
Agora é Sindicato Nacional para fortalecer a 
luta em defesa das reivindicações da categoria

Eleições SINDNAÇÕES

Olá companheiros (as) está termi-
nando mais um mandato da atual dire-
toria do SINDNAÇÕES e nos dias 26, 
27 e 28 deste mês serão realizadas as 
eleições para eleger uma nova direção 
e o conselho fiscal para o triênio 2010/ 
2013.

A chapa que apresentamos aos tra-
balhadores e às trabalhadoras mostra 
uma grande renovação, necessária 
para que o próximo mandato tenha 
companheiros com muita vontade de 
trabalhar em prol da categoria.

Nas inúmeras reuniões que já reali-
zamos, percebemos que novas e boas 
idéias estão surgindo e visam fortale-
cer a entidade para a realização de um 
grande trabalho na defesa de direitos 
e conquistas, bem como melhorias no 
atendimento aos associados do Sindi-
cato, afinal quem mantém a entidade 
são os filiados.

Os novos companheiros que fazem 
parte da nossa chapa são pessoas qua-
lificadas, estão a muito tempo filiados 
ao sindicato e já demonstraram com-
promisso em diversas ocasiões com 
as questões da entidade e da catego-
ria. São companheiros que sabem das 
dificuldades que temos, mas sabem 
também que juntos desenvolveremos 
um bom trabalho que traga benefício 
a todos e todas.

Gostaria também de agradecer aos 
companheiros da atual diretoria que 

ficaram fora da chapa, pois são tra-
balhadores competentes e de grande 
valia para a criação deste sindicato. 
Temos certeza que continuarão co-
laborando para o crescimento desta 
entidade, como filiados, e trazendo 
idéias para serem desenvolvidas pela 
nova direção a ser eleita. Este sindica-
to pertence a todos os seus filiados e 
quero aqui enaltecer a importância de 
dois companheiros fundadores desta 
entidade: Becker e Osvaldo que pre-
feriram ficar de fora da chapa e agora 
irão descansar, pois já contribuíram 
muito para esta entidade.

Aproveito para dizer que nestes 
doze anos da existência do SIND-
NAÇÕES com muita luta já tivemos 
muitas vitórias. É claro que às vezes 
somos cobrados por ampliação dos 
benefícios à categoria e, infelizmen-
te, em algumas ocasiões as pessoas se 
sentem desprotegida pelo seu Sindi-
cato, mas posso afirmar a todos que 
eu Raimundo, na condição de Presi-
dente desta entidade tenho feito todos 
os esforços possíveis para atender as 
demandas da categoria relacionadas à 
reivindicação de seus direitos traba-
lhistas. Nem sempre são resolvidas, 
pois dependemos dos órgãos compe-
tentes, como o Ministério Público do 
Trabalho, o Ministério do Trabalho, o 
Itaramaty, a Justiça do Trabalho entre 
outros. No entanto, temos persistido e 

nunca perdemos a esperança que um 
dia a nossa categoria será um exemplo 
de conquista de direitos trabalhistas, e 
sempre peço a Deus que me dê saúde 
para que trabalhar em prol de nossa 
categoria. Sabemos também que não 
agradamos a todos, até mesmo dentro 
da própria diretoria temos divergência 
de opinião, quando isso acontece, e a 
divergência é sobre algo importante, a 
melhor maneira é usar a democracia 
e ouvir a opinião da maioria. Ganhar 
ou perder faz parte do jogo democrá-
tico e eu Raimundo, na condição de 
Presidente desta entidade, tomo mui-
to cuidado para que todos tenham os 
mesmos direitos de expressão, respei-
tando sempre as diferenças, acatando 
as decisões da maioria, mesmo que 
sejam contrárias ao que penso. Res-
peitar o outro é o primeiro passo para 
a construção de uma cidadania plena.

Raimundo Luis de Oliveira
Presidente SINDNAÇÕES
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Eleições SINDNAÇÕES – Dias 26, 27 e 28/04/2010
Roteiro das Urnas

-01 urna fixa na sede 
do Sindnações.

-02 urnas itinerantes, 
uma no sentido Asa Sul, 
Avenida das Nações Sul, 
outra no sentido Asa Nor-
te Avenida das Nações 
Norte fazendo o trajeto 
em todas as embaixadas 
e organismos internacio-
nais que tenham filiados 
ao Sindicato.

O roteiro das urnas iti-
nerantes pode ser esten-
dido a outros pontos da 
cidade: prédios da ONU 
ou outros organismos 
dispersos pela cidade.

