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Eleições

Com publicação do
Edital, Comissão abre
processo para
escolha da nova
direção do Sintergia
Edital publicado hoje (7 de janeiro de 2014), e afixado na sede do Sindicato e em vários
setores das empresas em que os trabalhadores são representados pelo Sindicato, marca a
abertura das eleições para escolha da nova diretoria do Sintergia-RJ e também do Conselho
Fiscal para o quadriênio 2014/2018.
Com a publicação do Edital, estão definidos prazos para inscrição de chapas, data das
eleições e também a data de apuração dos votos, em cumprimento ao previsto no Estatuto
da entidade.
As eleições acontecem num momento histórico, em que o Congresso discute projetos que
podem ter influência decisiva no destino de milhões de trabalhadores(as), principalmente
no que diz respeito à terceirização desenfreada e seus efeitos sobre a diminuição dos postos
de trabalho e ainda o aumento de acidentes fatais.
Nesse sentido, cabe lembrar que o processo eleitoral é comandado pela Comissão escolhida em Assembléia democrática pelos trabalhadores(as) e que cabe a ela garantir a lisura do
processo, mas que é responsabilidade de cada associado(a) participar para garantir que a
nova direção escolhida garanta a manutenção de conquistas históricas da categoria e o acompanhamento de assuntos de interesse da classe trabalhadora.

Visite nosso site: www.sintergia-rj.org.br

Aberto processo para
escolha da nova direção
do Sintergia
ELEIÇÃO SINDICAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
001/2014
Pelo presente Edital, no uso das atribuições que me foram conferidas, na qualidade de Presidente da Comissão Eleitoral, na forma do Artigo 68 do Estatuto, CONVOCO todos os trabalhadores associados ao Sindicato dos Trabalhadores nas
Empresas de Energia do Rio de Janeiro e Região para eleição geral da Diretoria e
do Conselho Fiscal, quadriênio 2014-2018, a se realizar nos dias 11 e 12/02/2014
e a apuração dos votos ocorrerá no dia 13/02/2014. As mesas coletoras fixas, bem
como as mesas coletoras itinerantes, funcionarão nos horários de 9h às 17h. O
prazo para registro de chapas, que deverão contemplar o estabelecido nos Artigos
72 e 73 do Estatuto, será no período de 08 a 17/01/14. Os registros deverão ser
feitos exclusivamente na Secretaria da Comissão Eleitoral que estará funcionando
na sede do Sindicato, Av. Marechal Floriano, 199 – 16º Andar, no horário das 9h às
12h e das 14h às 17h, onde haverá à disposição dos interessados, pessoa
credenciada para atendimento e recebimento dos requerimentos de registro. Em
caso de empate entre as duas chapas mais votadas, haverá segundo escrutínio
nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2014, nos mesmos locais e horários. Rio de
Janeiro, 07 de Janeiro de 2014. Ernesto Germano Parés – Presidente da Comissão Eleitoral.

