
ATENÇÃO TRABALHADORES EM CARTÓRIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária - SINTRACESC

  

  

Caro colega Trabalhador em Cartório do Estado de Santa Catarina, vimos através desta, 
informar que esta entidade tem lutado de todas as formas para proteger os direitos dos
Trabalhadores em detrimento aos desmandos do Sindicato Patronal que se nega a apresentar
propostas coerentes e justas  para os acordos coletivos em fase de negociação. Sendo assim a
Presidente da entidade no uso de sua atribuições legais e estatutárias,  convoca todos os
trabalhadores em Cartórios para Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 03
de junho de 2016 ( sexta feira ) a partir das 18h00min na sede da entidade a Rua 500, nº 141,
sala de reuniões na cidade de Balneário Camboriú, para tratar de assuntos pertinentes a
entidade conforme Edital de Convocação que foi Publicado no Jornal Diário Catarinense .
Dentre os vários assuntos a serem discutidos estão:

  

  

a) Apresentação dos Cursos e aprovação para o Sindicato firmar convênio com o Instituto do
Paraná para disponibilização dos mesmos aos trabalhadores em cartórios de Santa Catarina;

  

b) Apresentação e aprovação do contrato de convênios para descontos a serem fornecidos
para os sindicalizados;

  

c) Esclarecimentos relativos a negociações da convenção do ano passado ( 2015 ) que ainda
não foi assinada, bem como a autorização pra entrar com o dissidio coletivo;

  

d) Esclarecimentos das atividades da entidade perante o Ministério Publico do Trabalho, com
relação às negociações coletivas do ano de 2015;
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e) Discussão e aprovação do Rol de Negociações do ano de 2016;

  

f) Demais assuntos concernentes.

  

  

O sindicato disponibilizará traslado para os trabalhadores que não tiverem como se deslocar de
outras cidades até a Assembleia. Para viabilizar o transporte (cidades vizinhas) e alimentação
é necessário que confirmem presença através do tel.: 047 33630617 com Selma/Soraia para
que possamos organizar . Será servido no local café/alimentação durante a assembleia, sua
presença é fundamental, pois através dela mostraremos nossa força e determinação, fatores
necessários para assegurar os nossos direitos.

  

  

Balneário Camboriú, 31 de maio de 2016. Marcelle Zambenedetti Barbieri- Presidente
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