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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 

ASSEMBLÉIA GERAL 
 
 

             O Presidente do SITIGRAM
NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE MARINGÁ, no uso das atribuições de que lhe 
são conferidos pelo estatuto da Entidade e pela legislação 
integrantes da categoria representados pela Entidade, associados ou não, em sua 
base territorial, para ASSEMBLÉIA GERAL 
dia 24 de Fevereiro de 2.017
local a sede do SITIGRAM
PR, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
 
1 - Discussão e aprovação da PAUTA DE REIVINDICAÇÕES P/ CELEBRAÇÃO 
DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2018

2 - Discussão e votação sobre o desconto da Taxa Assistencial/Negocial,           
observando-se o teor da P.N. 119/TST, garantindo

3 - Negociação: poderes para Diretoria da entidade estabelecer negociação,   
firmar  convenção ou acordos com o Sindicato
recorrer aos órgãos competentes, nos termos do artigo 8º, incisos III e IV da carta 
fundamental em vigor; 

4 - Dissídio Coletivo: poderes para a diretoria da entidade ajuizar dissídio coletivo 
com base nas mesmas cláusulas d
Egrégio T.R.T. da 9º Região;

5 - Assuntos de ordem geral. 
 

Não havendo número legal de presentes em primeira convocação, à
ASSEMBLÉIA, será realizada meia hora após com qualquer número de presentes, 
como prevê estatuto da entidade em vigor. 
 
                                                                   
 

 

                                                                                         
Presidente 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do SITIGRAM -SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE MARINGÁ, no uso das atribuições de que lhe 
são conferidos pelo estatuto da Entidade e pela legislação em vigor, convoca os 
integrantes da categoria representados pela Entidade, associados ou não, em sua 

ial, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no 
7, ás 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), tendo com

a sede do SITIGRAM, sito à Rua Anhanguera, 165, Zona 03 em Maringá, 
, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

Discussão e aprovação da PAUTA DE REIVINDICAÇÕES P/ CELEBRAÇÃO 
VENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2017/2018;                                                                                                                            

Discussão e votação sobre o desconto da Taxa Assistencial/Negocial,           
se o teor da P.N. 119/TST, garantindo-se o direito de oposição;

Negociação: poderes para Diretoria da entidade estabelecer negociação,   
firmar  convenção ou acordos com o Sindicato Patronal, e no caso de malogro, 
recorrer aos órgãos competentes, nos termos do artigo 8º, incisos III e IV da carta 

Dissídio Coletivo: poderes para a diretoria da entidade ajuizar dissídio coletivo 
com base nas mesmas cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho, perante o 
Egrégio T.R.T. da 9º Região; 

Assuntos de ordem geral.  

Não havendo número legal de presentes em primeira convocação, à
ASSEMBLÉIA, será realizada meia hora após com qualquer número de presentes, 

statuto da entidade em vigor.  

                                                                            Maringá, 16 de Fevere

                                                                                         Cícero Carlos da Silva
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ORDINÁRIA 

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE MARINGÁ, no uso das atribuições de que lhe 

em vigor, convoca os 
integrantes da categoria representados pela Entidade, associados ou não, em sua 

IA, que será realizada no 
, ás 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), tendo como 

Rua Anhanguera, 165, Zona 03 em Maringá, 

Discussão e aprovação da PAUTA DE REIVINDICAÇÕES P/ CELEBRAÇÃO 
;                                                                                                                            

Discussão e votação sobre o desconto da Taxa Assistencial/Negocial,                                                                       
se o direito de oposição; 

Negociação: poderes para Diretoria da entidade estabelecer negociação,   
Patronal, e no caso de malogro, 

recorrer aos órgãos competentes, nos termos do artigo 8º, incisos III e IV da carta 

Dissídio Coletivo: poderes para a diretoria da entidade ajuizar dissídio coletivo 
a Convenção Coletiva de Trabalho, perante o 

Não havendo número legal de presentes em primeira convocação, à 
ASSEMBLÉIA, será realizada meia hora após com qualquer número de presentes, 

aringá, 16 de Fevereiro de 2.017 

Cícero Carlos da Silva  


