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SINDICATOS FORAM FUNDAMENTAIS
PARA GARANTIR DIREITOS NA PANDEMIA
O Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) analisou 8.574 acordos negociados
no primeiro semestre deste
ano contra 8.827 no mesmo
período do ano passado. Embora o aumento no número de
acordos seja de apenas 3%, o
que se nota é que em todas as
cidades do país, sem exceção,
houve algum tipo de negociação relacionada a Covid-19.
A pesquisa do Dieese mostra também que nas datas bases do primeiro semestre de
2020, o número de cláusulas
relativas a reajustes salariais
caiu em relação ao mesmo período do ano passado de 2.970
para 2.153 (- 27,50%). As maio-

res quedas foram registradas
nos dois primeiros meses, após
o início da pandemia. Em abril
foi 41% menor e em maio 39%.
Segundo o técnico responsável pela pesquisa, Luís Ribeiro,
embora tenha mudado o perfil
de negociações, geralmente de
reajustes salariais, para o de manutenção do emprego, o que se
viu foi um “fenômeno nacional”,
com os sindicatos se desdobrando, indo à luta, desafiando
as dificuldades de realização
de assembleias por causa da
quarentena e das adversidades
para manter direitos.
“O próprio número no aumento de acordos, num momento em que o governo
federal apresentou diversas

EDITAL 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019

medidas que não precisariam
da atuação dos sindicatos
mostra que os representantes
dos trabalhadores foram além.
Muitos conseguiram negociar
tanto um período maior de es-

tabilidade do emprego como
uma melhoria no rendimento
dos trabalhadores atingidos
pela MP 936 de suspensão de
contrato e redução de jornada
e salários”, diz Ribeiro.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS, PLÁSTICAS E SIMILARES DE SÃO PAULO, TABOÃO DA SERRA, EMBÚ, EMBÚ-GUAÇU e CAIEIRAS, com fundamento no artigo 5° da Lei 14.010/20, através da Coordenação da Diretoria Colegiada, convoca todos os associados do Sindicato em dia com suas contribuições, para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a qual, em virtude da decretação do Estado de Calamidade Pública, reconhecido pelo
Poder Público, em razão da pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, será realizada na plataforma
virtual https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tc--vpjIjGNdKBfBj7xx_XcIPUi35hCoL, no dia 27 de agosto de 2020,
às 18h30 em primeira convocação e, às 19h00 em segunda convocação, para discutir e aprovar a seguinte ordem do dia: 1)
Apresentação do Balanço Financeiro e Patrimonial do ano de 2019, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 117 do Estatuto Social; 2) Deliberação sobre o Balanço apresentado. Os associados deverão observar os
seguintes procedimentos para habilitação ao sistema de votação online: 1º Acessar o link https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tc--vpjIjGNdKBfBj7xx_XcIPUi35hCoL, onde o associado fará a sua inscrição para a assembleia, informando
o nome completo, empresa, data de nascimento e CPF; 2º A inscrição também poderá ser feita no site do Sindicato https://
quimicosp.org.br/, onde o associado deverá informar os dados mencionados; 3º O prazo para a inscrição dos associados
será até o dia 27 de agosto de 2020, às 12h00. São Paulo, 22 de agosto de 2020. Coordenação da Diretoria Colegiada.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS, PLÁSTICAS E SIMILARES DE SÃO PAULO, TABOÃO DA SERRA, EMBÚ, EMBÚ-GUAÇU e CAIEIRAS, com fundamento no artigo 5° da Lei 14.010/20, através da Coordenação da Diretoria Colegiada, convoca todos os associados do Sindicato em dia com suas contribuições, para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a qual, em virtude da decretação do Estado de Calamidade Pública, reconhecido pelo
Poder Público, em razão da pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, será realizada na plataforma
virtual https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tc--vpjIjGNdKBfBj7xx_XcIPUi35hCoL, no dia 27 de agosto de 2020,
às 19h00 em primeira convocação e, às 19h30 em segunda convocação, para discutir e aprovar a seguinte ordem do dia: 1)
Previsão orçamentária para o ano de 2020, com o parecer do Conselho Fiscal; nos termos do artigo 116 do Estatuto Social;
2) Deliberação sobre a Previsão apresentada. Os associados deverão observar os seguintes procedimentos para habilitação
ao sistema de votação online: 1º Acessar o link https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tc--vpjIjGNdKBfBj7xx_XcIPUi35hCoL, onde o associado fará a sua inscrição para a assembleia, informando o nome completo, empresa, data de
nascimento e CPF; 2º A inscrição também poderá ser feita no site do Sindicato https://quimicosp.org.br/, onde o associado
deverá informar os dados mencionados; 3º O prazo para a inscrição dos associados será até o dia 27 de agosto de 2020, às
12h00. São Paulo, 22 de agosto de 2020. Coordenação da Diretoria Colegiada.

