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Eleições para representante sindical

Saboó (Sabesp)
EPC (Sabesp)

RSO Perdas (Sabesp)
São Vicente (Sabesp)

Cubatão (Sabesp)
Guarujá (Sabesp)
Bertioga (Sabesp)

Praia Grande (Sabesp)
Operação Mongaguá/

Itanhaém/ Peruíbe (Sabesp)
Setor de Juquiá (Sabesp)

Setor de Registro (Sabesp)
Setor de Jacupiranga (Sabesp)

Setor de Iguape (Sabesp)
Registro (Cetesb)

Water Port (Santos)
Cooperativa de Itariri (Itariri)

ISA Cteep (Cubatão)
Start (São Vicente)
Start (Praia Grande)

Transmissão Santos (CPFL)
Praça (CPFL)

EA e agências Cubatão/
Vicente de Carvalho (CPFL)

EA Praia Grande (CPFL)
EA São Vicente (CPFL)

Locais que terão representação

Observação: segundo o artigo 76 do Estatuto, os locais das mesas receptoras de votos acima poderão ser alternados.

O Sintius realizará em 24 e 25
de janeiro, das 7h30 às 16h30, as
eleições para representante sindical
do biênio 2012/2014. Serão elei-
tos um candidato por setor (ver lo-
cais abaixo). Interessados em con-
correr devem se inscrever de 14
de dezembro a 14 de janeiro na
secretaria da nossa sede, em San-
tos, ou na subsede de Registro, de
segunda a sexta-feira, das 9 às 17
horas. No entanto, vale destacar
que o Sindicato estará de recesso

de 19 de dezembro a 2 de janeiro.
Segundo o Estatuto do

Sintius, há algumas regras para
a pessoa se candidatar, como
ter, no mínimo, 6 meses de
sindicalização e 1 ano de ca-
tegoria na data do pleito.

Além disso, o candidato
deverá preencher uma ficha de
qualificação em três vias na secre-
taria da entidade.

No ato da inscrição, é neces-
sário trazer cópia da carteira de tra-

balho, onde constam a qualifica-
ção civil, verso e anverso, e o con-
trato de trabalho.

O representante sindical tem
funções importantes, como repre-
sentar a entidade no local de tra-
balho e levantar os problemas e
as reivindicações dos associados.

Outras funções previstas: fazer
sindicalizações, distribuir o materi-
al oficial do Sintius e participar das
reuniões convocadas pela Direto-
ria ou Secretaria de Organização.


