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Prezado Associado,

Estamos encaminhando a CONVOCAÇÃO para uma Assembleia Geral Ordinária do SINDIFRANCO -SP, 
conforme dados abaixo:

Data: 31 de MARÇO de 2011.

Horário: 09:00 às 17h59min

Local: Alameda Santos, 1.800, 8º andar, São Paulo/

Leia abaixo o edital de convocação publicado em jornal de grande circulação nesta data. 

O SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE CORREIO FRANQUEADAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, entidade 
sindical patronal com base territorial no ESTADO DE SÃO PAULO, informa e convoca a todos seus 
associados, que no dia 31 de março de 2011, das 9h00 às 17h59min, ocorrerá Assembléia Geral 
Ordinária para as Eleições da Diretoria e Conselho Fiscal da Categoria, sito à Alameda Santos, 1.800, 8º 
andar, São Paulo/SP. Para que se cumpra o Estatuto: a) é condição para voto estar em gozo dos direitos 
sociais e em dia com as contribuições sociais ; b)as associadas e filiados podem votar por Instrumento 
de Procuração, aceitando-se também transmissão do mandato por fac-símile, autenticado pelo 
carimbo oficial ou similar identificação da Agência Franqueada signatária até antes do início da 
respectiva Assembléia; c) 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 10h00 às 13h00 e 
14h30min às 17h00, d) a apuração ocorrerá às 18h00 do mesmo dia e no mesmo local descrito acima, 
e) poderão ser impugnadas as chapas e as candidaturas individuais registradas, em requerimento ao 
Presidente do Sindicato no máximo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data postagem da circular 
no correio. Na forma de seus respectivos estatutos sociais. Informações poderão ser obtidas através do 
telefone (11)3170.3162 ou pelo e-mail: atendimento@sindifranco.org.br.

SAMIR NAKAD

Presidente
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