EDITAL 3 – VENDA DE PATRIMÔNIO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS, PLÁSTICAS E SIMILARES DE SÃO PAULO, TABOÃO DA SERRA, EMBÚ, EMBÚ-GUAÇU e CAIEIRAS, com fundamento no artigo 5° da Lei 14.010/20, através da Coordenação da Diretoria Colegiada, convoca todos os associados do Sindicato em dia com suas contribuições, para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a qual, em virtude da decretação do Estado de Calamidade Pública, reconhecido pelo
Poder Público, em razão da pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, será realizada na plataforma
virtual https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tc--vpjIjGNdKBfBj7xx_XcIPUi35hCoL, no dia 27 de agosto de 2020,
às 19h30 em primeira convocação e, às 20h00 em segunda convocação, para discutir e aprovar a seguinte ordem do dia: 1)
Apresentação da proposta de venda dos seguintes imóveis pertencentes ao Sindicato e apresentação da avaliação prévia
do valor de venda, realizada por profissional habilitado, nos termos do artigo 121 do Estatuto vigente: Imóvel 1: Uma casa
residencial, situada na Rua Antonio Gonçalves Dias, 295, Solemar - Praia Grande/SP com 268,00 m² de terreno e 138,87 m²
de área construída, registrado no Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas Distrito de Solemar –
Praia Grande, livro 557, página 283, em 26/11/2008, avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Imóvel 2:
Um imóvel rural consistente no TERRENO situado à Estrada da Ponte Alta, gleba nº 110, parte integrante do 6º perímetro
da Capital, no Distrito de Parelheiros, com área de 12a há 10a aproximadamente com as seguintes dividas e confrontações:
começa na ponte do Rio Embú Guassú, margem da Estrada da Ponte Alta; deste ponto sobe o rio até a cerca divisa com a
gleba nº 111 até o ponto de divisa com a gleba nº 106; deste ponto deflete a direita e pela cerca divisa com as glebas nºs
109 e 108, atingindo a margem da Estrada da Ponte Alta, defletindo à direita e seguindo a Estrada da Ponte Alta até a ponte,
onde teve início a presente descrição, INCRA 638.358.024.503-8, área total 12ha, devidamente descrito e individualizado na
MATRICULA nº 141.813 do 11º Registro de Imóveis desta Capital, em 31/08/1983, avaliado em R$ 1.250.000,00 (hum milhão
e duzentos e cinquenta mil reais). 2) Deliberação sobre a proposta de venda, encaminhamentos e assuntos correlatos. Os
associados deverão observar os seguintes procedimentos para habilitação ao sistema de votação online: 1º Acessar o link
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tc--vpjIjGNdKBfBj7xx_XcIPUi35hCoL, onde o associado fará a sua inscrição
para a assembleia, informando o nome completo, empresa, data de nascimento e CPF; 2º A inscrição também poderá ser
feita no site do Sindicato https://quimicosp.org.br/, onde o associado deverá informar os dados mencionados; 3º O prazo
para a inscrição dos associados será até o dia 27 de agosto de 2020, às 12h00. São Paulo, 22 de agosto de 2020. Coordenação da Diretoria Colegiada.

