
SAE DF realiza Assembleia para consultar categoria 
sobre antecipação das eleições da entidade

O segundo semestre de 2012 promete ser de intensas lutas, ou seja, do ta-
manho da nossa pauta de reivindicações. No ano passado e neste primeiro se-
mestre temos alguns pontos da nossa pauta atendidos, mas foi preciso irmos à 
greve para conquistarmos alguns avanços. E para avançar mais, devemos travar 
novas lutas.

Com esse cenário para o segundo semestre de muita mobilização e trabalho 
permanente da direção deste sindicato, estamos propondo à categoria a anteci-
pação das eleições para o finalzinho deste primeiro semestre e assim iniciarmos o 
segundo semestre sem qualquer outra agenda que não seja a de luta em defesa 
dos pontos da nossa Pauta de Reivindicações que ainda não foram contemplados.

Nesse sentido, esperamos contar com o seu apoio e a sua presença para an-
teciparmos a eleição da nova direção do SAE-DF, bem como eleger a Comissão 
Eleitoral que conduzirá o processo.

Assembleia 
Geral

Extraordinária 
Dia: 25/05 – sexta-feira
Horário: às 09h em 1ª Con-
vocação ou às 09h30 em 2ª 

Convocação
Local: Sede do SAE-DF

Pauta: Antecipação das 
eleições do SAE-DF 
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