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Abertas as inscrições para 
interessados em se candidatar às 
vagas de representante sindical
As inscrições para 

os sindicalizados que se 
interessarem pelos cargos 
de representantes sindicais 
começaram no dia 1º deste 
mês e terminam no próximo 
dia 8, com atendimento de 
segunda a sexta-feira, das 9 às 
17 horas. Os candidatos devem 
se apresentar na secretaria 
da Sede, em Santos, ou na 
Subsede, em Registro.

Para se candidatar, é 
necessário estar lotado no lugar 
em que a vaga existe (consulte 
tabela), preencher a ficha de 
inscrição específica, entregar 
cópia da Carteira de Trabalho 
(da folha de qualificação - 
frente e verso e da página do 
contrato de trabalho), além 
do cadastro atualizado na 
empresa.

O Representante Sindical 
tem uma função importante 
para o fortalecimento da 
categoria e é favorecido pelo 
contato imediato com os 
trabalhadores na localidade. 

Além disso, o estatuto 
do Sindicato estabelece 

No total, serão 
disponibilizadas 13 vagas para 
representantes sindicais nas 
unidades da Sabesp na Baixada 
Santista e no Vale do Ribeira e 
seis na CPFL Piratininga. 

Há vagas também para os 
companheiros interessados 
que trabalham na Cetesb, 
Cedri, Cembra/Gerconsult e 
Start Engenharia (unidade de 
Praia Grande).

Venha ajudar a construir 
um sindicato mais forte. A 
participação e a mobilização 
da categoria nas lutas 
são fundamentais para 
alcançarmos novos avanços.

que o ocupante desse cargo 
deve levantar problemas 
e reivindicações dos 
trabalhadores, além de 
distribuir os materiais 
de comunicação oficiais 
do Sindicato entre outras 
atividades.

As eleições ocorrerão 
nos dias 4 e 5 de janeiro e as 
urnas percorrerão os locais de 
trabalho em um destes dias 
ou nas duas datas, conforme 
a necessidade. A posse dos 
representantes está prevista 
para ocorrer no dia 1º de 
março, quando começa a nova 
gestão.



 Vaga de representante sindical do
 Escritório Central foi remanejada

para local mais desfavorecido
A Diretoria do nosso 

Sindicato recebeu abaixo-
assinado dos trabalhadores do 
Escritório Central da Sabesp, em 
Santos, requerendo a inclusão 
de um representante sindical 
naquela unidade neste pleito. 
Entretanto, para atender a esta 
solicitação, seria necessário 
excluir alguma localidade que 
tenha sido contemplada nas 
próximas eleições, porque há um 
limite estabelecido em Acordo 
Coletivo com a empresa.

Como o Escritório Central 
é perto da Sede do Sindicato e 
tem representantes da Diretoria 
que trabalham na localidade, 
os diretores decidiram manter 
a distribuição do jeito que 
já havia sido estabelecido e 
divulgado. Em resposta aos 
companheiros, a Diretoria 
lembrou que a proximidade 
da Sede permite o reforço 
da representatividade do 
Sindicato com rapidez, caso se 
faça necessário.

Por essas razões, a vaga 
do Escritório Central foi 
remanejada para atender à 
reivindicação de outros traba-
lhadores mais desfavorecidos e 
com o objetivo de fortalecer a 
união em defesa da categoria. 
Além disso, as eleições de 
2011 e 2013, realizadas pela 
Diretoria anterior, também 
não contemplaram vaga 
para o Escritório Central, 
possivelmente pelas mesmas 
razões apresentadas.

Vagas por local de trabalho
SABESP
1 - Saboó

1- Laboratório/EPC/Adução
1 - São Vicente

1 - Divisional Santos
1 - Guarujá

1 -Estações/Litoral Sul
1 - Bertioga

1 - P. Grande/Mongaguá
1 - Itanhaém/Peruíbe
1 - Setor de Juquiá

1 - Setor de Registro
1 - Setor de Jacupiranga

1 - Setor de Iguape

CPFL
1 - EA Santos

1 - Agência Ana Costa
1 - Praia Grande
1 - São Vicente

1 - Cubatão
1 - Vicente de Carvalho

1 - CETESB

1 - CEMBRA

1 - CEDRI

1 - START (P. Grande)
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