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Cliente

Prezado(a) companheiro(a) filiado(a) ao Sintsep/GO,
 No próximo dia 4 de março de 
2013 você tem um compromisso inadiá-
vel com nossa entidade. Neste dia, esta-
remos realizando as eleições que vão de-
finir a nova composição da Direção e do 
Conselho Fiscal para o triênio 2013/2016. 
Sua participação neste processo é funda-
mental!

 A Comissão Eleitoral do Sintsep/
GO, eleita em Assembleia Geral Ordiná-
ria no dia 25 de janeiro do corrente ano, 
conclama a presença de todos os compa-
nheiros e  companheiras neste processo, 
que é uma das marcas desta entidade: a 
eleição democrática de seus dirigentes.

 Neste pleito, a Comissão Eleito-

ral do Sintsep/GO apresenta aos filiados 
e filiadas a chapa 1 (Consolidar e Uni-
ficar para Avançar na Luta) e a chapa 2 
(Renovação). Esta edição do jornal ins-
titucional do sindicato é voltada para a 
apresentação dos integrantes das duas 
chapas, bem como um resumo de suas 
propostas para a base - tendo em vista 
que cada uma das chapas produziu um 
jornal específico, para falar das ações e 
propostas, de forma mais abrangente.

 Por isso, para decidir seu voto, 
analise bastante as propostas apresen-
tadas pelos companheiros e decida com 
sabedoria. Fique atento às cláusulas pre-
sentes no Regimento Eleitoral do Sint-
sep/GO (que se encontra no site da en-

tidade - www.sintsepgo.org.br) para que 
todo o processo ocorra dentro da lisura e 
do respeito que nossa entidade merece. 

 Caso sua cidade não tenha uma 
urna instalada, busque a cidade mais 
próxima de você e, caso seu nome não 
conste na lista, apresente seu contra-
cheque (com o desconto da consignação 
do Sintsep/GO) e vote em separado. Não 
abra mão do seu direito de escolher os 
dirigentes de nossa entidade sindical. A 
Comissão Eleitoral do Sintsep/GO dese-
ja a você uma ótima eleição! Confira as 
propostas das duas chapas.
                                                (Pgs. 02 e 03)
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2013: ANO DE ELEIÇÃO NO SINTSEP-GO

Comissão Eleitoral conclama base a comparecer às urnas 
no próximo dia 4 de março para eleger direção da entidade

No próximo dia 4 de março 
deste ano, servidores(as) 
públicos(as) federais 

filiados(as) ao Sintsep-GO devem 
comparecer às urnas, das 9 às 17 
horas, para eleger a direção da en-
tidade para o triênio 2013/2016. “É 
um momento de importância fun-
damental para o sindicato. Servido-
res e servidoras terão a oportunida-
de de exercer seu direito de definir 
os rumos da nossa entidade”, infor-
ma o presidente da Comissão Elei-

toral do pleito 
de 2013 e ser-
vidor do MS, 
Leonel Ma-
teus Lúcio.
 I n t e g r a -
da também 
p e l o s ( a s ) 
servidores(as) 
Edivaldo Ber-
nardo de 
Lima (MS); 
Dimas Fran-
co de Oliveira 
( a p o s e n t a -
do); Francisco 

Ferreira de Sousa (MS); Maria Leci 
Ribeiro de Oliveira (Pensionista) e 
pelos suplentes Martizon Pires da 
Silva (MS); Raimundo Rodrigues Pe-
reira (MS) e Raulino Mendes Neto 
(Incra), a comissão tem se esforça-
do ao máximo para garantir a plena 
participação dos(as) servidores(as) 
no processo. “Desde que assumi-
mos a função de coordenar este 
pleito de 2013, buscamos fazer to-
dos os encaminhamentos necessá-

rios para garantir lisura e, ao mesmo 
tempo, agilidade às eleições. É im-
portante dizer que contamos, sem-
pre, com a colaboração dos filiados. 
Neste sentido, o regimento interno 
das eleições, que esclarece todo o 
processo, se encontra disponível a 
consulta pública, tanto no site do 
Sintsep-GO quanto nas pastas que 
serão encaminhadas aos mesários, 
nos locais de votação”, esclarece o 
presidente.
 Segundo a Comissão Elei-
toral, nem todos os municípios te-
rão urnas, embora a distribuição 
geográfica das mesmas tenha sido 
feita com objetivo de facilitar a vo-
tação por parte de todos(as) os(as) 
servidores/as (vide Art. 31 do Re-
gimento Eleitoral do Sintsep-GO). 
“Aquele filiado(a) que quiser votar 
e não tiver urna em seu município, 
tem a opção de votar em municí-
pios vizinhos, com maior densida-
de eleitoral (confira locais de vo-
tação no quadro abaixo). Caso o(a) 
servidor(a) chegue em seu local de 
votação e seu nome não estiver 

