
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Através do presente edital, o SINDICATO DOS EM-
PREGADOS NO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO convoca as comerciárias da empresa CASAS 
GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA abrangidas pela representação da base deste Sindicato, a 
reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA nos dias 15 de fevereiro de 2022, 16 
de fevereiro de 2022 e 17 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas e 15:00 horas dos respectivos 
dias de forma híbrida, no aplicativo zoom e presencial nas lojas. Tendo em vista 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 
híbrida, no ambiente virtual e de forma presencial. Tendo em vista a forma da realização da 
assembleia de forma híbrida, no ambiente virtual e de forma presencial, 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 assem-
bleia de forma híbrida, no ambiente virtual e de forma presencial; 3) Autorização para a Diretoria 
do Sindicato representar as empregadas da empresa CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA 
em acordo judicial no processo nº 0101004-49.2020.5.01.0027; 4) Discussão e deliberação da 
proposta apresentada pela empresa CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA em acordo judi-
cial no processo em relação ao intervalo de 15 minutos para mulheres – processo nº 0101004-
49.2020.5.01.0027; 5) Autorização para a Diretoria do Sindicato negociar e firmar diretamente 
com a empresa CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA. Acordo judicial em relação ao inter-
valo de 15 para mulheres - processo nº 0101004-49.2020.5.01.0027; 6) Assuntos gerais.
As assembleias serão realizadas de forma híbrida e pelo aplicativo zoom:
Assembleia Guanabara – 15/02 - 10h https://us02web.zoom.us/j/84090385627?pwd=N2VIcG-
VKYWNWM0NVbFZsT2VOanBoQT09
ID da reunião: 840 9038 5627 Senha de acesso: 861590
Assembleia Guanabara – 15/02 - 15h https://us02web.zoom.us/j/81220411521?pwd=d2JZQWx-
1cE5LT0tlUHZiSEFhcER0dz09
ID da reunião: 812 2041 1521 Senha de acesso: 787036
Assembleia Guanabara – 16/02 - 10h https://us02web.zoom.us/j/81118307826?pwd=UzdiQ3k-
1WEVJL3JLTGY3TTFBb2kvQT09
ID da reunião: 811 1830 7826 Senha de acesso: 563862
Assembleia Guanabara – 16/02 - 15h https://us02web.zoom.us/j/86904414906?pwd=STRoUldG-
dlhCNVVFenZYL2RFVmcwQT09
ID da reunião: 869 0441 4906 Senha de acesso: 011789
Assembleia Guanabara – 17/02 - 10h https://us02web.zoom.us/j/83903878712?pwd=RmlSeV-
VYNnRYVU1hdmZPZjRUSFpZUT09
ID da reunião: 839 0387 8712 Senha de acesso: 935316
Assembleia Guanabara – 17/02 - 15h https://us02web.zoom.us/j/82543047977?pwd=ZmRzbV-
lLUzQyYkJUQXpDRXlKd3NSZz09
ID da reunião: 825 4304 7977 Senha de acesso: 076236
Para participar, as comerciárias deverão informar no chat do aplicativo zoom o nome, CPF, tele-
fone 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, todas as integrantes da categoria comerciária que trabalharam no período de 2015 a 
novembro de 2017 na empresa CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA do município do Rio 
de Janeiro, representados por este Sindicato.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2022.
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