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2º turno:

No total, 528 eleitores
associados ao sindicato
depositaram seus votos
nas urnas do SINDISEAB.

Eleição do SINDISEAB
atinge quórum!

Ultrapassou o quórum
exigido no primeiro turno!
O esforço valeu à pena! Mais de 50%
dos associados ao sindicato cumpriram bem o seu papel de fortalecer o
SINDISEAB! Mais de cem votos além
do quórum de 40% exigido para o segundo turno.
Houve urna, como a de Paranavaí,
em que 100% dos eleitores votaram!
Desta vez o boicote da oposição - que
chegou a sequestrar a urna de Francisco Beltrão - não atingiu seu objetivo.
A nossa base entendeu que não podemos brincar num momento político
tão sério: em que vamos enfrentar
grandes batalhas para defender nossos direitos e garantir serviços públicos de qualidade para a população!
Números - foram 53O votantes, 528
votos válidos (50,67%):
* 487 votaram na chapa;
* 34 brancos;
* 07 nulos.
Diante dos números, a Comissão Eleitoral proclamou eleita a chapa Tradição, Novos Tempos, Novas Ideias. A
posse da nova diretoria ainda não foi
agendada.

A mesa apuradora foi composta pelo pessoal da CUT-PR:
Márcio Kieller, César Henrique Shultz e Simone Barbosa.
Atuaram como fiscais indicados pelo FES:
Eyrimar Fabiano Bortot e Ezequiel Camargo Ventura.
Fiscais indicados pela chapa única inscrita:
Donizetti Silva e Roberto Carlos Andrade Silva.

Terça-feira tem Plantão Jurídico
As advogadas
estarão
na
sede do sindicato na próxima terça-feira,
dia 26 de julho,
para esclarecer dúvidas dos
associados.
O plantão jurídico do SINDISEAB ocorre semanalmente,
sempre às terças-feiras, das
09h00 às 11h00.

Como participar - os
interessados devem
reservar horário por telefone (41) 3253-6328
ou por email: sindiseab@sindiseab.org.br.
Para se inscrever, informe:
* nome completo;
* email;
* telefone de contato;
* e assunto para o qual deseja orientação.
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