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Depois de várias conversas 
com a bancada patronal as nego-
ciações avançaram e o Sindicato 
está chamando uma assembleia 
virtual com os trabalhadores do 
setor químico para a próxima 
quinta-feira (14), às 19 horas. O 
objetivo é avaliar a proposta e 
definir os rumos da Campanha 
Salarial 2021. 

Com a economia do país tra-
vada e o desemprego em alta, 
o discurso dos patrões tem sido 
muito duro, mas a luta do Sindi-

ASSEMBLEIA DECISIVA DA CAMPANHA SALARIAL 
DO SETOR QUÍMICO SERÁ DIA 14 DE OUTUBRO

cato é pela manutenção de to-
das as cláusulas da Convenção 
Coletiva e pela reposição inte-
gral da inflação.

A previsão da inflação para 
a data base do setor (1ºde no-
vembro) já está em 10,5%.  “O 
índice oficial nós não temos 
ainda e pode variar uma pou-
co para cima ou um pouco para 
baixo.   Mas o trabalhador sabe 
que tudo teve reajuste e sente 
no dia a dia que o seu salário 
não chega mais ao final do mês.  

Repor essa perda é muito im-
portante para manter o poder 
de compra do trabalhador”, ex-
plica Hélio Rodrigues, coorde-
nador geral do Sindicato.  

Devido ao distanciamento 
social imposto pela pandemia 
de Covid-19, a assembleia do 
setor químico será pelo Zoom.  
Para entrar basta apontar a câ-
mara do seu celular para o QR 
Code ao lado. Mas atenção, é 
preciso se cadastrar antecipa-
damente.

LINK DO ZOOM

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS, 
PLÁSTICAS E SIMILARES DE SÃO PAULO, 
TABOÃO DA SERRA, EMBU, EMBU-GUAÇU 
e CAIEIRAS, neste ato representado pela 
Coordenação da Diretoria Colegiada, pelo 
presente edital, nos termos das disposições 
estatutárias, convoca todos os trabalhadores 
(associados ou não), empregados das empre-
sas pertencentes a categoria profissional quí-
mica e da base territorial abrangida, exceto 
os empregados nas indústrias farmacêuticas, 
para comparecerem à Assembleia Geral Ex-
traordinária Virtual, no dia 14 de outubro de 
2021, às 18h30 em primeira convocação e, às 
19h00 em segunda convocação, a qual, em 
virtude da decretação do Estado de Calamida-
de Pública, reconhecido pelo  Poder Público, 
em razão da pandemia do Covid-19, doença 
causada pelo novo coronavírus,  ocorrerá na 
plataforma virtual, sendo a inscrição realiza-
da através do link  https://us06web.zoom.us/
meeting/register/tZMtfu2vqzkqGdIfWpuGR-
V5BWm026rcCQs56, para discutir e aprovar 
a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação e 
deliberação sobre a proposta negociada com 
o setor patronal químico para a renovação 
da norma coletiva que vigorará de 01 de no-
vembro de 2021 até 31 de outubro de 2023 
para esse setor; 2) Autorização, caso recusada 
a proposta, para promover paralisações nas 
empresas ou interpor dissídio coletivo pe-
rante o TRT; 3) Autorização, caso aprovada a 
proposta, para assinar Convenção Coletiva de 
Trabalho; 4) Discussão e deliberação sobre a 
taxa de custeio da negociação coletiva. Os tra-
balhadores interessados deverão observar os 
seguintes procedimentos para se habilitar ao 
sistema de votação online: 1º. Acessar o link  
https://us06web.zoom.us/meeting/register/
tZMtfu2vqzkqGdIfWpuGRV5BWm026rcC-
Qs56, onde farão a sua inscrição para a as-
sembleia, informando o nome completo, a 
empresa em que trabalha, e-mail e celular; 
2º Após validada a inscrição, os trabalhadores 
deverão acessar o e-mail cadastrado e clicar 
para acessar a sala virtual. 3º. O prazo para a 
inscrição dos trabalhadores interessados será 
até o dia 14 de outubro de 2021, às 17h00. São 
Paulo, outubro de 2021. Coordenação da Di-
retoria Colegiada.

EDITAL

Colônias reabrem em novembro
As colônias de férias de 

Solemar e Caraguatatuba e o 
Clube de Campo de Arujá rea-
brem no dia 13 de novembro.  

Durante o período em 
que estiveram fechadas, por 

conta da pandemia, as estru-
turas de lazer passaram por 
obras de manutenção e, aten-
dendo a uma antiga reivindi-
cação dos sócios, a colônia de 
Solemar vai ganhar uma pisci-

na e vestiários novos.    
Informações e reservas es-

tão liberadas a partir do dia 13 
de outubro, pelo telefone (11) 
3209-3811, ramal 217, ou pelo 
aplicativo do Sindicato. 
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