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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e
Tecelagem de Blumenau, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, convoca todos os empregados da empresa ALBANY
INTERNATIONAL TECIDOS TÉCNICOS LTDA, associados ou não, a
comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária, que ocorrerá em três
sessões, que se realizará no próximo dia 28 de fevereiro de 2014 –
sexta-feira, sendo a primeira sessão às 09h30min, para o primeiro turno
e turno geral. A segunda sessão às 16h00min, para o segundo turno e
remanescentes do turno geral. A terceira sessão às 22h15min para o
terceiro turno. Todas as sessões ocorrerão no pátio da administração
da empresa, à Rua Colorado, 350, INDAIAL-SC, a fim de deliberarem
sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão e votação para aprovação ou não por escrutínio secreto, da
proposta da empresa para a renovação do sistema de banco de horas,
cuja proposta se dará nos trâmites do art. 59, § 3º da CLT, visando
anterior ou posterior recuperação, assim como autorizar a diretoria da
entidade sindical a firmar Acordo Coletivo de Trabalho neste sentido.

Obs. Não havendo quorum por ocasião da primeira convocação (sessão
da assembléia), a sessão da assembléia será realizada 30 (trinta)
minutos após, no mesmo local, em segunda convocação, com qualquer
número de presenças.
Blumenau, 20 de fevereiro de 2014.
VIVIAN KREUTZFELD BERTOLDI
Presidente

