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CANAL DE VOZ
SINTTEL ES

Votar é um direito que 
não podemos abrir mãoDias 14 e 15 de 

maio. Participe da 
eleição que escolherá 

a nova diretoria do 
Sinttel-ES

Eleger a nova direção do Sinttel é importante, pois é 
o Sindicato que negocia os salários, os reajustes nos 

benefícios como os auxílios alimentação (tíquete) e creche, 
planos de saúde, PPR, PLR, entre outros.

Não há diferença. Quando nas 
eleições o cidadão abre mão de 
escolher os seus representantes 
- ou não indo votar, ou simples-
mente votando em qualquer um 
- são as empresas, os grupos 
políticos, a elite que toma conta. 
É assim no Congresso Nacional, 
nas Assembleias Legislativas, 
nas Câmaras de Vereadores e no 
Executivo municipal, estadual e 
federal. 

Uma chapa inscrita!
Conforme prevê o Estatuto, publicamos os 

nomes que compõem a Chapa 1, que concorre 
à eleição nos dias  14 e 15 de maio 

Conforme prevê o 
estatuto do Sinttel, para 
eleger a nova direção, 
é preciso que 50% +1 
ou a metade + um dos 
associados - em condi-
ções de votar - 
participe da eleição.  
Mesmo com apenas 
uma chapa concorren-
do é preciso que esse 
quórum seja alcançado. 

Por isso e pelos mo-
tivos políticos e econô-
micos que envolvem a 
eleição do Sinttel, todo 
associado deve votar 
nos dias 14 e 15 de 
maio.

Olhem os deputados e sena-
dores em Brasília. O Congresso 
está dividido entre os que apóiam 
o agronegócio, os ruralistas, os 
empresários da indústria, os 
laboratórios farmacêuticos, a ter-
ceirização da mão de obra e etc. 
Tem também os que defendem 
os trabalhadores, mas estes são 
minoria, pois os próprios traba-
lhadores não escolhem os seus 
representantes. 

Nos sindicatos o princípio é o 
mesmo: se elegermos trabalha-
dores comprometidos com os 
interesses da categoria, podemos 
ter acordos melhores, reajustes 
vantajosos e mais benefícios. 

No geral, os trabalhadores 
serão respeitados e as empresas 
sabem que não poderão impor 
suas regras sem que haja resis-
tência por parte do sindicato. 

Então, participe da eleição!

Em cumprimento ao disposto no Estatuto Social 
do Sindicatos dos trabalhadores em Telecomunicações 
no Espírito Santo, a Comissão Eleitoral comunica que foi 
registrada a seguinte chapa para concorrer às eleições 
que se refere ao Edital publicado no jornal Noticia 
Agora, no dia 16/03/2012.

Chapa 1: ALESSANDRO MAMEDI, ALEX RODRIGUES 
FERREIRA, ANTONIO CARLOS  PEREIRA, ANTONIO DOS 
SANTOS SERENO, EDILA MARIA ZANON, ILMO SOARES, 
JARDEL MACHADO PEREIRA, MAGNO OLSON DA SILVA, 
MARCELO DA SILVA GOMES, MARCO ANTONIO PROVE-
DEL, MARIA LUIZA KIRMSE, MELISSA VESCOVI AZEVEDO, 
NADILSON NUNES DA SILVA, NILSON HOFFMANN, RA-
QUEL  DE SOUZA PESSANHA, RITA DE CASSIA DA SILVA 
DALMÁSIO, ROBERTO MATOS, ROBERTO SOUZA DOS 
SANTOS, ROCH HUDSON DA CRUZ BELLO, SEBASTIÃO 
MATOS LIEN,  SILVIA DOS SANTOS FERREIRA CAPIS-
TRANO, VANDERLEI RODRIGUES DA VITÓRIA, WATSON 
ROBERTO REIS DA SILVA, WILSON LEÃO.

O prazo para impugnação das candidaturas regis-
tradas é até o dia 20 de abril de 2012.

Vitória, 14 de abril de 2012
Comissão Eleitoral

EDITAL DE 
PUBLICAÇÃO DE

CHAPAS INSCRITAS

Votar é importante! 
Os patrões adoram 

quando não atendemos 
ao chamado do 

sindicato

ELEGER  
DIRETORES 
QUE TÊM 

DISPOSIÇÃO 
PARA ENFRENTAR 

OS PATRÕES É 
NOSSO DEVER

 É o sINDICATO 
QUEM NEGOCIA 
OS ACORDOS, OS 

nossos REAJUSTES 
SALARIAIS E OS 

BENEFÍCIOS.
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Colhendo o voto mais distante
Aposentados e trabalhadores em municípios 

distantes votam por correspondência
Na SECÇÃO 05, Art. 68, do Estatuto do Sinttel, prevê a 

coleta de votos por correspondência. O Parágrafo Único 
diz: “O  exercício  do  voto  por  correspondên-
cia  será  permitido  ao eleitor aposentado ou  
ao eleitor da ativa que na data do pleito, resida 
ou trabalhe em Município que esteja a mais de  
trinta quilômetros da sede do Sindicato e que 
possua menos de 20 (vinte) eleitores”. 

kit Eleitoral será  
enviado pelos  

Correios
Aos trabalhadores que votam por 

correspondência, o Sinttel encaminhará 
o material de votação pelos Correios. O 
Sindicato pede a máxima atenção para 
as orientações que seguem dentro do Kit 
Eleitoral. Assim que receber, o associado  
deve votar e enviar de volta o mais rápido 
possível, já que tem um prazo para que o 
voto seja contado como válido. 

Ao receber o envelope dos Correios,  
o associado deve:

1) Assinar a Ficha de Identificação; 
2) Assinale com um X no quadrado 

referente à chapa que escolher; 
3) Destacar a cédula, dobrar e colocá-la 

dentro do envelope menor;
4) Colocar o envelope MENOR e a Ficha 

de Identificação devidamente assinada, 
dentro do envelope MAIOR, que já está 
selado.

5) Feito isso, é só lacrar o envelope e 
remetê-lo pelos Correios, sem nenhuma 
despesa.

Lembre se: os votos somente serão 
aceitos se os envelopes chegarem ao 
Sindicato até o dia 15/05/2012, às 18 
horas. Não perca tempo. Assim que 
receber, vote e mande de volta. 

Assim que 
os Correios 

entregarem o 
Kit Eleitoral, 

assine a ficha de 
identificação e 
vote na cédula.

Passo a passo para o voto por correspondência

Destaque a cédula, 
coloque no envelope 

menor. Depois coloque 
a cédula e a ficha de 

identificação dentro do 
envelope maior e remeta 

pelos correios. 

Não precisa 
selar, as 

depesas com 
o envio já 

estão pagas 
pelo Sinttel

Ao Sinttel-ES
Rua Barão de Monjardim, 251, 

29010-390, Centro, Vitória – ES


