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O Sindicato dos Químicos do ABC irá promover 
um Campeonato de Futebol entre trabalhadores e 
trabalhadoras das diversas empresas de sua base 
de representação.
A ideia é proporcionar momentos de lazer aos trabalhadores (as).
O regulamento está sendo elaborado e a premiação em breve será definida. Haverá 
serviço de arbitragem.
O Sindicato alugou uma quadra para os sábado, das 13h30 às 18h, localizada na rua Dona 
Ruyce Ferraz Alvim, 699, portão 02, Vila Nogueira, Diadema (quadra do MARCELÃO).

Escale o seu time AGORA!
Monte seu time com até 20 trabalhadores (as) e inscreva-o por meio dos telefones 
4057- 4244 / 4043-0747 com Cristina.
Caso algum time queira utilizar a quadra de forma avulsa, só reservar nos contatos 
acima.
VeNHA CONFRATeRNIZAR eSSe MOMeNTO COM A GeNTe!

Você, trabalhador e trabalhadora, está convidado 
a fazer parte desse momento.
Inscreva o seu time, venha confraternizar com 
a companheirada da categoria química 
e fazer novas amizades!



Preencha a ficha abaixo e entregue a um diretor do Sindicato

Nome:                                                                                                                              Sexo*: (    ) F   (   ) M

C.P.F:                                                                   Nascimento:         /                          /

Estado Civil*:                                                    Tel.:  (    )                                Cel.: (    )

Raça*: Negro (  )  Branco (  ) Amarelo (  )  Indígena (  ) Outra. Qual?

e-mail:

Endereço:                                                                                       Complemento:

Bairro:                                                                                             CEP: 

Cidade:                                                                                         UF: 

Contato de Emergência:

Instituição Empregadora:

Data de Admissão:         /                      /               Função: 

Registro:                                                Setor: 

Bairro:                                                     Cidade:                                                               UF:

É trabalhador (a) terceirizado (a)?   (  ) Sim     (  ) Não 

Data de Associação:     /                     /                        Assinatura:

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO**

Autorizo a empresa a realizar o desconto mensal de percentual de 1,5% do salário base em folha de pagamento, relativo à 
mensalidade sindical, de acordo com a legislação em vigor, bem como as deliberações de Assembleia e me comprometo a comunicar 

o Sindicato, seja em caso de afastamento pelo INSS ou outro motivo, o meu retorno ao trabalho para o devido recadastramento.
Para trabalhadores terceirizados e sócios usuários, a cobrança das mensalidades será feita através de boleto bancário.

Li e estou de acordo com a utilização dos dados pessoais coletados por meio da presente Ficha de Sindicalização a serem tratados 
conforme previsto no Termo de Sindicalização do SQABC em cumprimento da Lei nº 13.709/2018.

* Informações coletadas para fins estatísticos com objetivo de saber o perfil de trabalhadores (as) da categoria.
** O cadastramento de dependentes poderá ser realizado por meio do nosso app ou site www.quimicosabc.org.br

Aponte a câmera de seu celular para acessar nosso Termo de Sindicalização e acessar o App do SQABC
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