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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Através do presente edital, convocam-se as Associadas e os Associados do Sindicato dos 

Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, bem como as demais comerciárias e 

comerciários, empregadas e empregados em empresas do município do Rio de Janeiro, 

abrangidos pela representação da base deste Sindicato a reunirem-se em ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA, em primeira convocação às 18:00 horas do dia 30 DE 

JULHO DE 2015, quinta-feira, e, em segunda convocação, caso não haja quórum 

estatutário para a primeira, às 18:30 horas do mesmo dia, na Sede do Sindicato, à Rua 

André Cavalcanti, 33/2º andar – Salão Nobre – Bairro de Fátima. A Assembleia Geral 

Extraordinária terá a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Campanha para Convenção Coletiva 

2015/2016, abrangendo, ainda: a) Acordo para auxílio creche com o Supermercado 

Mundial; b) Acordo para auxílio alimentação/refeição, auxílio cesta básica e alteração do 

plano de saúde da Via Varejo S/A (Ponto Frio e Casas Bahia); c) Acordo para 

uniformização das normas coletivas dos funcionários das Lojas Americanas e Lojas 

Americanas Express/Blockbuster; d) Acordo com a empresa WLM Indústria e Comércio 

LTDA; e) Acordo com a empresa IBM BRASIL - Indústria de Máquinas e Serviços LTDA; f) 

Acordo com as Casas Guanabara; g) outras reivindicações da categoria; 2) Autorização 

da cobrança da contribuição confederativa; 3) Ampliação do direito de associação como 

dependente aos maridos e companheiros(as), independentemente da orientação sexual. 

A Assembleia só poderá se reunir em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos 

associados com direito a voto e comerciários do município do Rio de Janeiro, e em 

segunda convocação com qualquer número de sócios e também comerciários que 

trabalham no município do Rio de Janeiro, podendo deliberar nesta hipótese mediante 

aprovação da maioria em escrutínio público. Da Assembleia poderão participar, deliberar 

e votar todos os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, portadores da carteira 

social e comprovante de quitação das mensalidades, bem como os demais integrantes da 

categoria empregados em empresas do comércio no município do Rio de Janeiro, desde 

que comprovem tal qualificação através de carteira profissional atualizada ou do 

contracheque do mês de julho de 2015. 

 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2015. 

 

 Marcio Ayer Correia Andrade - Presidente 


