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SINDlCATO RURAL DE PORECATUSINDlCATO RURAL DE PORECATUSINDlCATO RURAL DE PORECATUSINDlCATO RURAL DE PORECATU
EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES SINDlCAISELEIÇÕES SINDlCAISELEIÇÕES SINDlCAISELEIÇÕES SINDlCAIS

Sera realizada eleição sindical, no dia 10 de Maio de 2018, das 8 as 18 horas,Sera realizada eleição sindical, no dia 10 de Maio de 2018, das 8 as 18 horas,Sera realizada eleição sindical, no dia 10 de Maio de 2018, das 8 as 18 horas,Sera realizada eleição sindical, no dia 10 de Maio de 2018, das 8 as 18 horas,
na sede desta entidade, sito nana sede desta entidade, sito nana sede desta entidade, sito nana sede desta entidade, sito na Rua Sidney Ninno, 289,Rua Sidney Ninno, 289,Rua Sidney Ninno, 289,Rua Sidney Ninno, 289, para composiçãopara composiçãopara composiçãopara composição
da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegado Representante junto a FAEP eda Diretoria, Conselho Fiscal e Delegado Representante junto a FAEP eda Diretoria, Conselho Fiscal e Delegado Representante junto a FAEP eda Diretoria, Conselho Fiscal e Delegado Representante junto a FAEP e
respectivos suplentes deste Sindicato, relativa ao mandato do periodo de 10respectivos suplentes deste Sindicato, relativa ao mandato do periodo de 10respectivos suplentes deste Sindicato, relativa ao mandato do periodo de 10respectivos suplentes deste Sindicato, relativa ao mandato do periodo de 10
de Junho de 2018 a 09 de Junho de 2021, devendo o requerimento de registrode Junho de 2018 a 09 de Junho de 2021, devendo o requerimento de registrode Junho de 2018 a 09 de Junho de 2021, devendo o requerimento de registrode Junho de 2018 a 09 de Junho de 2021, devendo o requerimento de registro
de chapa ser apresentado à secretaria do sindicato no horário de 8 as 18de chapa ser apresentado à secretaria do sindicato no horário de 8 as 18de chapa ser apresentado à secretaria do sindicato no horário de 8 as 18de chapa ser apresentado à secretaria do sindicato no horário de 8 as 18
horas, no periodo de 15 (quinze) dias para o registro de chapas, que ocorrerahoras, no periodo de 15 (quinze) dias para o registro de chapas, que ocorrerahoras, no periodo de 15 (quinze) dias para o registro de chapas, que ocorrerahoras, no periodo de 15 (quinze) dias para o registro de chapas, que ocorrera
a partir do primeiro dia util posterior a publicação do presente aviso. O editala partir do primeiro dia util posterior a publicação do presente aviso. O editala partir do primeiro dia util posterior a publicação do presente aviso. O editala partir do primeiro dia util posterior a publicação do presente aviso. O edital
de convocação da eleição encontra-se afixado na sede desta entidade e emde convocação da eleição encontra-se afixado na sede desta entidade e emde convocação da eleição encontra-se afixado na sede desta entidade e emde convocação da eleição encontra-se afixado na sede desta entidade e em
outros locais públicos.outros locais públicos.outros locais públicos.outros locais públicos.

Porecatu, 26 de Março de 2018.Porecatu, 26 de Março de 2018.Porecatu, 26 de Março de 2018.Porecatu, 26 de Março de 2018.


