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Gestão 2017/2020

ELEIÇÃO DELEGADO SINDICAL

VENHAM LUTAR COM A GENTE!

Contribua com a luta em prol
da categoria: seja um representante do seu Sindicato em sua
unidade de trabalho. As inscrições para delegados sindicais do
Sintect-GO estão abertas de 22 de
janeiro a 11 de fevereiro.
A divulgação da lista de candidatos será feita pelo site logo
após o encerramento do prazo de
inscrição. A votação será dias 14 e
15 de fevereiro.
O Delegado Sindical é o re-

presentante do Sindicato dentro
de cada unidade da ECT. É o
responsável por acompanhar de
perto as demandas dos ecetistas
e defender seus direitos, denunciando, se preciso, o que acontece
nos locais de trabalho.
Saiba mais sobre o delegado
sindical no verso deste boletim.

O
SINTECT-G

Como se inscrever?
Preencha a ficha que está no rodapé
deste boletim e entregue:
• Pessoalmente no Sintect-GO
Rua Anhangá Quadra 32-A,
Lote 25, Vila Brasília,
Aparecida de Goiânia – Goiás
• Por e-mail: sintect1go@gmail.com
• Por fax: (62) 3280 4415
A lista com os nomes dos candidatos será divulgadas no site, após o
encerramento das inscrições.
Inscrições também pelo site:
www.sintectgo.org.br/

Lutar e conquistar
Vamos juntos!

FICHA DE INSCRIÇÃO | DELEGADO SINDICAL 2019
NOME___________________________________________________________________________
MATRÍCULA____________________________TRABALHA SÁBADO: SIM(

) NÃO ( )

UNIDADE DE TRABALHO__________________________________________________________
E-MAIL_____________________________________________________________________________
CELULAR _____________________________________ DATA DA INSCRIÇÃO_____/____/____
CAMISETA: P ( ) M ( ) G ( ) GG ( )

É VOCÊ QUEM FAZ O SINDICATO E CONQUISTA A VITÓRIA

A FORÇA DO SINDICATO VEM DOS TRABALHADORES

SEJA UM DELEGADO SINDICAL
Quem pode ser delegado sindical?

Todo trabalhador filiado ao Sintect-GO pode se
candidatar a delegado sindical. A pessoa deve ser
engajada na luta da categoria, disposta a trabalhar
pelo coletivo e pelo bem comum.
O delegado irá contribuir com a atividade
sindical, conhecer o funcionamento da instituição
e participar de perto da defesa dos direitos e
conquistas dos trabalhadores.

Qual a sua importância?

O delegado sindical é fundamental na
construção da unidade da categoria. É ele quem
faz a ponte, diariamente, entre o Sindicato e o
trabalhador. Afinal, é uma pessoa mais
próxima dos colegas e que conhece bem
a estrutura sindical.
Se um colega tem dúvidas com
relação aos seus direitos, ao
preenchimento de um documento,
é o delegado sindical a sua
primeira fonte de informação,
de apoio!

Quais as suas funções?

Segundo o Estatuto do Sindicato, o
delegado deve representar a instituição no local
de trabalho, e tem a responsabilidade de:
• Levantar problemas e reivindicações da
categoria. Se não for possível ajudar, deve
acionar a Diretoria Colegiada;
• Promover sindicalizações;
• Distribuir informes;
• Participar de
reuniões do Conselho
Deliberativo,
Assembleias,
Congressos e
demais eventos
do Sindicato; entre
outras funções.

Por que ser delegado sindical?

Você pode pensar que dá trabalho ser
delegados sindical. Sim, e dá. É uma função de
grande responsabilidade, mas recompensadora
quando alcançamentos vitórias para categoria!
Você terá oportunidade de colaborar com
a defesa dos direitos dos trabalhadores e irá
encontrar novas formas de conscientizar os seus
colegas nas unidades de trabalho, contribuindo
para a unidade e a força da categoria.
O Sindicato e o trabalhador precisam de você!

Curso de Formação Sindical

O Sintect-GO tem o compromisso de
oferecer total apoio aos delegados
sindicais. Trabalho que começa com
o Curso de Formação Sindical,
previsto para dia 23 de fevereiro.
No curso, os representantes
terão acesso a informações
sobre o funcionamento do
Sintect-GO, a defesa da categoria,
a luta por novas conquistas,
além de orientações sobre
como proceder nas demandas
do trabalhador. Também será um
momento importante para integrar o
representantes sindicais.

Estamos com você!

O representantes sindical
precisa de um apoio forte!
Portanto, o Sintect-GO
oferece aos delegados
toda estrutura e
sustenção para
o desempenho
de suas funções
na unidade de
trabalho.

Errata: O Boletim do SINTECT-GO anterior foi o Informativo nº 01/2019 e não Informativo nº 19/2019

JUNTOS SOMOS FORTES. VENHA PARA A LUTA!

