
LEILI: PROCESSO TRABALHISTA - ASSEMBLEIA DIA 14/01, QUARTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
- ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA -

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de João Monlevade convo-
ca todos os ex-funcionários da Leili, sócios e não sócios do sindicato, para 
a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a se realizar no dia 14 de 
janeiro de 2015, quarta-feira, em dois turnos, sendo o primeiro às 08:00 
horas em primeira convocação, e às 08:30 horas em segunda convoca-

ção, e o segundo às 17:00 horas em primeira convocação e às 17:30 horas em segunda con-
vocação, na sede do Sindicato, na rua Duque de Caxias, 165, bairro José Elói, João Monlevade, 
ao lado da Policlínica, obedecendo a seguinte ordem:

a) Leitura do Edital de Convocação;
b) Informações sobre andamento do processo referente à divida trabalhista da Leili e pagamen-
to da parte liberada pela Justiça do Trabalho;
c) Palavra franca;
d) Redação, leitura, discussão e aprovação da ATA da assembleia ora convocada;
e) Encerramento

João Monlevade, 12 de janeiro de 2015

Otacílio das Neves Coelho - presidente
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