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Químicos farão assembleia 
sexta-feira, dia 21 de setem-
bro, às 19h, no Sindicato (Rua 
Tamandaré, 348, Liberdade), 
para definir a pauta de reivin-
dicações, que será entregue ao 
sindicato patronal.   

 Depois de várias reuniões 
com os trabalhadores da base 
e com a Fetquim (Federação 
dos Trabalhadores do Ramo 
Químico), que reúne sete sin-
dicatos nessa negociação con-
junta, os químicos já têm uma 
pré-pauta de reivindicações, 
que será discutida com a base 
nessa assembleia decisiva. 

 De acordo com o coordena-
dor geral do Sindicato, Osvaldo 

Bezerra, além de reivindicar 
um reajuste acima da inflação, 
a campanha deste ano preten-
de melhorar a redação de algu-
mas cláusulas da Convenção 
Coletiva. “Precisamos proteger 
os trabalhadores. A reforma 
trabalhista fragilizou as rela-
ções, e a nossa Convenção Co-
letiva é o nosso maior trunfo”, 
avalia Bezerra. 

O sindicalista adianta que a 
pauta deve priorizar, além das 
cláusulas econômicas, outros 
cinco pontos. São eles: homo-
logação obrigatória no sindi-
cato; proibição do trabalho das 
gestantes em local insalubre; 
discussão sobre jornada de 

trabalho só com a presença do 
sindicato; sustentação finan-
ceira da entidade sindical; e 
inclusão de uma nova cláusula 
sobre resolução de conflitos.

Setor cresce
O setor plástico teve um 

crescimento de 0,45% em 2017 
em relação ao ano anterior, o 
faturamento passou de R$ 65,5 
bilhões para R$ 65,8 bilhões. 

O setor com melhor desem-
penho foi o de tintas e vernizes, 
com crescimento de 4,1% em 
reais (de R$ 11,84 bilhões para 
R$ 12,32 bilhões) e 14,7% em 
dólar (de US$ 3,39 bilhões para 
US$ 3,89 bilhões).

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍ-
MICAS, FARMACÊUTICAS, PLÁSTICAS E SIMILARES DE SÃO 
PAULO, TABOÃO DA SERRA, EMBU, EMBU-GUAÇU e CAIEI-
RAS, através da coordenação da diretoria colegiada, con-
voca todos os associados do Sindicato para comparecerem 
à Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia 21 
de setembro de 2018, à Rua Tamandaré, 348 – Liberdade 
– São Paulo - SP, às 18:00 horas em primeira convocação 
e, às 18:30 horas em segunda convocação, para discutir e 
aprovar a seguinte ordem do dia: 1) Previsão orçamentá-
ria anual para o ano de 2018, com o parecer do Conselho 
Fiscal; 2) Aprovação do parecer do Conselho Fiscal sobre a 
previsão orçamentária anual e sobre o balanço financeiro 
e patrimonial da entidade, nos termos do artigo 32, pa-
rágrafo único, do Estatuto Social.  E para que chegue ao 
conhecimento de todos os trabalhadores da categoria e no 
futuro ninguém alegue desconhecimento, publica-se o pre-
sente edital a ser afixado na sede, no órgão informativo da 
entidade e na imprensa local. São Paulo, setembro de 2018. 
Diretoria Colegiada.

ASSEMBLEIA DE APROVAÇÃO 
DE PAUTA SERÁ SEXTA, DIA 21

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS, 
PLÁSTICAS E SIMILARES DE SÃO PAULO, TABOÃO DA SERRA, EMBU, EMBU-GUAÇU E 
CAIEIRAS, pelo presente edital, convoca todos os trabalhadores, associados ou não 
ao Sindicato, exceto os que trabalham nas indústrias farmacêuticas, para se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 21 de setembro de 2018, 
às 19:30 horas em primeira convocação e 20:00 horas em segunda convocação, com 
qualquer número de trabalhadores presentes, conforme prevê o Estatuto Social, a 
ser realizada na sede do Sindicato, sito à rua Tamandaré, 348 - Liberdade - São Pau-
lo - SP,  para discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discussão 
e deliberação sobre a Pauta de Reivindicações a ser encaminhada aos Sindicatos 
Patronais que compõem o CEAG 10, por ocasião da Campanha Salarial que definirá 
a norma coletiva para o período 2018/2019;  2) Discussão e deliberação sobre a co-
brança de taxa para o custeio da negociação coletiva e negociações por empresa; 3) 
Outorga de poderes à diretoria do Sindicato para encaminhamento das negociações 
com os sindicatos econômicos, bem como assinar Convenção Coletiva de Trabalho;  
4) Em caso de restarem infrutíferas as tentativas de acordo, poderes para defender-
-se ou suscitar Dissídio Coletivo de Trabalho perante a TRT da 2ª região, podendo 
outorgar poderes a advogados para tanto. E para que chegue ao conhecimento de 
todos os trabalhadores da categoria e no futuro ninguém alegue desconhecimento, 
publica-se o presente edital a ser afixado na sede, no órgão informativo da entidade 
e na imprensa local. São Paulo, setembro de 2018. Diretoria Colegiada.


