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EDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃOEDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Meios deO Diretor Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Meios deO Diretor Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Meios deO Diretor Presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Meios de
Hospedagem e Gastronomia e Turismo e Hospitalidade de Londrina e Região, CNPJHospedagem e Gastronomia e Turismo e Hospitalidade de Londrina e Região, CNPJHospedagem e Gastronomia e Turismo e Hospitalidade de Londrina e Região, CNPJHospedagem e Gastronomia e Turismo e Hospitalidade de Londrina e Região, CNPJ
78.636.057/0001-79, Luiz Carlos Garcia Duenha, no uso das atribuições que lhe78.636.057/0001-79, Luiz Carlos Garcia Duenha, no uso das atribuições que lhe78.636.057/0001-79, Luiz Carlos Garcia Duenha, no uso das atribuições que lhe78.636.057/0001-79, Luiz Carlos Garcia Duenha, no uso das atribuições que lhe
conferem os Estatutos e a Legislação vigente, CONVOCA TODOS os Associados quitesconferem os Estatutos e a Legislação vigente, CONVOCA TODOS os Associados quitesconferem os Estatutos e a Legislação vigente, CONVOCA TODOS os Associados quitesconferem os Estatutos e a Legislação vigente, CONVOCA TODOS os Associados quites
com a Tesouraria e em condições de voto e os TODOS os Trabalhadores/Empregadoscom a Tesouraria e em condições de voto e os TODOS os Trabalhadores/Empregadoscom a Tesouraria e em condições de voto e os TODOS os Trabalhadores/Empregadoscom a Tesouraria e em condições de voto e os TODOS os Trabalhadores/Empregados
integrantes das categorias profissionais representadas pela Entidade Sindical com DATAintegrantes das categorias profissionais representadas pela Entidade Sindical com DATAintegrantes das categorias profissionais representadas pela Entidade Sindical com DATAintegrantes das categorias profissionais representadas pela Entidade Sindical com DATA
BASE em 1º de JUNHO de 2018, para participarem da Assembleia Geral ExtraordináriaBASE em 1º de JUNHO de 2018, para participarem da Assembleia Geral ExtraordináriaBASE em 1º de JUNHO de 2018, para participarem da Assembleia Geral ExtraordináriaBASE em 1º de JUNHO de 2018, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária
que se realizará no dia 16 de abril de 2018 (dezesseis de abril de dois mil e dezoito), àsque se realizará no dia 16 de abril de 2018 (dezesseis de abril de dois mil e dezoito), àsque se realizará no dia 16 de abril de 2018 (dezesseis de abril de dois mil e dezoito), àsque se realizará no dia 16 de abril de 2018 (dezesseis de abril de dois mil e dezoito), às
20H45 (vinte horas e quarenta e cinco minutos), nas dependências do Teatro do Crystal20H45 (vinte horas e quarenta e cinco minutos), nas dependências do Teatro do Crystal20H45 (vinte horas e quarenta e cinco minutos), nas dependências do Teatro do Crystal20H45 (vinte horas e quarenta e cinco minutos), nas dependências do Teatro do Crystal
Palace Hotel situado na Rua Quintino Bocaiúva, 15 Centro, nesta cidade de Londrina,Palace Hotel situado na Rua Quintino Bocaiúva, 15 Centro, nesta cidade de Londrina,Palace Hotel situado na Rua Quintino Bocaiúva, 15 Centro, nesta cidade de Londrina,Palace Hotel situado na Rua Quintino Bocaiúva, 15 Centro, nesta cidade de Londrina,
Estado do Paraná a fim de deliberarem, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, na forma daEstado do Paraná a fim de deliberarem, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, na forma daEstado do Paraná a fim de deliberarem, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, na forma daEstado do Paraná a fim de deliberarem, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, na forma da
Lei 13.467/2017, considerando que a assembleia é soberana em suas decisões paraLei 13.467/2017, considerando que a assembleia é soberana em suas decisões paraLei 13.467/2017, considerando que a assembleia é soberana em suas decisões paraLei 13.467/2017, considerando que a assembleia é soberana em suas decisões para
