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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O Diretor Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias 
Paulistas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e a legislação 
vigente, em especial os artigos 611 e seguintes e 859 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, convoca à categoria em geral; associados ou não, bem como, todos os 
interessados, pertencentes à base territorial deste Sindicato, ligados às empresas, 
Rumo Logística Malha Paulista S.A. e Rumo Logística Malha Norte, a participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte: 
 

ORDEM DO DIA: 
 

1) Apresentação, discussão e votação da proposta final da Rumo Logística para 
firmar Acordo Coletivo de Trabalho do Programa de Participação nos 
Resultados do ano de  2021; 

2) Deliberar sobre a concessão de poderes à Diretoria do Sindicato, para em 
nome da categoria representada, firmar o acordo coletivo do PPR/2021; 

3)  Leitura da presente ata; 
 

DIA, LOCAL  E HORÁRIO 
 

• Dia 29 de junho de 2021 - Bauru (SP) das 08:00 às 16:00 horas, na 
subsede sindical  sito a rua Antônio Alves, 7-61 - centro - CEP: 17.010-170 
e nos locais de trabalho dos empregados da Rumo; 
 

• Dia 29 de junho de 2021 - Rio Claro (SP) das 08:00 às 16:00 horas, na 
subsede sindical  sito à Avenida 10, nº. 234 - centro, CEP:13.500-450, e 
nos locais de trabalho, dos empregados da Rumo;  
 

• Dia 1º de julho  de 2021 - Araraquara (SP) das 08:00 às 16:00 horas, na 
subsede sindical,  sito à Rua Bento de Barros, 510 - Vila Xavier, CEP: 
14.810-083, e nos locais de trabalho, dos empregados da Rumo. 

 
OBS: Considerando o fato de estarmos enfrentando a pandemia (Covid19), 
disponibilizamos previamente, cópia do edital de convocação, e a proposta final das 
Empresas, (Minuta do Acordo do PPR/2021) para conhecimento e apreciação da 
categoria, disponibilizadas nas subsedes, entrega de material impresso locais de 
trabalho, e  distribuição por aplicativo de mensagem (whats app). 
 
Permaneceremos nos dias, locais e horários acima especificados, apenas para colher 
as assinaturas no livro de presença, recebimento dos votos e sua apuração, evitando-
se aglomerações.  Frisamos que todas as orientações das autoridades 
governamentais (protocolos sanitários), serão integralmente respeitados; eliminando-
se quaisquer riscos de contágios, mantendo-se o distanciamento, uso obrigatório de 
máscaras e utilização de álcool em gel na entrada e saída do recinto das assembleias. 
O horário acima é o de segunda convocação, sendo a primeira convocação, duas 
horas antes. 
 

Campinas, 25 de junho de 2021. 
 
 

Francisco Aparecido Felicio 
Diretor Presidente 


