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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 

INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE BRASILIA - DF, 

por seu Presidente Zacarias de Assunção, de acordo com seu 

Estatuto Social, com a Constituição Federal em seu artigo 8º, 

“caput” e incisos III e IV; com os artigos: 513, “caput” e 

alínea “e”; 545, “caput” e parágrafo único; 578, 579, 585, 

“caput” e parágrafo único, todos da CLT; com o artigo 7º. Da 

Lei nº 11.648/2008 e com a convenção 95 da OIT; 

CONVOCA todos os empregados das empresas representadas 

pelo Sindicato das Indústrias de Panificação, Confeitaria, 

Massas e Biscoitos, Sindicato  das Indústrias de Alimentação 

de Brasília e Sindicato das Indústrias de Beneficiamento, 

Moagem, Torrefação e Fabricação de Produtos Alimentares de 

Origem Vegetal, inclusive motoristas, motoristas vendedores, 

entregadores, vendedores, promotores, demonstradores e 

repositores de produtos alimentícios internos e externos da 

categoria, com abrangência territorial no Distrito Federal, para 

a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que se 

realizará no dia 31 de março de 2022, às 14hs30min, em 1ª 

Convocação, com quórum legal, conforme estatuto social da 

entidade, ou às 15hs00, em 2ª Convocação, com qualquer 

número de trabalhadores presentes, no seguinte endereço: 

Sede –  Qnd 13, lote 07, sala 101/102, Avenida Comercial 

Norte – Taguatinga DF, a fim de deliberarem  sobre a seguinte 

ORDEM DO DIA: a) Leitura, discussão e aprovação da ATA 

da Assembléia anterior; b) Apresentação, discussão e 

aprovação de pauta de reivindicações a ser apresentada aos 

Sindicato das Indústrias de Panificação, Confeitaria, Massas e 

Biscoitos, Sindicato  das Indústrias de Alimentação de Brasília 

e Sindicato das Indústrias de Beneficiamento, Moagem, 

Torrefação e Fabricação de Produtos Alimentares de Origem 

Vegetal, inclusive motoristas, motoristas vendedores, 

entregadores, vendedores, promotores, demonstradores e 

repositores de produtos alimentícios internos e externos da 

categoria, com abrangência territorial no Distrito Federal ou 

qualquer outro representante da citada categoria econômica, 

para negociação de Convenção Coletiva de Trabalho, com 

vigência de 1º/05/2022 a 30/04/203; c) Deliberação e 

Autorização acerca do percentual a título de Contribuição 

Negocial de Convenção Coletiva, a ser descontado, 

incondicionalmente, de todos os integrantes da categoria 

beneficiados pela Convenção Coletiva de Trabalho a ser 

celebrada, nos termos do artigo 8º IV da Constituição Federal, 

artigos 462, 513, alínea “e” e 545 da CLT e ratificada na 

decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 189.960/SP, 

ficando assegurado o direito de oposição dos trabalhadores 

não associado ao sindicato, ao desconto da contribuição, no 

prazo de 10 dias a contar da assinatura da Convenção Coletiva 

de Trabalho ou julgamento do Dissídio Coletivo; d)  

Autorização expressa dos trabalhadores das categorias 

profissionais representadas para o desconto da contribuição 

sindical na forma do artigo 578 e seguintes da CLT, com a 

redação dada pela lei 13.467/17; e) Outorga de amplos 

poderes à Diretoria do Sindicato para estabelecer negociações 

com os referidos Sindicatos ou qualquer outro representante 

da citada categoria econômica, a respeito das reivindicações 

aprovadas, bem como adotar as medidas que se fizerem 

necessárias para a defesa dos interesses dos trabalhadores, 

suscitando, no caso de malogro das negociações, o competente 

Dissídio Coletivo, podendo, também, celebrar acordo nos 



autos do mesmo; f) Deliberação sobre a transformação da 

assembléia em permanente, em toda jurisdição Distrito 

Federal até o estabelecimento final da Norma ou Convenção 

Coletiva da categoria. Taguatinga - DF, 07 de março de 2022. 

Zacarias de Assunção, presidente. 

 


