
 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
do Estado de Pernambuco - Sinjope

Assembleia Geral Ordinária (AG0) 

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  assessoria  de  comunicação  e  ou/imprensa,  sindicatos  e  de  sistema  de
informação/notícias que operam através da Internet, para participarem da  Assembleia Geral Ordinária
(AGO) para a Campanha Salarial 2015. A supracitada AGO será realizada na quinta-feira 25 (vinte e cinco)
de fevereiro de 2016 (dois mil e dezesseis), em primeira convocação, às 12 (doze) horas, e, em segunda
convocação,  às  12h30  (doze  horas  e  trinta  minutos), na  sede  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  nas
Indústrias Gráficas Editoriais, Jornais, Revistas, Envelopes, Cartonagem, Serigrafia e Formulários Contínuo
do Estado de Pernambuco (Sindicato dos Gráficos), situado à Rua do Veiga, 201 (duzentos e um) – Santo
Amaro – Recife-PE. As decisões serão tomadas por votação secreta, com quorum de no mínimo cinquenta
por cento em primeira convocação, ou, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número
de presentes, obrigatoriamente com lista de presença companhada de reprodução do texto do edital de
convocação e indicativo de sua(s) publicação(ões), cumprindo a seguinte ordem: a) Análise e deliberação
sobre o processo e perspectiva  da  negociação da Campanha Salarial  2015;  b)  Autorizar  a  Diretoria  do
Sinjope a ingressar com processo de dissídio coletivo contra o Sindicato das Empresas Editoras de Jornais
de Pernambuco (Sejope) e o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão de Pernambuco (Sertepe) e ações
de  pressão,  incluindo paralisações  de  advertência,  protesto  e  deflagração  de  a  greve,  para  garantir  a
reposição da inflação aos salários na data-base, 27/08/2015 (vinte e sete de agosto de dois mil e quinze).

Recife, 19 de fevereiro de 2016.

A Diretoria


