
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Através do presente 
edital, convocam-se as Associadas e os Associados do Sindicato dos Empregados no Co-
mércio do Rio de Janeiro, bem como as demais comerciárias e comerciários, empregadas 
e empregados em empresas do comércio varejista de gêneros alimentícios do município do 
Rio de Janeiro, abrangidos pela representação da base deste Sindicato a reunirem-se em AS-
SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 01 DE JUNHO DE 2021, terça-feira, nos horários 
de 10:00, 15:00 e 19:30 horas. Tendo em vista a Pandemia e o Estado de Calamidade Pública 
declarado pelo Decreto 06/2020, a assembleia se realizará extraordinariamente em ambiente 
virtual. Tendo em vista a forma da realização da assembleia, aberta, em ambiente virtual, deixa 
de ser exigida a segunda convocação, conforme o §1º do art. 25 do Estatuto do Sindicato. A 
Assembleia Geral Extraordinária terá a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Informes sobre a proposta 
de convenção coletiva e avaliações da negociação coletiva com a entidade patronal; 2) Apro-
vação da forma de assembleia por ambiente virtual (zoom) em razão da situação excepcional 
da pandemia; 3) Aprovação da proposta para convenção coletiva, incluindo a proposta de 
aumento e reajuste salarial, e da campanha salarial; 4) Autorização para a Diretoria do Sin-
dicato negociar com o Sindicato Patronal, visando à Convenção Salarial para o ano de 2021, 
ou suscitar Dissídio Coletivo, caso não haja acordo, com o Sindicato Varejista de Gêneros 
Alimentícios do Município do Rio de Janeiro; 5) Autorização expressa para a cobrança de Con-
tribuição Negocial de todos os trabalhadores da categoria comerciária do comércio varejista 
de gêneros alimentícios do município do Rio de Janeiro, a favor do Sindicato dos Empregados 
no Comércio do Rio de Janeiro (Nota Técnica 02/2018, da CONALIS/MPT, PMPP-1000191-
78.2018.05.00.0000, do TST, art. 513, e, da CLT); 6) Autorização para a Diretoria do Sindicato 
firmar diretamente com as empresas, ou com o Sindicato Patronal, Acordos ou Convenções 
Coletivas de Trabalho para: a) Trabalho excepcional em dias de sábados, domingos e/ou feria-
dos; b) Banco de Horas (art. 6º Lei 9.601/98); c) Contrato a tempo parcial (MP 2.164-4/2001); 
d) Participação nos Lucros e Resultados (Lei 10.101/00); e) Compensação de Horas de Tra-
balho; f) Acordos por Adesão às Convenções Coletivas de Trabalho; g) Garantia de melhores 
condições de trabalho; 7) Autorização para a Diretoria do Sindicato a negociar com a Classe 
Patronal as incidências dos aumentos e reajustes salariais sobre os 11 (onze) dias que ante-
cedem a data-base (1 a 11 de maio) com o Sindicato Varejista de Gêneros Alimentícios do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro; 8) Autorização para a diretoria do Sindicato assinar com o sindicato 
patronal, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Município do Rio de 
Janeiro, Convenção Coletiva de Trabalho extraordinária, tendo em vista a pandemia, incluindo 
disposições como suspensão de contrato, redução de jornada com redução proporcional de 
salário, medidas previstas nas MPs 1045 e 1046, concessão de férias, implementação de 
banco de horas, pagamento diferido de FGTS, trabalho remoto/teletrabalho, afastamento do 
grupo de risco e das gestantes, dentre outros temas correlatos, visando à proteção da saúde 
dos empregados e a manutenção de empregos; 9) Assuntos gerais.

A assembleia será realizada por meio virtual (zoom), disponível nos links:

Link para assembleia virtual, às 10h
https://us02web.zoom.us/j/85173245994?pwd=WFBEQUNsWTU2czhvY0JXblpVVGtodz09 ID 

da reunião: 851 7324 5994 Senha de acesso: 137171

Link para assembleia virtual, às 15h
https://us02web.zoom.us/j/88485025386?pwd=V0xOay9UaFVCeG90MmR4T21KdWxNUT09 

ID da reunião: 884 8502 5386 Senha de acesso: 962584

Link para assembleia virtual, às 19h30
https://us02web.zoom.us/j/88026388327?pwd=aktQVWlveGRsdWJLc2FlRTYwNnZ4Zz09 ID 

da reunião: 880 2638 8327 Senha de acesso: 133245.

O presidente conduzirá a assembleia na Sede do Sindicato dos Empregados no Comércio do 
Rio de Janeiro, no endereço Rua André Cavalcanti, nº 33 – 2º andar – Bairro de Fátima, Rio de 
Janeiro/RJ – CEP: 20.231-050. Será feita a transmissão pelo Zoom de forma que os trabalha-
dores possam acompanhar a assembleia do local onde estiverem.

Para participar os comerciários deverão fornecer o nome, CPF e o CNPJ da empresa em que 
trabalha, além de confirmar a autenticidade das informações prestadas sob as penas da lei. 
A votação será aberta no mesmo ambiente virtual e de forma presencial na sede, no citado 
endereço. Da Assembleia poderão participar, deliberar e votar, por maioria simples, todos 
os integrantes da categoria comerciária empregados em empresas do comércio varejista de 
gêneros alimentícios do Município do Rio de Janeiro representados por este Sindicato.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2021.

Marcio Ayer Correia Andrade 
Presidente


