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É
com grande esforço e ca-

pacidade de formulação 

que chegamos a reta � nal 

de mais uma Campanha Salarial. 

Depois de cerca de seis meses de 

negociação, � nalmente chegou-se 

a uma proposta.  Precisamos apre-

sentá-la nesta Assembléia Estadual, 

para discussão e deliberação. 

Convocamos os trabalhadores a 

participar dessa  Assembleia  Esta-

dual, no dia 17/08,  onde daremos 

um passo importante em mais 

uma luta de nossa categoria, a� -

nal poderemos aprovar mudanças 

signi� cativas no PCS como uma 

TODOS À ASSEMBLEIA DIA 17/08
Nova Escala Salarial, uma 

Avaliação de Desempe-
nho justa, a criação da Caixa 
de Assitência e a Quitação 
da Progressão Salarial 
2003/2010, entre outras.

Esperamos  que   até  a realiza-

ção da Assembléia, no dia 17/08, 

a Direção da Casan não apresente 

nenhuma alteração signi� cativa 

na redação � nal apresentada, de 

forma que di� culte as negocia-

ções.

Precisamos de muita unidade 

para concluirmos mais essa etapa 

com grande participação na  As-

S 
e aproxima o período 

de Eleições do Sindicato 

para este ano. Um pro-

cesso democrático da represen-

tação dos trabalhadores, onde 

a participação da categoria re-

força a luta sindical e as vitórias 

que ela pode nos trazer.

Para dar início a esse processo, 

realizaremos  Assembleia   Esta-

dual que tem por objetivo de-

liberar sobre a seguinte pauta: 

1) Eleição da Comissão Eleitoral 

para coordenar o processo elei-

toral da Entidade; 2) Calendário 

eleitoral. 

Desta forma, assim como 

consta em edital, convocamos 

esta Assembleia também para o 

dia 17/08,  a realizar-se na Sede 

da Ascan, com início às 14h.  

Contamos com a participação 

dos companheiros, para mais 

essa etapa da vida sindical. A 

presença de todos é imprescin-

dível!

ELEIÇÕES SINTAEMA: ASSEMBLEIA 
DEFINIRÁ COMISSÃO ELEITORAL

Assembleia Estadual 
Extraordinária: Eleições do 

Sintaema - 17/08

Local: Sede da Ascan - Rua 
XV de Novembro, 129, Bal-
neário (Ponta do Leal) - Flori-
anópolis
Horário: 14h

Assembleia Estadual  
Ordinária:  

ACT  2010/2011 - 17/08

Local: Sede da Ascan
Horário: 15h30m

sembleia Estadual!

PAUTA: 1- Discussão, avaliação 

e deliberação  sobre a proposta de 

ACT 2010/2011 apresentada pela 

CASAN; 2 - Outros assuntos.

 

        

Reunião  Estadual  de  Diretores convoca  a   

Assembleia Estadual da categoria.

Fique Atento!