deliberar e aprovar CONTRIBUIÇÕES, a serem descontadas de todos os Trabalhadores/deliberar e aprovar CONTRIBUIÇÕES, a serem descontadas de todos os Trabalhadores/deliberar e aprovar CONTRIBUIÇÕES, a serem descontadas de todos os Trabalhadores/deliberar e aprovar CONTRIBUIÇÕES, a serem descontadas de todos os Trabalhadores/
Empregados integrantes das categorias profissionais em: Lavanderias e Similares; CasasEmpregados integrantes das categorias profissionais em: Lavanderias e Similares; CasasEmpregados integrantes das categorias profissionais em: Lavanderias e Similares; CasasEmpregados integrantes das categorias profissionais em: Lavanderias e Similares; Casas
de Diversões, inclusive (Bailarinas e Dançarinas), e Empregados em Empresas dede Diversões, inclusive (Bailarinas e Dançarinas), e Empregados em Empresas dede Diversões, inclusive (Bailarinas e Dançarinas), e Empregados em Empresas dede Diversões, inclusive (Bailarinas e Dançarinas), e Empregados em Empresas de
Conservação de Elevadores, Empregados em Empresas de Turismo, inclusive intérpretesConservação de Elevadores, Empregados em Empresas de Turismo, inclusive intérpretesConservação de Elevadores, Empregados em Empresas de Turismo, inclusive intérpretesConservação de Elevadores, Empregados em Empresas de Turismo, inclusive intérpretes
e similares, com DATA BASE em 1º de JUNHO de 2018, exercício 2018/2019, em favore similares, com DATA BASE em 1º de JUNHO de 2018, exercício 2018/2019, em favore similares, com DATA BASE em 1º de JUNHO de 2018, exercício 2018/2019, em favore similares, com DATA BASE em 1º de JUNHO de 2018, exercício 2018/2019, em favor
do sindicato profissional, para fins de apoio nas negociações coletivas, manutenção dosdo sindicato profissional, para fins de apoio nas negociações coletivas, manutenção dosdo sindicato profissional, para fins de apoio nas negociações coletivas, manutenção dosdo sindicato profissional, para fins de apoio nas negociações coletivas, manutenção dos
convênios assistenciais para os Trabalhadores/Empregados, dos trabalhos sindicais econvênios assistenciais para os Trabalhadores/Empregados, dos trabalhos sindicais econvênios assistenciais para os Trabalhadores/Empregados, dos trabalhos sindicais econvênios assistenciais para os Trabalhadores/Empregados, dos trabalhos sindicais e
administração da Entidade Sindical.administração da Entidade Sindical.administração da Entidade Sindical.administração da Entidade Sindical.
OBS.: Oposição ao desconto da contribuição será oportunizada na assembléia.OBS.: Oposição ao desconto da contribuição será oportunizada na assembléia.OBS.: Oposição ao desconto da contribuição será oportunizada na assembléia.OBS.: Oposição ao desconto da contribuição será oportunizada na assembléia.
Não havendo na hora acima indicada “quorum” legal para a instalação da assembléia emNão havendo na hora acima indicada “quorum” legal para a instalação da assembléia emNão havendo na hora acima indicada “quorum” legal para a instalação da assembléia emNão havendo na hora acima indicada “quorum” legal para a instalação da assembléia em
primeira convocação, os trabalhos serão iniciados uma hora após, no mesmo local, emprimeira convocação, os trabalhos serão iniciados uma hora após, no mesmo local, emprimeira convocação, os trabalhos serão iniciados uma hora após, no mesmo local, emprimeira convocação, os trabalhos serão iniciados uma hora após, no mesmo local, em
segunda convocação, com a deliberação por no mínimo 2/3 (dois terços) dos trabalhadoressegunda convocação, com a deliberação por no mínimo 2/3 (dois terços) dos trabalhadoressegunda convocação, com a deliberação por no mínimo 2/3 (dois terços) dos trabalhadoressegunda convocação, com a deliberação por no mínimo 2/3 (dois terços) dos trabalhadores
presentes.presentes.presentes.presentes.

Londrina, 23 de Março de 2018.Londrina, 23 de Março de 2018.Londrina, 23 de Março de 2018.Londrina, 23 de Março de 2018.
LUIZ CARLOS GARCIA DUENHALUIZ CARLOS GARCIA DUENHALUIZ CARLOS GARCIA DUENHALUIZ CARLOS GARCIA DUENHA

Diretor PresidenteDiretor PresidenteDiretor PresidenteDiretor Presidente
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