Prezado Empresário,
Lembramos da convocação para nossa AGE a ser realizada no dia 24 de outubro
de 2022, com primeira convocação às 9:45 e última às 10h, conforme edital já
publicado e encaminhado à classe no COMUNICADO 10.
Ressaltamos que trataremos de assuntos extremamente relevantes e sensíveis
à nossa atividade e decidiremos que rumo traçar para o nosso futuro.
Sua presença é de suma importância, participe, pois o que ficar decidido, servirá
como parâmetro para toda a classe lotérica do nosso Estado do Rio de Janeiro,
vinculados aos sindicatos laborais SINDEAP e SINDILOTO.
A DIRETORIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PARA APROVAÇÃO DE PROPOSTA PARA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2022/2023
DA CATEGORIA DE LOTÉRICOS
AGE – 24/05/2021
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 comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 24 de maio
de 2022, com o número regular de presentes, com primeira convocação às 09:45h e em segunda
convocação às 10:00h, com qualquer número de participantes presentes. A Assembleia por meio
eletrônico terá seu link abaixo também divulgado no site do SINCOERJ no dia anterior a data da
assembleia e que também conterá as instruções para ingresso na reunião virtual no site do
SINCOERJ.

SINCOERJ - AGE EMPRESÁRIOS LOTÉRICOS - CCT 2022-2023
DIA 24/05/2022 – Primeira chamada às 09:45

Link Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/84572555769?pwd=NEtBdEdBNk9KRFZOTlhRa0pqNnFwdz09

ID: 845 7255 5769
Passcode: 018168

A convocação da AGE é para a seguinte ordem do dia:
Item 1 – Deliberar sobre proposta de reajuste para os trabalhadores da categoria e posterior
encaminhamento aos sindicatos laborais.
Item 2 – Contribuição Assistencial para os filiados e os não filiados participantes.
Item 3 – Autorização para ingressar com o Dissídio Coletivo de Trabalho na Justiça.
Item 4 – Explanação sobre os passos e as consequências relativos ao ingresso na Justiça.
Item 5 – Deliberar sobre reajuste único da categoria caso não se consiga fechar a CCT 2022/2023.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2022.

MARCELO FURTADO DE ARAUJO
PRESIDENTE

