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dos posteriormente.

A

s inscrições para o
processo eleitoral
dos Delegados
Sindicais 2017 começarão
no dia 20 de março. Poderão participar do processo
todos os trabalhadores filiados ao Sindicato e que desejam
representar sua unidade de trabalho
e estão dispostos a colaborar com a
luta e a organização da categoria. As
inscrições (veja como se inscrever no
Box ao lado) poderão ser realizadas
até o dia 31 de março, e a eleição será
realizada no dia 10 de abril nas unidades da DR/GO.
O processo eleitoral visa fortalecer
ainda mais a atuação do Sindicato,
pois o delegado sindical reforça o elo
entre os trabalhadores e o SINTECTGO, e seu papel principal é acompanhar as demandas dos ecetistas
e denunciar o que acontece em suas
unidades. Segundo o Estatuto do
Sindicato, o delegado deve representar a instituição no local de trabalho;
fazer levantamento dos problemas
e reivindicações dos trabalhadores, tentando solucioná-los e, se não
conseguir, encaminhar à Diretoria

Gestão 2017/2020

Processo eleitoral
Para cada grupo de 15 trabalhadores, a unidade elegerá um delegado
e um suplente. Além disso, 50% + 1
do total da unidade também elegerá
mais um delegado. Unidades com,
no mínimo, sete trabalhadores têm
assegurado o direito de eleger também um delegado e um suplente. O
mandato de delegado sindical tem
duração de um ano.

Como se inscrever?

Colegiada; fazer sindicalizações; distribuir os informes; e participar das
reuniões do Conselho Deliberativo,
das Assembleias Gerais, Congressos
e demais eventos promovidos pelo
SINTECT-GO.
Para capacitar os novos delegados,
o SINTECT-GO promove o Curso de
Formação Sindical anualmente. Além
disso, reuniões são realizadas periodicamente buscando fortalecer o próprio sindicato e a ampliação da participação dos trabalhadores nas lutas
da categoria. A data e local da posse e
do Curso de Formação serão divulga-

Para se inscrever, o ecetista interessado deve preencher a ficha que se
encontra abaixo e entregá-la pessoalmente no SINTECT-GO, enviá-la
por e-mail, ou via fax. A lista completa dos candidatos será divulgada no site após o encerramento das
inscrições.
E-mail: sintect1go@gmail.com
Fax: (62) 3280 4415
SINTECT-GO: Rua Anhangá Quadra 32-A, Lote 25, Vila Brasília,
Aparecida de Goiânia – Goiás, CEP:
74.911-380
Se inscreva também pelo site:
www.sintectgo.org.br/

FICHA DE INSCRIÇÃO | DELEGADO SINDICAL 2017/2018
NOME:________________________________________________________________________
MATRÍCULA:_________________________________TRABALHA SÁBADO SIM( ) NÃO ( )
UNIDADE DE TRABALHO:________________________________________________________
E-MAIL:_____________________________________________________________________________
CELULAR: __________________________________ DATA DA INSCRIÇÃO:_____/____/____

CAMISETA: P( ) M( ) G( ) GG( ) XG( )

INSCREVA-SE!

“A liberdade jamais e dada pelo opressor, ela tem que ser conquistada pelo oprimido”.
Martin Luther King

