Prezado Associado.
Convocamos os associados do Sindifranco para a Assembleia Geral:
Data: 31 de março de 2014
Horário: 10h às 16h
Local: Rua Sampaio Viana n.º 202, conj. 62- sala de reunião – São Paulo/SP
Abaixo, reprodução do edital publicado em jornal de circulação no estado de São Paulo.

SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE CORREIO FRANQUEADAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO-SINDIFRANCO, CNPJ 74.504.861/0001-43, entidade sindical
patronal com base territorial no ESTADO DE SÃO PAULO.
O Presidente da Entidade supra, informa e convoca todos os seus associados quites
com suas obrigações sociais para a Assembleia Geral a ser realizada no dia 31 de
março de 2014, das 10h às 16h, no Edifício First Class, na rua Sampaio Viana n.º
202, conj. 62- sala de reunião – São Paulo/SP, a fim de deliberar a seguinte ordem do
dia: Eleições da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes da
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a que
está filiada, bem como para seus Suplentes, para o mandato de 2014 a 2017. As
empresas associadas terão condição de voto se estiverem em gozo dos direitos
sociais e em dia com as contribuições sociais. As associadas podem votar por
instrumento de procuração, autenticada por identificação oficial, da agência
franqueada signatária. O prazo para registro de chapas e candidaturas
individuais será de 10 (dez) dias, contados da data da publicação do Edital, na
secretaria do SINDIFRANCO das 10h às 13h e 14h30 às 17h. A apuração
ocorrerá as 16h30 do mesmo dia e no mesmo local descrito acima. Poderão ser
impugnadas as chapas e as candidaturas individuais registradas, em
requerimento ao Presidente do Sindicato no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data da postagem da circular nos correios. Informações
poderão
ser
obtidas
pelo
telefone
11
3170-3162
ou
e-mail
atendimento@sindifranco.org.br.
SAMIR NAKAD
Presidente

