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C om o intuito de aumentar a partici-
pação dos trabalhadores associados 
à vida sindical, o SindMetal realiza, 

no dia 18 de junho (sábado), às 10h, uma As-
sembleia de Prestação de Contas referente ao 
balanço anual de 2009.

 “Não havia este hábito com a presidência 
anterior. O sócio-contribuinte tem o direito de 
saber onde e como estamos investindo os re-
cursos dos trabalhadores metalúrgicos de nossa 
região”, afirma José Francisco Salvino - Buiú.

O presidente explica que a transparência é 
uma obrigação da entidade que se perdeu com 
o passar dos tempos na administração anterior. 
“Mas nós, diretores, em reunião, decidimos que 
esta é uma das muitas mudanças que vão se 
tornar realidade em nossa entidade”, encerra.

TRABALHADOR DEVE COMPARECER NA 
ASSEMBLEIA DE PRESTAçÃO DE CONTAS

TRANSPARÊNCIA

Diretoria do SindMetal convoca Assembleia Geral Extraordinária para o sábado, dia 18 de junho

Assembleia Extraordinária 
de Prestação de Contas

Dia: 18 de junho de 2011
Horas: primeira chamada às 9h30

Local: Sede Jaguariúna
Rua Alcides de Oliveira Germano, 378

Jardim Mauá II - Jaguariúna/SP

SINDMETAL CONVOCA 
ELEIçõES DE DIRETORIA

PARA JULHO DE 2011

Trabalhador: compareça e exerça o seu direito

1ª quinzena de junho de 2011

SINDMETAL
Jaguariúna, Amparo, Pedreira, 

Serra negra e Monte Alegre do Sul



Sindicato dos Tabalhadores nas Indústrias M
etalúrgicas, M

ecânicas e Elétricas das cidades de Am
paro, Jaguariúna, M

onte Alegre do Sul, Pedreira e Serra N
egra

Não perca na próxima edição do jornal Unidade & Luta 
   - Balanço: 6 meses com a nova diretoria     - Negociações de PLR a todo vapor   
- Sorteados da Promoção Aniversariante do mês   - Últimos cupons da Cartela premiada   - e muito mais           

ELEIçõES IRÃO DEFINIR A DIRETORIA
PARA O MANDATO 2012 A 2015

TRANSPARÊNCIA

Ex-presidente poderá concorrer com chapa própria, mas está fora da diretoria da chapa atual

O SindMetal convoca todos os tra-
balhadores associados a partici-
parem das Eleições de Diretoria 

que irão acontecer no próximo mês.
As chapas para concorrerem à diretoria 

poderão ser inscritas entre os dias 9 e 13 de 
junho, na sede da entidade  (Rua Alcides de 
Oliveira Germano, 378 - Jardim Mauá, Jagua-
riúna/SP), das 10h às 18h (inclusive sábado e 
domingo).

Conforme explica Sandro Rovariz, vice-pre-
sidente do SindMetal, as eleições antecipadas 
foram aprovadas na assembleia do dia 10 de 
abril pelos trabalhadores, para afastar de uma 
vez as intenções do ex-presidente em retomar 
a entidade.

“Na época, ele entrou com medida judicial 
para assumir a presidência. Ele perdeu na jus-
tiça, mas ainda se manteve presidente. Desta 
forma, estamos eliminando ele da composição 
plena da diretoria”, explica Sandro.

A eleição acontece nos dias 14 e 15 de ju-
lho, e terá urnas nas 3 sedes, além de itineran-
tes nas maiores fábricas da base. 

Assembleia do dia 10 de abril, onde os trabalhadores aprovaram a 
antecipação das eleições
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAIS ELÉTRI-
COS DE JAGUARIUNA, AMPARO, PEDREIRA, SERRA NE-
GRA E MONTE ALEGRE DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico 
de Jaguariúna, Amparo, Pedreira, Serra Negra e Monte 
Alegre do Sul, nos termos dos artigos 61, 66 e 67 do 
Estatuto, convoca todos os seus associados para par-
ticiparem da Assembléia Geral Ordinária de Prestação 
de Contas e Balanço Patrimonial do Sindicato, relativa-
mente ao ano de 2009, a realizar-se no dia 18 de junho 
de 2011, a partir das 9 horas em primeira chamada com 
a presença de  metade mais um dos associados, e às 10 
horas em segunda chamada com qualquer número de 
associados presentes , na sede da entidade, localizada 
na Rua Alcides de Oliveira Germano,  378, Jardim Mauá 
II, município de Jaguariúna, Estado de São Paulo. 

Jaguariúna/SP, 10 de junho de 2011

José Francisco Salvino - Buiú
Presidente

EDITAIS SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAIS ELÉTRICOS
DE JAGUARIUNA, AMPARO, PEDREIRA, SERRA NEGRA
E MONTE ALEGRE DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico de Jaguariúna, Amparo, Pedreira, Serra Negra e Monte Alegre do Sul, au-
torizado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 10 (dez) de abril de 2011, e  em 
conformidade  com o Estatuto Sindical,  art. 22º, alínea “a”, resolve: convocar eleições para 
renovação da Diretoria e do Conselho Fiscal da en-tidade. As eleições para diretoria e con-
selho fiscal serão realizadas nos dias 14 (quatorze) e 15 (quinze) de julho. Haverão mesas 
coletoras na sede, sito na Rua Alcides de Oliveira Germano,  378, Jardim Mauá II, município 
de Jaguariúna, Estado de São Paulo, na subsede de Amparo, sito na Rua Horácio Quáglio, 
36, Jardim Adélia, município de Amparo, Estado de São Paulo e na subsede de Pedreira, sito 
na Rua Sargento Alcides de Oliveira, 12, Vila Monte Alegre, município de Pedreira, Estado de 
São Paulo. A critério da comissão eleitoral designada pela presidência visando a atender aos 
associados nas empresas, poderão haver urnas itinerantes com horários flexíveis para coleta 
de votos nos turnos de trabalho. Fica estipulado o prazo para inscrição de chapas para a 
disputa do pleito para a renovação da Diretoria e do Conselho Fiscal, da seguinte forma: 
as inscrições deverão ser efetuadas na sede da entidade do dia 9 (nove) de junho ao dia 13 
(treze) de junho de 2011. O horário de atendimento da secretaria será das 10h (dez horas) 
às 18h (dezoito horas). Cópias do presente Edital encontram-se afixados na sede e subsedes 
da entidade.

Jaguariúna-SP, 8 de junho de 2011

José Francisco Salvino - Buiú
Presidente


