
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Através do presente edital, 
o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO convoca as comerciárias 
e comerciários empregados da empresa UNILEVER BRASIL LTDA., CNPJ/MF 61.068.276/0031-
11 do município do Rio de Janeiro, Paty do Alferes e Miguel Pereira, abrangidos pela repre-
sentação da base deste Sindicato, a reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
no dia 25 de fevereiro de 2022 entre os horários de 10:00 horas e 16:00 horas. 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 
extraordinariamente em ambiente 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 por ambiente virtual em razão da situação 
excepcional da pandemia; 3) Autorização para a Diretoria do Sindicato negociar com a empre-
sa UNILEVER BRASIL LTDA., CNPJ/MF 61.068.276/0031-11; um Acordo Coletivo de Trabalho, 
incluindo reajustes salariais, disposições sobre jornada de trabalho e Participação nos Lucros e 
Resultados, dentre outros; 4) Assuntos gerais.
A assembleia será realizada pela plataforma ASSEMBLEIA VIRTUAL:
Link para o primeiro turno e segundo turno – 10h às 16h: assembleia.grtsdigital.com.br/assem-
bleiaunilever
Para acessar o acordo na integra acesse: https://secrj.org.br/2022/02/22/assembleia-unilever/
Para participar, os comerciários deverão 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 das empresas UNILEVER 
BRASIL LTDA., CNPJ/MF 61.068.276/0031-11 dos municípios do Rio de Janeiro, Miguel Pereira 
e Paty do Alferes, representados por este Sindicato.
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