
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ: 04.389.370/0001-13

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS
GERAIS EXTRAORDINÁRIAS

Apreciação e deliberação sobre a proposta de decretação de estado de greve e indicação de
paralisação dos empregados da Caixa Econômica Federal, por prazo determinado, a partir

da 0h até às 23h59 do dia 27 de abril de 2021

========================================

A direção da Federação dos Trabalhadores em Instituições Financeiras dos
Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.389.370/0001-13, por seu
Coordenador da Secretaria Geral, Jacir Antonio Zimmer, abaixo assinado, convoca as
Entidades Sindicais Filiadas na base territorial desta Federação (SEEB Araranguá e
Região, SEEB Blumenau e Região, SEEB Chapecó e Região, SEEB Concórdia e Região,
SEEB Criciúma e Região, SINTRAFI Florianópolis e Região, SEEB Joaçaba e Região e
Região SEEB São Miguel do Oeste e Região, e SEEB Videira) que tenham nas suas
respectivas bases trabalhadores empregados na Caixa Econômica Federal para
realizarem Assembleias Gerais Extraordinárias dos sindicatos acima mencionados, que
serão realizadas de forma remota/virtual durante o período das 08:00 horas até às
20:00 horas do dia 22 de abril de 2021, na forma disposta no site (www.fetrafisc.org) e
sites dos Sindicatos filiados onde estarão disponíveis todas as informações necessárias
para a deliberação acerca da seguinte pauta: apreciação e deliberação sobre a proposta
de decretação de Estado de Greve e indicação de paralisação por prazo determinado a
partir das 00h00m até às 23h59m do dia 27 de abril de 2021 a critério da Diretoria do
Sindicato que comunicará por seus meios de comunicação a manutenção ou não da
paralisação até o dia 26 de abril de 2021. AVISOS IMPORTANTES: 1. O link para votação
à distância estará disponível no www.fetrafisc.org. 2. Os Sindicatos que realizarem a
assembleia à distância, por meio diverso do sistema que consta no www.fetrafisc.org,
comunicarão a seus representados, por meio usual de comunicação, a forma como se
dará a votação.

Florianópolis, SC, 19 de abril de 2020.

Jacir Antonio Zimmer
Coordenador da Secretaria Geral

Rua Visconde Ouro Preto, 308 – Centro – Florianópolis – SC – CEP: 88.020-040

E-mail: fetrafisc@gmail.com – Telefones: (48) 99961-4886 e (48) 3224 7113

Entidades Sindicais Filiadas: SEEB Araranguá e Região, SEEB Blumenau e Região, SEEB Chapecó e Região, SEEB Concórdia e Região, SEEB
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