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A importância do voto na hora
de escolher seus representantes
Sindicato forte se faz com participação e diretoria comprometida com a categoria

A

s eleições para escolha
da diretoria do Sindicato
ocorrem a cada três anos.
Com a definição da comissão eleitoral, o processo é oficialmente
aberto, culminando com as eleições e, posteriormente, encerrado
com a posse dos eleitos, o que deve
acontecer em julho deste ano.
A eleição acontece pelo voto
direto, com a instalação de urnas
fixas e outras itinerantes, levadas
aos locais de trabalho para que
todos possam participar. O voto é
fundamental para que o bancário
exerça seu direito democrático
de escolher representantes que
tenham compromisso com a categoria. Um sindicato forte, afinal,
se faz com participação e uma
diretoria de fato empenhada em
defender os direitos dos trabalhadores que representa.
É bom recordar que não foi
sempre que os bancários do ABC
puderam eleger seus representantes. Foi apenas em 1994, por
determinação da Justiça, que a
categoria pode retornar às urnas
democraticamente, após muitos
anos distante, porque a entidade
estava sob gestões pelegas mesmo
depois do fim da ditadura. “Isso
só acabou quando o Sindicato
passou à gestão cutista e todas as
questões passaram a ser debatidas
e decididas por todos”, destaca o
presidente Belmiro Moreira.

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro do Grande ABC
EDITAL ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro do Grande ABC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
43.339.597/0001-06, com registro sindical sob o nº 46000.005206/00-46, por seu Presidente abaixo assinado,
convoca todos os sócios da base deste Sindicato, para a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 31
de Janeiro de 2018, às 18h30min em primeira convocação, e às 19h00min, em segunda convocação com maioria
simples dos sócios presentes, no endereço à Rua Xavier de Toledo, nº 268, Centro, Santo André/SP, para discussão
e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 1- Eleição da comissão para coordenar e conduzir o processo
eleitoral da entidade. Santo André, 24 de Janeiro de 2018.
Belmiro Aparecido Moreira – Presidente – CPF nº 107.567.078-03.
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