletivo3- Em caso de malogro nas negociações, autorizar a instauração de Dissídio Coletivo
de Trabalho junto ao TRT da 9ª Região. Se não houver número legal de trabalhadoresde Trabalho junto ao TRT da 9ª Região. Se não houver número legal de trabalhadoresde Trabalho junto ao TRT da 9ª Região. Se não houver número legal de trabalhadoresde Trabalho junto ao TRT da 9ª Região. Se não houver número legal de trabalhadores
presentes para a realização daAssembleia em primeira convocação, a mesma realizar-presentes para a realização daAssembleia em primeira convocação, a mesma realizar-presentes para a realização daAssembleia em primeira convocação, a mesma realizar-presentes para a realização daAssembleia em primeira convocação, a mesma realizar-
se-à em segunda convocação as 20h30(vinte horas e trinta minutos), com qualquerse-à em segunda convocação as 20h30(vinte horas e trinta minutos), com qualquerse-à em segunda convocação as 20h30(vinte horas e trinta minutos), com qualquerse-à em segunda convocação as 20h30(vinte horas e trinta minutos), com qualquer
número no mesmo dia e local, para que os integrantes ficam desde já convocados.número no mesmo dia e local, para que os integrantes ficam desde já convocados.número no mesmo dia e local, para que os integrantes ficam desde já convocados.número no mesmo dia e local, para que os integrantes ficam desde já convocados.

Porecatu, 15 de fevereiro de 2018.Porecatu, 15 de fevereiro de 2018.Porecatu, 15 de fevereiro de 2018.Porecatu, 15 de fevereiro de 2018.
Celso Fernandes de MattosCelso Fernandes de MattosCelso Fernandes de MattosCelso Fernandes de Mattos
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