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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
Considerando a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), pela COVID-19, em 
decorrência do novo coronavírus, bem como os demais atos normativos de âmbitos municipais, estadual, 
federal, o Sindicato dos Empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de Bauru e Região, 
inscrito no CNPJ sob o nº 50.844.935/0001-22, por seu representante abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no Estatuto da entidade, convoca todos os trabalhadores integrantes da 
categoria profissional de toda a base territorial, para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no 
dia 07/10/2021, às 19:00 horas, em primeira convocação, e às 19:30 horas, em segunda convocação, com 
qualquer número de presentes, que será realizada em plataforma digital, na modalidade telepresencial e digital 
(assembleia virtual/on-line) disponibilizada na página http://www.sindecteb.com.br/?p=9371. Pauta: será objeto 
de discussão e deliberação o seguinte: a) ratificação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho devidamente 
entregue à ECT, através da Pauta de Reivindicações 2021-2022; b) Análise da proposta da ECT da Campanha 
Salarial e do Dissídio Coletivo de Greve ajuizado pela ECT (TST-DCG-1001174-70.2021.5.00.0000); c) 
autorização/ratificação para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica contra a ECT pela 
FINDECT e SINDECTÉB/BAURU, ambas entidades formularem e proporem reconvenção, bem como outorgar 
poderes para realizar acordo; d) outros assuntos de interesse da categoria. Bauru, 01 de outubro de 2021. José 
Aparecido Gimenes Gandara-Presidente. 
 
 


