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Eleição de Representante Sindical - 2ª Etapa

Fortalecer e avançar na
organização sindical de base
Inscrições de candidatos podem ser feitas de 17 a 21 de julho.
A eleição acontece no dia 14 de agosto. Participe!
O Sinergia CUT realiza,
no próximo dia 14 de agosto,
a segunda etapa da eleição
de representantes sindicais
onde não ocorreram
eleições na primeira fase,
que foi em 26 de junho
passado .
Para tanto, é necessário
que haja candidatos
comprometidos com a
categoria e com grande
disposição de luta!
Aos interessados em
se candidatar, o prazo
para a inscrição vai desta
segunda (17 ) até a próxima
sexta (21). As inscrições
podem ser feitas das 9h
às 17h, na secretaria do
Sindicato, em Campinas,
ou nas macrorregiões
nas seguintes cidades:
Presidente Prudente, Rio

Claro e Votuporanga.
O papel do Sindicato
nesse cenário é o de
defender os legítimos
interesses da categoria, de
aprimorar continuamente o

atendimento aos filiados e
de lutar pela transformação
social.
Neste sentido, o
Representante Sindical tem
um papel fundamental, pois

é aquele que representa,
é aquele que sabe levar,
expressar as ideias do
grupo de uma maneira
fiel e que sabe defender
essas posições. É como um
caminho de duas mãos: o
Representante representa
o seu local de trabalho no
Sindicato e, inversamente,
é o representante do
Sindicato em seu local de
trabalho.
A eleição poderá ser
feita por voto secreto ou
aclamação, sendo que, nos
locais onde houver mais de
um candidato, será apenas
pelo voto secreto.
É de extrema importância a
participação e o envolvimento
dos trabalhadores nesse
processo eleitoral. Não fique
de fora!

Confira as empresas onde ocorrerá a segunda etapa da eleição de RS
O edital de convocação para a eleição foi publicado na última sexta-feira (14), no jornal Agora São Paulo
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