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Nos dias 28 e 29, venha 
participar da eleição para 
representantes sindicais
Os associados da ativa do Sin-

tius têm um importante compro-
misso no início deste ano: as elei-
ções para representante sindical 
para a gestão 2016/2018. 

O pleito ocorrerá nos locais 
de trabalho durante os dias 28 e 29 
deste mês em algum dos dias cita-
dos, sempre das 7h30 às 16h30.

No total, serão escolhidos 18 
integrantes para atuar nos locais 
de trabalho das empresas de nossa 
base situadas por toda a Baixada 
Santista e Vale do Ribeira. 

Será eleito apenas um candida-
to por setor. Na maioria dos locais, 
houve um grande interesse da cate-
goria em assumir essa responsabili-
dade perante a categoria. 

Em cinco locais, sendo quatro 
da Sabesp (Labortório/Rede, Ber-
tioga, Setor de Registro e Setor de 
Jacupiranga) e um da CPFL Pirati-
ninga (Ana Costa), foram registra-
das duas candidaturas. Portanto, o 
trabalhador terá de escolher o nome 
que é de seu agrado. 

Segundo o estatuto do Sintius, 
em caso de empate no processo de 
eleição do representante sindical, 
o critério para desempate será o 
maior número de assembleias da ca-

tegoria, nas quais o candidato tenha 
participado nos últimos 24 meses.

Se os candidatos tiverem tem-
po de empresa inferior a 24 meses, 
o período a ser considerado para 
comprovação de participação em 
assembleia será o menor entre eles.

O mandato dos novos repre-
sentantes sindicais terá início no 
dia 1º de março. Nesta data, have-
rá a solenidade de entrega de cer-
tificados para os eleitos na sede do 
Sintius , a apresentação e a explana-
ção sobre o trabalho a ser exercido 
pelos eleitos nas suas bases ao lon-
go dos próximos dois anos.

RESPONSABILIDADES
Conforme previsto no Estatuto 

do Sintius, o representante sindical 
tem funções importantes, como 
representar a entidade sindical no 
local de trabalho e levantar os pro-
blemas e as reivindicações dos as-
sociados.

Além disso, estão previstas ou-
tras funções para quem assumir 
essa responsabilidade, como fazer 
sindicalizações, distribuir o mate-
rial oficial de comunicação do Sin-
tius nos locais de trabalho e parti-
cipar das reuniões convocadas pela 
Diretoria do Sindicato.

Estão aptos a votar na 
eleição para representante 

sindical apenas os 
associados com, no

mínimo, seis meses de 
sindicalização até o dia 

do pleito. Para garantir o 
direito de voto, o

trabalhador precisa ter 
quitado as mensalidades 
com o Sintius até 60 dias 

antes da eleição.
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Conheça os candidatos
a representante sindical

Central
Laboratório/Rede

Divisional Santos
Guarujá
Estações/Litoral Sul
Bertioga

Itanhaém
Peruíbe
Setor de Juquiá
Setor de Registro

Setor de Jacupiranga

Setor de Iguape

EA Santos
Ana Costa

Praia Grande
São Vicente
Vicente de Carvalho

Walter Nunes da Silveira
Gilson Moreira da Silva/ 
Waldir Cabral de Brito
André Luiz Silva Nacharie
Agnaldo Cordeiro dos Santos Jr.
Marcos Peroais do Nascimento
Ivair Ramos
Rafael Dias Correa
Carlos Alberto Virgínio
José Monteiro da Silva
Marcos Antonio Rangel
Cláudio Tapajós Becker de Oliveira
João Batista da Silva
Reinaldo de Almeira Marques
Yurgis Kairys
Roseli Costa Silva de Camargo

Clayton Luiz Carvalho
João Carlos Santos Pinto
Peterson Moreira de Abreu
Felipe Marques Xavier
Eduardo Gomes dos Santos
Andrea Pereira Mesquita
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SABESP

CPFL PIRATININGA

CEDRI
Jeferson Rufino Cruz


