
Vamos todos e todas às urnas eleger 
a nova direção do SINDNAÇÕES

Nos dias 25, 26 e 27/04 o SINDNAÇÕES realiza eleições para compor sua 
nova direção. Vencidos os prazos estatutários, apenas uma chapa se apre-
sentou para concorrer ao pleito, a CHAPA 1.

Conclamamos todos e todas a participarem das eleições, pois é muito 
importante fortalecer o nosso Sindicato, principalmente neste momento 
conturbado porque passa o Brasil, quando devemos fortalecer nossas insti-
tuições como guardiãs de direitos e conquistas e também para barrar qual-
quer retrocesso que queiram nos impor.

O momento é de luta e mobilização, e também de vigília, pois tudo o que 
conquistamos ao longo de anos de luta, desde a criação do SINDNAÇÕES 
está em risco diante de um quadro que se apresenta extremamente con-
servador e de ataques diretos à legislação trabalhista brasileira. 

Portanto, vamos todos e todas comparecer às urnas para votar e dar 
legitimidade a um Sindicato que vem lutando com muito esforço e compro-
misso para melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras em embaixa-
das, consulados e organismos internacionais. 

Principais Propostas de luta da CHAPA 1
- Continuar buscando o apoio de entidades e organismos nacio-
nais e internacionais para defender os direitos dos trabalhadores 
e trabalhadoras em embaixadas, consulados e organismos inter-
nacionais;
-Realizar Campanhas de sindicalização visando o fortalecimento 
do SINDNAÇÕES e consequentemente o fortalecimento da luta da 
categoria em defesa de suas reivindicações;
-Defender os direitos individuais e coletivos dos trabalhadores, 
oferecendo assistência jurídica e a estrutura do Sindicato;
-Buscar novos convênios visando oferecer mais opções de aperfeiçoa-
mento profissional, lazer, saúde, cultura, entre outros;
- Manter a unidade com a CUT, CONTRACS e FETRACOM visando 
o fortalecimento do SINDNAÇÕES com o importante apoio dessas 
entidades de luta;
-Continuar trabalhando para combater o assédio moral existente 
em algumas embaixadas, consulados e organismos internacionais.
-Continuar lutando para melhorar os salários e as condições de 
trabalho, buscando a assinatura de Acordos Coletivos de Trabalho, 
observando o seu cumprimento;
-Continuar acionando a justiça do trabalho pelo cumprimento da 
legislação trabalhista;

-Denunciar em todos os fóruns possíveis o descumprimento da le-
gislação trabalhista brasileira e outras irregularidades cometidas 
por algumas embaixadas e organismos internacionais contra seus 
empregados;
-Entre outras.



Conheça a CHAPA 1 
UNIDOS SOMOS FORTES

Presidente: 
Raimundo Luis de Oliveira

Secretário Geral:
 Arlindo Fonseca da Silva

Secretário de Administração e Finan-
ças: Marcondes Rodrigues da Silva

Secretário de Imprensa e 
Comunicação: 
Leon Pakula

Secretário de Assuntos Jurídicos e 
Previdenciários: 

Erivan Magalhães da Costa

Secretária de Esporte Cultura, 
Formação Sindical e Qualificação 

Profissional: 
Edlane Sampaio Costa

Conselho Fiscal Titular: 
Damião Campos da Silva

Suplente do Conselho Fiscal: 
Valdemar Coutinho de Melo

Vice-Presidente: 
Victor Daniel D. Quaresma

Conselho Fiscal Titular: 
Edilson Pereira de Araújo

Suplente do Conselho Fiscal:
Antônio Freitas Alves

Suplente do Conselho Fiscal:
Francisco de Paula 

Cardoso Costa

Conselho Fiscal Titular: 
Raimundo Pedro de Sousa

2º Secretário Geral:
 Alessandro C. B. Valério

2º Secretário de Assuntos Jurídicos 
e Previdenciários: 

Jurandir dos Santos Luis

2º Secretário de Esporte Cultura, 
Formação Sindical e Qualificação 

Profissional: 
Antônio Carlos R. da Silva

Dias 25, 26 e 27/04 vote CHAPA 1 
 Eleições SINDNAÇÕES

Por mais conquistas e benefícios para os trabalhadores e 
as trabalhadoras em ambaixadas, consulados e 

organismos internacionais.