na lista, ele/ela deverá votar em 
separado, tendo em mãos contra-
cheque atualizado, comprovando a 
consignação sindical (Art. 38 do Re-
gimento Eleitoral). É importante di-
zer que os documentos válidos para 
identificação de todos(as) os(as) 
servidores(as) votantes são a car-
teira de identidade, carteira funcio-
nal, carteira social do Sintsep-GO ou 
documento de habilitação. Os(as) 
mesários(as) já estarão instruídos 
para essa situação e poderão orien-
tar com clareza àqueles(as) que 
estiverem nesta situação. Os votos 
em separado serão conferidos pela 
comissão eleitoral, que verificará se 
os(as) referidos(as) servidores(as) 
estavam aptos a votar e, posterior-
mente, terão seus votos misturados 
aos demais – sem identificação do 
voto, claro”, finaliza Leonel.
 Mais informações ou ques-
tionamentos podem ser feitos dire-
tamente à Comissão Eleitoral pelos 
telefones: 0800-642-2010 e/ou (62) 
8455-6488 (presidente).

CONFIRA ABAIXO OS LOCAIS DE VOTAÇÃO POR MUNICÍPIOS
GOIÂNIA

-Funasa (1ª Regional de Saúde);
-Sintsep-GO (sede administrativa);

-Ibama (sede);
-DFA Praça Cívica (sede);

-DFA Laboratório (St. Jaó);
-DNPM/DMME (sede);

-7ª CSM (sede);
-Conab (sede);

-DAMF Praça Cívica (sede);
-Receita Federal (Jd. Goiás);

-SRTE (sede Av. 85 – Goiânia/GO);
-Dnit (sede);

-MD/PRF (sede);
-Incra (sede);

-Inmetro (sede);
-Sesai (antiga Casa de Saúde Indígena);

-Funasa (sede);
-Secretaria Estadual de Saúde de Goiás 

(Suvisa/SPAIS/SES);
-Funasa (Central de UBV).

INTERIOR
-Anápolis: Zoonoses (CCZ); SRTE; Base 

Aérea; Inmetro e Receita Federal; 
-Abadia de Goiás (Cnen); 

-Senador Canedo (PA-Dengue); 
-Aparecida de Goiânia (PA-Dengue); 

-Santa Helena (PA-Dengue); 
-Quirinópolis (PA-Dengue); 
-São Simão (PA-Dengue); 
-Itumbiara (PA-Dengue); 
-Goiatuba (PA-Dengue); 
-Pontalina (PA-Dengue); 

-Piracanjuba (PA-Dengue); 
-Morrinhos (PA-Dengue); 

-Caldas Novas (PA-Dengue); 
-Pires do Rio (PA-Dengue); 

-Ipameri (PA-Dengue); 
-Catalão (Centro Tecnológico); 

-Silvânia (PA-Dengue); 
-Luziânia (PA-Dengue); 
-Formosa (PA-Dengue); 

-Simolândia (PA-Dengue); 
-Posse (PA-Dengue); 

-São Domingos (PA-Dengue); 
-Campos Belos (PA-Dengue); 

-Jaraguá (PA-Dengue);
-Goianésia (PA-Dengue); 

-Rialma (PA-Dengue); 
-Ceres (PA-Dengue); 

-Nova Glória (PA-Dengue);

-Rubiataba (PA-Dengue); 
-Crixás (PA-Dengue); 

-Uruaçu (PA-Dengue); 
-Niquelândia (PA-Dengue); 
-Mara Rosa (PA-Dengue); 
-Porangatu (PA-Dengue); 
-Goianira (PA-Dengue); 
-Inhumas (PA-Dengue); 

-Itapuranga (PA-Dengue); 
-Goiás (PA-Dengue); 

-Itapirapuã (PA-Dengue); 
-Jussara (PA-Dengue); 
-Iporá (PA-Dengue); 

-Caiapônia (PA-Dengue); 
-Piranhas (PA-Dengue); 

-Aragarças; 
-Trindade (PA-Dengue); 

-Palmeiras de Goiás (PA-Dengue); 
-São Luís de Montes Belos (PA-Dengue); 

-Rio Verde (PA-Dengue); 
-Jataí (PA-Dengue);

-Mineiros (PA-Dengue).

COMISSÃO ELEITORAL

*PA - Ponto de Apoio

Comissão Eleitoral eleita no último dia 25 de janeiro, em Assembleia Geral 
Ordinária do Sintsep-GO


