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Eleição no Sindicato

A
penas uma chapa 
de trabalhadores 
se apresentou no 

processo elei toral  para 
direção do SINDIEXTRA nos 
próximos dias 12 e 13 de 
dezembro/2018.

A chapa é encabeçada pelo atual 
presidente do Sindicato, José Rogério 
Ulhoa, mantendo a atual direção em 
exercício e vários nomes novos.

O processo eleitoral começou, como 

determina o Estatuto Social do 
S I N D I E X T R A ,  c o m  a 
p u b l i c a ç ã o  d e  e d i t a l 
convocatório em jornal de 
grande circulação (O TEMPO) 
no dia 6 de novembro.

Cumpridos todos os prazos 
para inscrição de candidatos e de 
eventuais impugnações, a junta eleitoral 
confirmou o registro de apenas uma chapa 
para submeter ao voto dos trabalhadores 
sindicalizados.

onforme estabelece o Estatuto 

CSocial do Sindicato, a eleição 
poderia ser realizada em até 

quatro dias, mas no caso de apenas uma 
chapa inscrita, a coleta de voto poderia 
ser feita em apenas um dia. Optou-se por 
dois dias de eleição para que todos os 
sindicalizados possam comparecer às 
urnas nos locais de trabalho ou no 
próprio sindicato, caso o trabalhador 

sindicalizado esteja de folga.
Mesmo com chapa única candidata à 

direção da entidade, é importante que 
todos os companheiros compareçam e 
demonstrem a unidade e disposição de 
luta da categoria para defender os 
direitos coletivos, fortalecendo o 
Sindicato diante da representação 
patronal.
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Iniciaremos em breve mais uma 
jornada do Sindicato para 
representar a categoria em suas 
reivindicações específicas e 
conquista nos acordos coletivos, 
além de lutar pelos direitos 
trabalhistas, previdenciários e 
sociais, seriamente ameaçados pela continuidade 
do Governo Temer nas mãos do novo eleito para a 
presidência da República.

Sabemos da nossa responsabilidade numa 
resistência responsável na defesa deste direitos 
coletivos como trabalhadores e como cidadãos.

A eleição da nova direção do SINDIEXTRA coroa 
um um empenho muito grande para a transformação 
do nosso sindicato, para que continue com uma 
gestão transparente e, principalmente com total 
participação dos trabalhadores.

Convocamos todos os companheiros e 
companheiras para participarem da eleição, votarem 
e apoiarem a total representatividade dos 
candidatos que irá lutar pela categoria, para 
avançarmos em nossas condições de trabalho e 
garantir todas as conquistas que alcançamos.

Compareça às urnas e fortaleça o Sindicato.

José Rogério Ulhoa
Presidente do SINDIEXTRA


