
 
Ano IV – COMUNICADO 23 – Quarta-feira, 9 de junho de 2021 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

CCT SINDEAP E SINDILOTO 

   
 

Prezados Empresários, 

O SINCOERJ está iniciando as negociações para a Convenção Coletiva de Trabalho do 
período 2021/2022. 
 
Os sindicatos laborais já formalizaram suas propostas para a nova CCT. 
 
Ressaltamos que é imprescindível a participação de todos os empresários, sejam eles 
filiados ou não ao SINCOERJ, nas assembleias gerais extraordinárias, que tem o objetivo 
de formular e aprovar as pautas que serão defendidas pelo SINCOERJ nas reuniões com 
os sindicatos laborais. 
 
A participação é importante porque todos os empresários são impactados com as 
decisões em assembleias. 
 
As reivindicações dos sindicatos laborais estão a cada ano aumentando, buscando novos 
benefícios para sua categoria e, desta forma, é muito importante a participação de todos, 
pois o sindicato só será forte ouvindo e todos chegando a um denominador comum. 
 
Como prévia do que será passado na AGE, a pauta dos laborais é a seguinte: 
 
- Reajuste de 100% do INPC, que representa 7,59% sobre os salários; 
- Reajuste de 10% sobre o piso da categoria; 
- Quebra de Caixa de 15%; 
- Vale Alimentação no valor de R$ 21,00, diário; 
- Benefício de produtividade no valor de 50% do salário a ser pago no mês de março de 
2022; 
- Manutenção do benefício de R$ 25,00 para serviços oferecidos aos trabalhadores 
lotéricos; 
- Entre outras. 
 
Sendo assim, a nossa AGE está marcada para acontecer, de forma virtual, no dia 
16/JUNHO/2021, às 10:00h, através de um link, que será disponibilizado no site do 
SINCOERJ, com as instruções de acesso. 
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Segue edital publicado ontem: 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
PARA APROVAÇÃO DE PROPOSTA PARA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 

DA CATEGORIA DE LOTÉRICOS 
Por este edital, o SINDICATO DOS COMISSÁRIOS, CONSIGNATÁRIOS E EMPRESAS DE BENS MÓVEIS NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SINCOERJ, CNPJ nº. 30.714.067/0001-59, localizado no Estado do Rio de 

Janeiro, com sua sede no Município do Rio de Janeiro, Rua Duquesa de Bragança, n.º 13, Andaraí, Rio de 

Janeiro (RJ), CEP 20540-000, neste ato representado por seu Presidente, Sr. MARCELO FURTADO DE 
ARAUJO, CPF nº. 336.845.967-87, portador da carteira de identidade 2.822.190 do IFP-RJ, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com o previsto no Capítulo V, artigos 61, 62, 63, 64, 65 e 66 do Estatuto do 

Sindicato, assim como, o Ofício Circular SEI n.º 1919/2020/ME, que autoriza a utilização de meios 
eletrônicos para convocação, deliberação, decisão, formalização e publicidade de convenção ou acordo 

coletivo de trabalho, convoca todas as empresas lotéricas que pertençam às categorias econômicas do 

SINCOERJ, para comparecer à ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 16 de junho 
de 2021, com o número regular de presentes, com primeira convocação às10:00h e em segunda convocação 

às 10:15h, com qualquer número de participantes presentes. A Assembleia por meio eletrônico terá seu link 

divulgado no site do SINCOERJ no dia anterior à data da assembleia. 

Instruções para ingresso na reunião virtual no site do SINCOERJ. 

A convocação da AGE é para a seguinte ordem do dia: 

Item 1 – Aprovação de proposta para os sindicatos laborais SINDEAP RJ e SINDILOTO da CCT 2021/2022. 

Ítem 2 – Contribuição Assistencial para os filiados e os não filiados participantes. 

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2021. 

MARCELO FURTADO DE ARAUJO 
 

A DIRETORIA 


