
 

 

 

 

STM Nº 1492 / SEC / 2017                                                           Recife, 24 de Outubro de 2017. 

 

Ilmo. Sr. 

Chefe de Recursos Humanos das Empresas: 

MAQUINAS PIRATININGA INDUSTRIA E COMERCIO 

 

Ementa.:    Remessa de Edital para afixação 

 

Prezado senhor, 

Segue anexo, cópia do Edital de Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 30 

(Trinta) de Outubro do corrente ano, fora das dependências da supra declinada empresa. 

Outrossim, solicitamos a afixação do mesmo, em quadro de aviso, desta conceituada empresa, 

de que trata a Cláusula 68ª (Sexagésima Oitava) da Convenção Coletiva em vigor, para ciência 

dos interessados. 

Sendo assim, esperando contar com a colaboração de V.Sas., e na certeza de sermos atendidos, 

concernente ao assunto em pauta, valemo-nos do ensejo para externar nosso apreço e distinta 

consideração. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, 

Atenciosamente, 

 

 

Edson José Araújo Pereira 

Secretário Geral do SINDMETAL-PE 

 

 

 

 



 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO NO ESTADO DE PERNAMBUCO – SINDMETAL-PE., com sede em Recife-PE., à Rua Almeida 

Cunha, nº 364, Boa Vista, para o ato representado por seu Diretor Presidente, senhor Henrique Gomes 

do Nascimento, Portador do RG Nº4.456.209 SDS-PE, do CPF nº 764.057.704-78 e do PIS: 

124.58719.10.6, convoca todos os trabalhadores ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS ao SINDMETAL–

PE, empregados da empresa MAQUINAS PIRATININGA INDUSTRIA E COMERCIO, inscrita no CNPJ de 

nº 04.813.535/0001-32, estabelecida na AV PIRATININGA S/N-PRAZERES  – JABOATAO DOS 

GUARARAPES - PE, CEP: 54315-080, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será 

realizada, Fora das dependências da referida empresa, no próximo dia 30 de Outubro de 2017, em 

primeira convocação, se presente maioria absoluta dos interessados e/ou em segunda convocação 

após trinta minutos da primeira convocação com quórum determinado no Estatuto Social da Entidade, 

nos seguintes horários: às 06:30h  em primeira convocação a às 07:00h   deliberar  em segunda 

convocação. Para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. 

 

I – Concessão de poderes para o Sindicato firmar, ou não, Acordo Coletivo de Trabalho-ACT; 

II – Discussão e aprovação do rol das reivindicações que pautarão a negociação do supra citado ACT; 

III – Eleição da Comissão que acompanhará o Sindicato; 

IV – Instaurar dissídio coletivo e outras medidas cabíveis, no caso de malogro nas negociações, 

inclusive deflagração de greve, se esta se fizer necessária; e  

V – Deliberação sobre a transformação da Assembleia em Assembleia permanente, até o 

estabelecimento final das Normas Coletivas da categoria. 

 

Recife, 24 de Outubro de 2017. 

 

 

Henrique Gomes do Nascimento 

Presidente do SINDMETAL-PE 


