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Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Bauru e Região (CNPJ 

59.993.451/0001-10) – Convocamos os empregados, associados e não associados, 

integrantes das categorias profissionais de: “empregados em instituições beneficentes, 

religiosas e filantrópicas – data base 01/03”; “empregados em lavanderias e similares – data 

base 01/04”; “empregados em empresas de compra, venda, locação e administração de 

imóveis residenciais e comerciais – data base 01/05”; “empregados em institutos de beleza e 

cabeleireiros de senhoras – data base 01/06”; “empregados em empresas de conservação de 

elevadores – data base 01/08”; “empregados em casas de diversões – data base 01/10”; 

“empregados em empresas de turismo – data base 01/11”; para AGE não presencial no dia 

09/02/2021, às 9:00 horas, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: A) apresentação 

de propostas e autorização para o Sindicato elaborar pautas de reivindicações referente as 

datas bases das categorias profissionais convocadas; B) delegação de poderes ao Sindicato 

para entabular negociações coletivas com o Sindicato Patronal;  firmar convenções coletivas 

de trabalho; acordos em processos de dissídios coletivos e, caso necessário, instaurar 

dissídios coletivos e/ou outros procedimentos judiciais junto ao TRT, inclusive processos de 

mediação e arbitragem; C) delegação de poderes ao Sindicato para firmar termos aditivos 

emergenciais para adequações nas relações e contratos de trabalho no período de 

enfrentamento do Covid-19, bem como nas demais situações que se faça necessário; D) 

autorização de manutenção da contribuição assistencial estabelecida nas CCTs anteriores, 

respeitando o direito de oposição. Diante da situação de exceção (Art. 5º § UN da Lei 

14.010/2020), ocasionada pelo Decreto Estadual de “quarentena” em decorrência do 

Coronavirus, a manifestação e votação sobre as ordens do dia serão encaminhadas através 

link, disponibilizado no site www.sethbr.com.br,  ou entregues na sede na Rua Araújo Leite nº 

15-59, Centro, Bauru/SP, servindo a mesma como presença. Bauru, 03/02/2021 – Maria 

Emiliana Eugênio Pinto – Presidente. 

 

 


