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         SINTRACODIV/RS 
              Sindicato dos Trabalhadores em Concessionários e 

                Distribuidores de Veículos do Estado do Rio Grande do Sul 

 

SINTRACODIV/RS – SINDICATO DOS TRABALHADORES 

EM CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE VEÍCU-

LOS DO RIO GRANDE DO SUL – CNPJ 15.414.904/0001-30 –  

EDITAL DE COMUNICAÇÃO 

 Nos termos do artigo 605 da CLT, informamos que no dia 14 de fevereiro 
de 2018 em Assembleia Geral Extraordinária realizada na Rua Domingos Mar-
tins, 261 – Sala 02, conforme edital publicado no 2º Caderno do Jornal do Co-
mércio, página 5-B, dia 09,10 e 11/02/2018, os trabalhadores em concessioná-
rios e distribuidores de veículos do Estado do Rio Grande do Sul discutiram e 
aprovaram o valor da Contribuição Sindical obrigatória prevista no inciso IV do 
artigo 8º da Constituição Federal, definindo que: 
 Após discussão foi aprovado por maioria dos presentes e autorizado pré-
via e coletivamente o desconto da contribuição sindical obrigatória prevista no 
artigo 8º e 149 da CF e, nos artigos 545, 578 e 579 da CLT, com as alterações 
previstas na Lei 13.467/2017, em favor do SINTRACODIV/RS – Sindicato dos 
Trabalhadores em Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado do 
Rio Grande do Sul -  e o definiram com único ente sindical apto a receber tal 
tributo em nome dessa categoria profissional. 
 Por último, deliberam acerca dos procedimentos a serem adotados pelo 
SINTRACODIV/RS – Sindicato dos Trabalhadores em Concessionários de Distri-
buidores de Veículos do Estado do Rio Grande do Sul – inclusive quanto à noti-
ficação prévia e expressa aos respectivos empregadores e, ainda, para os casos 
previstos no art. 602 da CLT, definindo que as decisões soberanas da Assem-
bleia deverão ser divulgadas das seguintes formas: 

1) Através de comunicado aos Sindicatos Patronais, comunicando as de-
cisões soberanas da Assembleia; 

2) Através de suas plataformas oficiais de comunicação dando ampla di-
vulgação ao fato; 

3) Através de Edital publicado em Jornal de Circulação Estadual, por três 
dias consecutivos. 

Notificamos e convocamos os trabalhadores em Concessionários e Distribuido-
res de Veículos do Rio Grande do Sul, atendendo o dispositivo nos artigos 545 a 
610 da CLT, e as exigências da Lei 13.467/17 que deverão as empresas em Con-
cessionários e Distribuidores de Veículos do Estado do Rio Grande do Sul reco-
lher a Contribuição Sindical/2018 em nome do SINTRACODIV/RS – Sindicato 
dos Trabalhadores em Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado 
do Rio Grande do Sul até 10 de abril de 2018 como previsto no artigo 583 da 
CLT, o correspondente a 1 (um) dia de trabalho de cada trabalhador. 
 

 
Dionízio Alberto Dias dos Santos 
Presidente – SINTRACODIV/RS 

 


