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ASSEMBLEIA 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 MALHAS
RICO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida em
Blumenau (SC), na Rua Fides Deeke, 163, bairro Itoupava Seca,
inscrita no CNPJ sob o nº 82.645.938/0001-23, e sua filial na Rua
Gustavo Zimmermann, 4696, inscrita no CNPJ sob nº 82.645.938/000476, associados ou não, a comparecerem à Assembleia Geral
Extraordinária, cujas sessões ocorrerão nos próximos dias 9 e 10 de
fevereiro de 2017. Estas sessões da Assembleia serão realizadas às
12h10min para o 1º turno, às 12h45min para o 2º turno e 16h15min
para turno geral (dia 10.02.2017) e 21h30min para o 3º turno (esta,
especialmente para a Filial, no dia 9 de fevereiro de 2017), nas
unidades Matriz e Filial nos endereços acima mencionados, a fim de
deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
Discussão e votação para aprovação ou não, da proposta apresentada
pela empresa para a renovação da adequação de horários dos
respectivos turnos objetivando o não trabalho aos sábados para os 1º e
2º turnos, e domingos para o 3º turno, de forma alternada, e não
trabalho aos sábados de forma contínua para o turno geral, com
informação aos trabalhadores que em caso de aprovação, a efetivação
do procedimento se dará imediatamente, para que não haja solução de
continuidade.
Obs. Não havendo quorum por ocasião da primeira convocação, a
assembleia será realizada 30 (trinta) minutos após, no mesmo local, em
segunda convocação, com qualquer número de presenças.
Blumenau, 07 de fevereiro de 2017.
VIVIAN KREUTZFELD – Presidente

