
SINTI/?LABI - SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 
INDUSTRIAS DE MATERIAL PLÁSTICO PLÁSTICOS , , , 

DESCART~ VEIS E FLEXIVEIS, QUÍMICAS E 
FARMACEUTICAS DE BIGUAÇU E REGIÃO. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CAMPANHA 
SALARIAL 2021/2022 DO SETOR PLÁSTICO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS DE MATERIAL PLÁSTICO, PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS E FLEXÍVEIS, 
QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS VIDROS E CRISTAIS DE BIGUAÇÚ E REGIÃO -
SINTIPLABI , com base territorial nos municípios de Biguaçu, Florianópolis , Palhoça, Paulo 
Lopes, Santo Amaro da Imperatriz, São José, Alfredo Wagner, Aguas Mornas, Angelina, 
Garopaba, Rancho Queimado, São Bonifácio, São Pedro de Alcântara e Anitápolis por seu 
Presidente, convoca todos os trabalhadores nas indústrias de material plástico, sindicalizados 
ou não, integrantes da categoria representada pela entidade subscritora , bem como, todos os 
Delegados Representantes junto ao Conselho da FETIESC, no gozo de seus direitos sociais, 
para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que será real izada no dia 11 de 
fevereiro de 2021 , em três sessões às 05;30h, tendo por local a Rua Alexandre Sergio 
Godinho, n 700 no Bairro mar das Pedras na empresa Plasc no municipio de Biguaçu ; as 
14:00 ROO BR 101 - KM 199 N 5429 Bairro Serraria na empresa Plasticom no município de 
São josé e as 18:00 na Sede Social da Entidade sita na Rua Das Azaléias, nº 1799, bairro 
jardim Janaina, Município de Biguaçu neste Estado de Santa Catarina, em primeira convocação 
ou, meia hora após, em segunda chamada, com qualquer número de trabalhadores presentes, 
para discutirem e deliberarem, sobre a seguinte ORDEM DO DIA: : (A) Aprovação das 
reivindicações referentes às condições de salário e trabalho, a serem discutidas com a 
categoria econômica , visando à renovação das normas coletivas vigentes; B) Deliberar previa e 
expressamente o desconto em folha de pagamento da Contribuição Negocial, conforme 
previsão ART: 513 da CL T e ART 8 da Constituição Federal. A ser recolhida em favor da 
entidade profissional ou forma de custeio da entidade; (C) Discutir e votar sobre a constituição 
da Comissão de Negociação Coletiva dos Trabalhadores, suas finalidades , poderes, 
composição e direção;(D) Outorga de poderes para a Diretoria do Sindicato e para os membros 
da Comissão de Negociação Coletiva dos Trabalhadores e aos Advogados contratados, para 
firmar convenções e acordos coletivos, aju izar dissídios coletivos de trabalho, transigir e 
desistir, de forma conjunta ou separadamente;( E) Deliberação sobre a conveniência de dar 
caráter permanente às Assembleias , enquanto perdurar a campanha salarial , permitindo que as 
futuras convocações sejam efetuadas mediante simples comunicados nos locais de trabalho; 
(F) Deliberar sobre a conveniência de conceder prerrogativa exclusiva à diretoria do Sindicato 
Profissional para convocar Assembleia Geral, durante a campanha salarial. . Publicado no 
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