
 
 

 

ASSEMBLÉIA 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, e, em cumprimento ao Acordo Coletivo de Trabalho vigente, convoca à 
categoria em geral; associados ou não, bem como, todos os interessados, 
pertencentes à base territorial  deste Sindicato, ligados às empresas, RUMO LOGISTICA 
MALHA PAULISTA S.A e RUMO LOGISTICA MALHA NORTE S.A, para em Assembleias  
Gerais  Extraordinárias, a realizar-se sempre em segunda convocação,  nas datas, locais 
e horários abaixo especificados, deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  
 

ORDEM DO DIA: 
 

01 - Apresentação e deliberação da pauta única de reivindicações econômicas a ser 
apresentada às empresas acima relacionadas, dando início ao processo do Termo 
Aditivo ao ACORDO COLETIVO DE TRABALHO referente data base 1° de janeiro/2022; 
 
02 - Deliberar sobre a concessão de poderes à diretoria do Sindicato, para em nome 
da categoria representada, negociar e a qualquer tempo firmar acordo do Termo 
Aditivo ou se necessário suscitar os competentes dissídios coletivos; 
 
03 - Deliberar sobre o percentual a ser descontado à título de contribuição 
confederativa e/ou cota de participação negocial e/ou contribuição assistencial; 
 
04 - Leitura, discussão e votação da ata da presente assembleia. 
 

DIAS, LOCAIS e HORÁRIOS: 
 

• Dias 19 e 20 de outubro de 2021 - ARARAQUARA as 08:00 horas - na subsede do 
Sindicato - Rua Bento de Barros, 510 CEP: 14.810-083 e nos locais de trabalho; 

• Dias 21 e 22 de outubro de 2021 - RIO CLARO as 08:00 horas, na Avenida Dez, 234 
CEP: 13.500-450; e nos locais de trabalho; 

• Dia 19 de outubro de 2021 - BAURU as 08:00 horas – na subsede do Sindicato,  
Rua Antônio Alves, 7-61 - e nos locais de trabalho. 

 
Os horários acima, são os de segunda convocação, ficando a primeira convocação para 
duas horas antes. Será observado o quórum legal, sendo que as deliberações tomadas 
cumprirão as determinações legais e estatutárias com plena validade para todos os 
fins de direito.  
 
OBS: Considerando o fato de estarmos enfrentando uma pandemia (covid-19), todas 
as orientações da empresa e das autoridades governamentais (protocolo sanitário), 
serão integralmente respeitadas. 

 
 

Campinas (SP), 08 de outubro de 2021. 
 
 

Francisco Aparecido Felicio 
Diretor Presidente 


