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EDITAL DE cONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Pelo presente edital, o SINDICATO DOs TRABALHADORES DO RAMo 
QUIMICO, PETROQUÍMICO, PLÁSTICOS, FERTILIZANTES E DE TERMINAIS 
QUIMICOS DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ n° 03.912.059/0001-44, com sede 
à Rua Marujos do Brasil, n° 20, Tororó, Salvador, por determinação de 

SUa Diretoria Executiva, por seu diretor infra firnmado vem convocar 

associados e não associados pertencentes às Categorias dos 

profissionais empregados das empresas da base de representação do 

SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE ADUBOS E CORRETIVOS AGRICOLAS DO 
NORDESTE (SIACAN) para as assembleias gerais extraordinárias a serem 
realizadas nos portões principais de acesso das empresas, entre os diaas 

12 a 16 de dezembro de 2022, nos horários de entrada e saída, 
observando as escalas de trabalho dos trabalhadores do regime de 

turnos e do administrativo. Na oportunidade será objeto de discussaoe 
deliberação a seguinte ordem do dia: A - discutir e deliberar a Pauta de 

Reivindicações a ser encaminhada ao SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE 
ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍCOLAS DO NORDESTE (SIACAN) para 
consecUÇão de Convenção Coletiva de Trabalho, para o período de 
2023, inerente à data-base da categoria em 1° de janeiro; B- Outorga 
de poderes à Diretoria desta Entidade laboral para empreender as 
negociações necessárias, celebrar Convenção Coletiva, instaurar e se 
defender em Dissídio Coletivo, firmar acordos judiciais ou extrajudiciais: 
C Autorizar a deflagração de greve, em caso de malogro das 
negociações; D - Aprovação de Assembleias de caráter permanentes e 

periódicas enquanto perdurarem as negociações; E - Discutir e 

deliberar sobre a instituição de contribuição assistencial/negocial 
favor desta Entidade, no valor corespondente a 2% sobre o salário 
base, a ser descontado em folha de pagamento de todos os 
trabalhadores das referidas empresas no mês subsequente à assinatura 
da respectiva CCT, resguardando o direito a oposição antes do 
desconto; F - O que ocorrer. 

Salvador, 07 de dezembro de 2022. 
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