
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Através do presente edital, o SINDICATO DOS EM-
PREGADOS NO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO convoca as comerciárias e comerciários em-
pregados da empresa REAL MOTO PEÇAS LTDA abrangidos pela representação da base deste 
Sindicato, a reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA no dia 24 de novembro 
de 2021, às 10:00 horas, quarta-feira, em ambiente virtual no aplicativo zoom. Tendo em vis-
ta a Pandemia e o Estado de Calamidade Pública declarado pela Lei estadual nº 8.794/2020 
e renovado pelo Decreto Estadual nº 47.428 de 29 de dezembro de 2020, a assembleia se 
realizará de forma virtual. Tendo em vista a forma da realização da assembleia 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; 
2) Aprovação da forma de assembleia de forma virtual em razão da situação excepcional da 
pandemia; 3) Autorização para a Diretoria do Sindicato negociar e assinar Acordo Coletivo de 
Trabalho com a empresa REAL MOTO PEÇAS LTDA; 4) Discussão e deliberação acerca das 
condições apresentadas na proposta de Acordo Coletivo de Trabalho pela REAL MOTO PEÇAS 
LTDA; 5) Autorização para a Diretoria do Sindicato representar os trabalhadores da empresa 
REAL MOTO PEÇAS LTDA em negociação coletiva com a empresa e assinar Acordo Coletivo 
de Trabalho com a mesma; 6) Autorização expressa para a cobrança da Contribuição Negocial 
da categoria comerciária de empregados da empresa REAL MOTO PEÇAS LTDA 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. 
7) Assuntos gerais. A assembleia será realizada no endereço informado e pelo aplicativo zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87842949196?pwd=U2E1WU0xSDk0L2ZHNldUVEQ2WmtBdz09 
ID da reunião: 878 4294 9196 Senha de acesso: 073797
Para participar, os comerciários deverão informar no chat do aplicativo zoom o nome, CPF, 
telefone e o CNPJ da loja em que trabalha, além de confirmar a autenticidade das informações 
prestadas sob as penas da lei. Da Assembleia poderão participar, deliberar e votar, por maioria 
simples, todos os integrantes da categoria comerciária empregados da empresa REAL MOTO 
PEÇAS LTDA do município do Rio de Janeiro, representados por este Sindicato. Rio de Janeiro, 
19 de novembro de 2021. Márcio Ayer Correia Andrade – Presidente do Sindicato dos Empre-
gados no Comércio do Rio de Janeiro.


