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Inscrições abertas para
eleição de representantes

sindicais 2016/2018
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. Serão cin-
co vagas, sendo uma em cada um 
dos seguintes locais de trabalho: 
Cetesb, Cembra-Gerconsult, CPFL 
(Cubatão), Sabesp (Praia Grande) e 
Start (Praia Grande).

Os interessados devem fazer 
inscrição no Sindicato do dia 4 a 18 
de fevereiro na secretaria do Sin-
tius, de segunda a sexta-feira, das 
9 às 17 horas. No ato da inscrição, 
é necessário estar munido da car-
teira de trabalho ou cópia de folha 
de qualificação (frente e verso) e do 
contrato de trabalho.

A eleição ocorrerá nos locais 
de trabalho apenas no dia 25 de fe-
vereiro, das 7h30 às 16h30.

Quem pode participar?
Não poderá concorrer a vaga 

de representante sindical o as-
sociado que: tiver rejeitado suas 
contas em cargos de administra-
ção; houver lesado o patrimônio 
de qualquer entidade, desde que 
devidamente comprovado; contar 
menos de seis meses de inscri-

ção no quadro social do Sintius 
e um ano de categoria na data da 
eleição; não estiver no gozo dos 
direitos sociais conferidos pelo 
Estatuto do Sintius; e renunciou, 
abandonou ou foi destituído de 
qualquer mandato anterior.

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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As vagas são para Cetesb, Cembra, CPFL (Cubatão), Sabesp (P. Grande) e Start (P. Grande)



Luta e assistência oferecida 
aos trabalhadores 

atraem novos sindicalizados
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O compromisso com a 
maior frequência da Dire-
toria nos locais de trabalho 
e a ampliação dos serviços 
assistenciais, além das ações 
sociais para integração da 
categoria na Sede do Sintius, 
são as principais razões do 
constante aumento de sindi-
calizados no nosso sindicato. 

Essa é a opinião do presi-
dente, Carlos Alberto de Oli-
veira Cardoso, o Platini. Para 
ele, o fator que faz conquistar 
esse resultado é o empenho 
de todos os diretores.

A disposição da Dire-
toria em fortalecer o nosso 
sindicato acontece de várias 
maneiras, dentre elas pode-
se citar: o desejo em lutar a 
favor dos trabalhadores de-
monstrado em reuniões, a 
busca constante de inovação 
das atividades administrati-
vas e sindicais para agilizar 
todos os processos, além de 
promover o resgate da im-
portância da sindicalização 
para o bem comum.

Uma das áreas que dá su-
porte para a manter a catego-
ria unida através das ativida-
des sindicais é a assistencial, 

com a disponibilização de 
diversos convênios e serviços 
oferecidos na sede, na opi-
nião do secretário geral, Ubi-
rajuí José Pereira, o Bira, que 
colabora nas propostas de 
ampliação destes benefícios 
e na divulgação da impor-
tância da sindicalização. Ele 
lembra que o uso dos recur-
sos assistenciais compensa o 
custo com a mensalidade do 
sindicato.

Um exemplo de compen-
sação é o custo da mensali-

dade escolar e universitária 
que pode ter desconto de 5% 
a 20% se for sindicalizado ou 
dependente. 

Além deste, destacam-se 
os diversos serviços odonto-
lógicos gratuitos para toda a 
família que são prestados na 
sede, em Santos, na subsede 
de Registro, além de Pedro de 
Toledo e Itanhaém. As pró-
ximas cidades a oferecerem 
serviço odontológico gratui-
to na região serão Guarujá e 
Praia Grande.

Rogério Fernandes Vidziunas (ao centro), trabalhador da 
CPFL Piratininga, sindicalizou-se recentemente por 

acreditar na melhoria do Sindicato com a atual Diretoria
e passou a usufruir de todos os benefícios oferecidos

Lígia Prestes


