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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CASA CRUZ ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 

 

Através do presente edital, convocam-se as comerciárias e comerciários, empregadas e 
empregados da empresa CASA CRUZ ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA do município do Rio de 
Janeiro, a reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, em primeira convocação às 
15:00 horas do dia 31 DE AGOSTO DE 2016, quarta-feira, e, em segunda convocação, caso 
não haja quórum estatutário para a primeira, às 15:30 horas do mesmo dia, na Sede do 
Sindicato, localizada na Rua André Cavalcanti, 33, 2.º andar, Bairro de Fátima, nesta cidade. A 
Assembleia Geral Extraordinária terá a seguinte ORDEM DO DIA: 1)Informes acerca do processo 
de demissões da Casa Cruz; 2) Discussão e deliberação acerca das homologações e da forma de 
pagamento das rescisões dos contratos de trabalho dos empregados da Casa Cruz Artigos de 
Papelaria LTDA; 3) Autorização para a Diretoria do Sindicato representar os trabalhadores da 
empresa Casa Cruz Artigos de Papelaria LTDA em negociação coletiva com a empresa, podendo 
assinar Acordo Coletivo  de Trabalho e oferecer Dissídio Coletivo caso sejam frustradas as 
negociações; e 4) Assuntos Gerais. A Assembleia só poderá se reunir em primeira convocação 
com 2/3 (dois terços) dos empregados e empregadas da empresa do município do Rio de Janeiro, 
e, em segunda convocação com qualquer número de presentes, podendo deliberar nesta hipótese 
mediante aprovação da maioria em escrutínio secreto. Da Assembleia poderão participar 
empregados da empresa CASA CRUZ ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA do Rio de Janeiro, desde 
que comprovem tal qualificação através de carteira profissional atualizada ou do contracheque 
do mês de junho de 2016. 

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2016  

Marcio Ayer Correia Andrade 

Presidente 