-Obs.: Fica também 
a hipótese de uma urna 
extra para coleta de vo-
tos nas trocas de turnos 
que por ventura estejam 
fora do horário das 08h 
às 18h. Neste ano te-
mos uma singularidade 
que é a coleta de votos 
em nível nacional, por 
exemplo, São Paulo tem 

alguns filiados e nesse 
caso estaremos envian-
do via Correio cédulas 
e lista de votação para 
coleta dos votos dez dias 
antes da realização do 
pleito.

-O eleitor tem até 
05 dias antes do plei-

to para devolver o seu 
voto consignado na cé-
dula de acordo com a 
sua vontade, votando 
conforme sua prefe-
rência para a comissão 
eleitoral que fará a apu-
ração, juntamente com 
os votos colhidos em 

Brasília nos dias 26, 27 
e 28 do mês de abril de 
2010.

 Quem pode votar
São eleitores todos os 

filiados há mais de três 
meses no Sindicato e em 
dia com suas obrigações 
sociais. É assegurado o 
direito de voto ao apo-
sentado e ao filiado de-
sempregado até três me-
ses antes da realização 
do pleito.

 Documentos a serem 
apresentados na hora 

da votação:
São documentos váli-

dos para identificação do 
eleitor: Carteira Social 
do Sindicato; Carteira de 
Trabalho; Crachá do ór-
gão empregador; Cartei-
ra de Identidade; Contra 
cheque, recibo do último 
pagamento ou Contrato 
de Trabalho, desde que 
comprovada afiliação ao 
Sindinaçoes

Principais propostas de luta da CHAPA 1
-Lutar para melhorar as condições de vida e de trabalho da categoria;
-Lutar para que todos os trabalhadores em embaixadas, organismos interna-
cionais, entre outras representações, tenham suas carteiras assinadas e todos 
os seus direitos trabalhistas respeitados e garantidos;
-Lutar para combater o assédio moral e as perseguições contra os trabalhado-
res em seu local de trabalho;
-Dar assistência jurídica a todos os associados para que possam ingressar na 
justiça para reaver direitos que foram sonegados pelos patrões;
-Fortalecer o Sindicato, que agora é nacional, para ampliar as conquistas e 
benefícios para todos os trabalhadores;
-Realizar periodicamente campanhas de filiação para fortalecer a entidade e 
melhorar a estrutura e o atendimento aos associados;
-Manter a categoria informada das ações da Entidade, através do nosso jornal 
e também em nossa página eletrônica;
-Prestar contas à categoria de todos os gastos da Entidade;
-Lutar junto com a CUT, Contrac’s, Fetracom e demais sindicatos na defesa de 
bandeiras históricas da classe trabalhadora como jornada de 40 horas sema-
nais, aprovação das Convenções 151 e 158, valorização do salário mínimo, 
entre outras;
-Trabalhar em todas as instâncias dos poderes constituídos: executivo, legislativo 
e judiciário buscando melhoria para a categoria e o aperfeiçoamento da legisla-
ção para garantir o cumprimento dos direitos dos trabalhadores, entre outras.
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CUT e Sindicatos mais combativos do DF Apoiam a 
CHAPA 1 do SINDNAÇÕES - União para Vencer

Artur Henrique
Presidente da CUT Nacional

Rejane Pitanga
Presidenta da CUT DF

Jaci Afonso
Diretor da CUT Nacional

Rodrigo Brito
Presidente do Sind. dos Bancários

Ney Travassos
Presidente do SINTRABE-DF

Washington Neves
Presidente da FETRACOM

Evandro Machado
Presidente do SINDSER-DF

Jervalino Bispo
Presidente do SINDESV-DF

Chico Vigilante
Diretor do SINDESV-DF

Roberto Policarpo
Secretário Geral do SINDJUS-DF

Douglas Almeida
Secretário Geral do SINDECOF

Antônio Lisboa
Diretor do SINPRO-DF

Cosmo Balbino
Coordenador do SINTFUB-DF

Denivaldo Alves
Secretário Geral do SAE-DF

Carlos Neves
Presidente do SINDVALORES

Oton
Diretor do SINDSEP-DF

João Torquato
Diretor do SINDPREV-DF

Geralda Godinho - Sec. Geral do 
Sindicato dos Comerciários

Antônio Nasson 
Diretor da CUT-DF e do SINDCLUBES

Tuty 
 Presidenta da CONTRAC’S
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