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ASCAN DE CHAPECÓ: PRESIDENTE FAZ 
ENCAMINHAMENTO PARA RETIRADA DE IMÓVEL 

A grande unidade e mobilização da categoria, 
aliadas às articulações realizadas, a princípio, 
surtiram os efeitos desejados no tocante a reti-
rada de leilão do imóvel da ASCAN de Chapecó.

O Sintaema, juntamente com a Direção da 
Ascan, com o Conselheiro PALADINI, além de 
vários outros atores aliados, foram a luta para 
reverter esse quadro.

O Sindicato realizou uma assembleia com a 
categoria em Chapecó e, em mais uma atitude 
de coragem, deliberou que iria até as últimas 
consequências para impedir este golpe. Inicial-
mente, foi deliberada junto aos trabalhadores 
uma paralisação de 4 horas – das 8h às 12h – 
no dia 28 de agosto. 

O Presidente Gallina se comprometeu, nas 
reuniões realizadas, em estudar o caso e bus-
car encaminhamento adequado. O Conselhei-
ro PALADINI propôs ao Presidente incluir esse 
assunto na pauta da próxima reunião do Con-
selho, com o objetivo de retirar a autorização 
para leilão do imóvel.

O presidente Gallina providenciou a retira-
da do imóvel da lista de leilão - ad referendum 
do Conselho de Administração e amanhã, dia 
28/08, o Conselho irá se reunir, a partir das 9h, 
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ADIAR A PARALISAÇÃO, MAS MANTER A VIGÍLIA

ADIAR A PARALISAÇÃO
Diante do encaminhamento efetuado pelo 

Presidente da CASAN, o Sintaema entende que 
a melhor orientação é suspender a paralisação, 
prevista para o turno da manhã do dia 28/08, 
com vistas a aguardar a decisão do Conselho 
de Administração.

QUEM LUTA, CONQUISTA!

CASO O CONSELHO NÃO APROVE, 
PARALISAREMOS NO TURNO DA TARDE

Porém, caso o Conselho não ratifique, 
aprove, o encaminhamento proposto 
pelo Presidente, A PARALISAÇÃO SERÁ 
REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE, DAS 
13H ÀS 18H.  Assim, durante a paralisa-
ção, faremos novos encaminhamentos de 
um PLANO DE LUTAS para barrar defini-
tivamente mais esse golpe.

e um dos pontos de pauta a ser debatido será 
justamente esse assunto. 


