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Os trabalhadores e
t r a b a l h a d o r a s
químicas irão às urnas

em maio eleger uma nova diretoria
para a entidade. Esta será uma
oportunidade para fortalecer a
categoria. Eleição é um momento em
que se realizam balanços de
atuações, estabelecem-se metas
políticas e organizativas para o
próximo período. É um momento
também em que os trabalhadores
devem levar em consideração as
lutas da entidade contra governos e
patrões, os compromissos de cada
chapa neste sentido.

A disputa pela direção do
Sindicato se dá sempre por projetos
a n t a g ô n i c o s p a r a a c l a s s e
t r a b a l h a d o r a . C a b e a o s
companheiros da base avaliar as
propostas para a categoria, apoiar os
seus dirigentes sindicais presentes
na luta e manter este Sindicato
atuante no combate aos ataques aos
direitos trabalhistas e sociais do
conjunto da classe trabalhadora.

Participe ativamente da
e l e i ç ã o . D i s c u t a c o m o s
companheiros. Defenda a chapa que
melhor o representa. O Sindicato é
uma conquista de todos nós!

Eleições
dias 14
e 15 de
maio
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PÁG. 2    BOCA NO TROMBONE

Pelo presente Edital, conforme deliberação da assembleia geral de 15.02.2014 CONVOCA-SE eleição
para escolha da Diretoria Colegiada e os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, sendo eleitores os
trabalhadores nas Ind. Químicas, farmacêuticas, plásticas de S. José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Sta Branca,
Caçapava, Tremembé, Jambeiro, Caraguatatuba, Ubatuba, S. Sebastião e Ilhabela na condição de associados da
entidade.

A eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, ora convocada, ocorrerá nos dias 14 e 15 de maio de 2014, em
primeiro escrutínio. O prazo para registro de chapas será de 10 (dez) dias contados da data da publicação do
Edital (art. 95 do estatuto). A Secretaria do presente pleito eleitoral funcionará no horário das 08h até as 12h e das
13h até as 17h de 2ª a 6ª feira, na sede do Sindicato, em São José dos Campos, situada na rua Conselheiro
Rodrigues Alves, nº 51 - Santa Luzia. Em caso de não ser alcançado o quórum em primeira votação, entre outros
eventos, fica convocada pelo presente, a segunda eleição para os dias 30 e 31 de maio de 2014. Em caso de não
atingir o quórum em segunda votação, entre outros eventos, fica convocada a terceira eleição para os dias 13 e 14
de junho de 2014. Em caso de segunda e/ou terceira convocação, serão mantidas as urnas fixas e itinerantes,
roteiros e horários da primeira votação.

Para realização do pleito, inclusive em caso de segundo ou terceiro escrutínio, serão instaladas no total 24
(vinte e quatro) urnas, sendo 18 (dezoito) urnas fixas e 06 (seis) urnas itinerantes, conforme detalhado a seguir:

: serão instaladas na empresa
nos dias 14 e 15 de maio das 05h às 01h; instalada na empresa nos dias

14 e 15 de maio das 05h às 23h; instalada na empresa nos dias 14 e 15 de maio das 05h às 01h;
instalada na empresa no dia 14 de maio das 05h às 23h e no dia 15 de maio das 05h

às 20h; instalada na empresa no dia 14 de maio das 05h às 24h
e no dia 15 de maio das 05h às 23h; instalada na empresa no dia 14 de
maio das 05h às 24h e no dia 15 de maio das 05h às 16h; instalada na empresa
nos dias 14 e 15 de maio das 06h às 24h; instalada na empresa nos dias 14 e 15 de maio
das 05h30m às 21h; instalada na empresa no dia 14 de maio das 05h às 24h e
no dia 15 de maio das 05h às 23h; instalada na empresa nos dias 14 e 15 de maio
das 07h às 01h; instalada na empresa nos dias 14 e 15 de maio das 06h às 24h;

instalada na nos dias 14 e 15 de maio das 08h às 17h;
instalada na nos dias 14 e 15 de maio das 08h às 17h;

instalada na nos dias 14 e 15 de maio das 08h às
17h; e, instalada na nos dias 14 e 15 de
maio das 08h às 17h.

(coletam votos com roteiro e horários definidos na Comissão Eleitoral)
em em ;

em ; e, em

Urnas fixa nº 01, nº 02, nº 03 e nº 04 JOHNSON &
JOHNSON Urna fixa nº05 TI BRASIL

Urna fixa nº06 IPA
Urna fixa nº07 FADEMAC

Urna fixa nº08 PRODUQUÍMICA(JACAREÍ)
Urna fixa nº 09 PLASTIC OMNIUM

Urna fixa nº 10 BASF/PULCRA
Urna fixa nº 11 ALLTEC

Urna fixa nº 12 DOW QUÍMICA
Urna fixa nº 13 MONSANTO

Urna fixa nº 14 TEKNIA Urna
fixa nº 15 SUBSEDE DO SINDICATO CAÇAPAVA Urna
fixa nº 16 SUBSEDE DO SINDICATO EM JACAREÍ
Urna fixa nº 17 SUBSEDE DO SINDICATO EM TAUBATÉ

Urna fixa nº 18 SEDE DO SINDICATO (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS)

:
Urnas Itinerantes nº 19 e nº 20 JACAREÍ; Urnas Itinerantes nº 21 e nº 22 TAUBATÉ/TREMEMBÉ
Urna Itinerante nº 23 CAÇAPAVA/JAMBEIRO Urna Itinerante nº 24 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

URNAS FIXAS

URNAS ITINERANTES -

São José dos Campos, 15 de fevereiro de 2014.

Claudinei Lunardelli - Luiz Eduardo Sanches
Responsáveis legais do sindicato e coordenadores do Processo Eleitoral
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