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CIRCULAR SN – 027/2016
São Paulo, 16 de setembro de 2016.
Prezado Empresário Gráfico,
Ref.: Assembleia Geral Extraordinária
- 16.SET.2016
Em cumprimento aos dispositivos estatutários do Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São
Paulo – SINDIGRAF convocamos V. Sa. para participar da Assembleia Geral Extraordinária que será
realizada no dia 27.SET.2016, terça-feira, às 12h, em primeira convocação, em sua sede localizada na
Rua do Paraíso, 529, Paraíso, São Paulo – SP, cujo edital foi publicado no dia 16.SET.2016, no Jornal
“AGORA BRASIL”, página A14, conforme texto abaixo:
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDIGRAF
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocadas as empresas gráficas associadas e não associadas ao SINDIGRAF-SP, quites e
em pleno gozo de seus direitos sindicais, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que
será realizada em sua sede, localizada na Rua do Paraíso, 529, Paraíso, São Paulo – SP, no dia
27.SET.2016, às 12h00, em primeira convocação, observada a seguinte ORDEM DO DIA: 1)
Outorga de poderes ao Presidente do SINDIGRAF-SP para empreender as negociações coletivas de
trabalho, objetivando celebrar Convenção ou Acordo Coletivo, instaurar Dissídio Coletivo e firmar
Acordo Judicial, referente ao período 2016/2017; 2) Definição da Contribuição Assistencial Patronal
do período 2016/2017; 3) Aprovação da proposta de composição da Comissão de Relações
Trabalhistas do SINDIGRAF-SP. A convocação atende às disposições estatutárias e dos artigos 612
e 859 da CLT. Caso não haja número legal de empresas para a instalação dos trabalhos no horário
acima previsto, a Assembleia será instalada em segunda convocação, uma hora após, ou seja, às
13h00, no mesmo local e dia mencionados acima. São Paulo, 16 de setembro de 2016. Levi
Ceregato – Presidente.
Contando com sua significativa presença, recordamos que, conforme é usual em eventos desta
natureza, a Assembleia Geral Extraordinária deverá ocorrer no horário previsto para a segunda
convocação, ou seja, às 13h.
Cordialmente,

Levi Ceregato
Presidente

Para garantir que você sempre receba as nossas mensagens, adicione o endereço do remetente em sua lista
de contatos.
Nossa empresa respeita a sua privacidade.
Não desejo receber futuras mensagens
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Denunciar Abuso
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