Assembléia Geral Ordinária (AGO)
Edital de Convocação
A Diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Pernambuco Sinjope, com arrimo em seu Estatuto, na Lei 7.783, de 20/06/1989 e nos artigos
611 e seguintes, e nos artigos 856 e seguintes da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), convoca jornalistas profissionais que trabalham em jornais,
revistas e outros informativos/periódicos, emissoras e empresas de rádio e TV,
bem como operadoras de TV Paga, além de assessorias de comunicação e/ou
imprensa, sindicatos e de sistemas de informação/notícias que operam através
da Internet, para participarem da Assembléia Geral Ordinária (AGO) referente à
Campanha Salarial 2013. A supracitada AGO será realizada no dia 27 (vinte e
sete) de novembro de 2013 (dois mil e treze), em primeira convocação às 12
(doze) horas, e, em segunda convocação, às 12h30 (doze horas e trinta minutos),
na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radio e Televisão
Aberta ou por Assinatura e Afins do Estado de Pernambuco (Sindicato dos
Radialistas), situado à Rua do Lima, 40 (quarenta) - Santo Amaro – Recife - PE. As
decisões serão tomadas com quorum de 50% (cinqüenta por cento) dos
interessados na primeira convocação ou com qualquer número de presentes na
segunda convocação, sempre por votação secreta, cumprindo a seguinte ordem:
a) Tomar conhecimento da preparação de recursos judiciais em preparação para
garantia de direitos e de indenização a cada jornalista profissional prejudicado,
preferencialmente de modo coletivo; b) Conhecer e discutir as respostas dadas
e/ou ausência de respostas pelas empresas na rodada de negociação do dia 22
(vinte e dois) de novembro à proposta formulada pelo Sinjope, na
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Pernambuco (SRTE/PE); c)
Deliberar sobre propostas de encaminhamento para o enfrentamento da
intransigência com ações focadas por empresas, incluindo paralisações, greves e
outras a ações de exposição pública das empresas e de seus responsáveis; d)
Outros assuntos referentes ao exercício profissional e à Campanha Salarial 2013.
Recife, 18 de novembro de 2013.
A Diretoria

