
4 FOLHA DE LONDRINA, quinta-feira, 3 de maio de 2018

ASSEMBLÉIAGERALEXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIAGERALEXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIAGERALEXTRAORDINÁRIAASSEMBLÉIAGERALEXTRAORDINÁRIA
EDITALDE CONVOCAÇÃOEDITALDE CONVOCAÇÃOEDITALDE CONVOCAÇÃOEDITALDE CONVOCAÇÃO

O Sindicato Rural de Rolândia, entidade sindical de primeiro grau, representada por seu Presidente,O Sindicato Rural de Rolândia, entidade sindical de primeiro grau, representada por seu Presidente,O Sindicato Rural de Rolândia, entidade sindical de primeiro grau, representada por seu Presidente,O Sindicato Rural de Rolândia, entidade sindical de primeiro grau, representada por seu Presidente,
no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 20º, letra “b”, e nos termos dos Artigos 13, 14 eno uso das atribuições que lhe confere o Artigo 20º, letra “b”, e nos termos dos Artigos 13, 14 eno uso das atribuições que lhe confere o Artigo 20º, letra “b”, e nos termos dos Artigos 13, 14 eno uso das atribuições que lhe confere o Artigo 20º, letra “b”, e nos termos dos Artigos 13, 14 e
15 dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores Associados para se reunirem em15 dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores Associados para se reunirem em15 dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores Associados para se reunirem em15 dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores Associados para se reunirem em ASSEMBLÉIAASSEMBLÉIAASSEMBLÉIAASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIAGERAL EXTRAORDINÁRIAGERAL EXTRAORDINÁRIAGERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 14 de maio de 2.018, em sua sede social,, a realizar-se no dia 14 de maio de 2.018, em sua sede social,, a realizar-se no dia 14 de maio de 2.018, em sua sede social,, a realizar-se no dia 14 de maio de 2.018, em sua sede social,
situada à Rua Manoel Carreira Bernardino, nº 375, nesta cidade de Rolândia, Estado do Paraná,situada à Rua Manoel Carreira Bernardino, nº 375, nesta cidade de Rolândia, Estado do Paraná,situada à Rua Manoel Carreira Bernardino, nº 375, nesta cidade de Rolândia, Estado do Paraná,situada à Rua Manoel Carreira Bernardino, nº 375, nesta cidade de Rolândia, Estado do Paraná,
em primeira convocação às 8:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) de seus associados ouem primeira convocação às 8:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) de seus associados ouem primeira convocação às 8:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) de seus associados ouem primeira convocação às 8:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) de seus associados ou
em segunda convocação, às 9:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, paraem segunda convocação, às 9:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, paraem segunda convocação, às 9:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, paraem segunda convocação, às 9:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, 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:
a) Leitura e aprovação da ata da Assembléia anterior;a) Leitura e aprovação da ata da Assembléia anterior;a) Leitura e aprovação da ata da Assembléia anterior;a) Leitura e aprovação da ata da Assembléia anterior;
b) Votação para eleger os componentes do Grupo de Negociação que objetiva os procedimentos parab) Votação para eleger os componentes do Grupo de Negociação que objetiva os procedimentos parab) Votação para eleger os componentes do Grupo de Negociação que objetiva os procedimentos parab) Votação para eleger os componentes do Grupo de Negociação que objetiva os procedimentos para
a Convenção Coletiva de Trabalho, vigência 2018/2019;a Convenção Coletiva de Trabalho, vigência 2018/2019;a Convenção Coletiva de Trabalho, vigência 2018/2019;a Convenção Coletiva de Trabalho, vigência 2018/2019;
c) Convenção Coletiva do Trabalho 2018/2019;c) Convenção Coletiva do Trabalho 2018/2019;c) Convenção Coletiva do Trabalho 2018/2019;c) Convenção Coletiva do Trabalho 2018/2019;
d) Autorização para Presidente assinar a Convenção Coletiva de Trabalho;d) Autorização para Presidente assinar a Convenção Coletiva de Trabalho;d) Autorização para Presidente assinar a Convenção Coletiva de Trabalho;d) Autorização para Presidente assinar a Convenção Coletiva de Trabalho;
e) Votação para eleger a Comissão de Conciliação Prévia;e) Votação para eleger a Comissão de Conciliação Prévia;e) Votação para eleger a Comissão de Conciliação Prévia;e) Votação para eleger a Comissão de Conciliação Prévia;
f) Assuntos Gerais.f) Assuntos Gerais.f) Assuntos Gerais.f) Assuntos Gerais.

Rolândia, 02 de maio de 2.018.Rolândia, 02 de maio de 2.018.Rolândia, 02 de maio de 2.018.Rolândia, 02 de maio de 2.018.

Daniel Alfredo Rosenthal - PresidenteDaniel Alfredo Rosenthal - PresidenteDaniel Alfredo Rosenthal - PresidenteDaniel Alfredo Rosenthal - Presidente


