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O RANGO
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação e Afins de Mogi Mirim e Região
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Eleições no sindicato nos
dias 27, 28 e 29 de janeiro
Haverá urnas 

fixas na sede, 

subsedes, na 

Ingredion e na 

Masterfoods, e 

uma itinerante

De 27 a 29 de 

janeiro de 2014 

ocorrerão elei-

ções para a renovação 

da diretoria executiva, 

conselho fiscal e suplen-

tes do Sindicato dos 

Trabalhadores nas In-

dústrias da Alimentação 

e Afins de Mogi Mirim e 

Região. Estarão aptos a 

votar as trabalhadoras e 

trabalhadores da cate-

goria, sindicalizados(as) 

e quites com a entidade, 

conforme definido esta-

tutariamente. 

Urnas fixas
Estes serão os locais nos quais estarão urnas fixas:

l Sede em Mogi Mirim, das 09h às 17 horas.

l Subsede de Mogi Guaçu, das 09h às 17 horas.

l Subsede de São João da Boa Vista, das 09h às 17 horas.

l Ingredion Brasil, em Mogi Guaçu, das 00h às 24 horas.

l Masterfoods Brasil, Mogi Mirim, das 00h às 24 horas.

Urna itinerante
Haverá urna itinerante nas cidades abaixo, das 09h às 17 horas:

l São João da Boa Vista.

l Conchal.

l Espírito Santo do Pinhal.

l Águas da Prata.

l Mogi Mirim.

l Mogi Guaçu.

l Holambra.

l Estiva Gerbi.

l Engenheiro Coelho.
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A inscrição de chapas con-

correntes às eleições de-

verá ser feita nos dias 09, 

10, 11, 12 e 13 de dezembro, que 

correspondem ao prazo de cinco 

dias úteis a partir da publicação 

do Edital oficial, o que ocorreu 

em 06 de dezembro de 2013.

A inscrição deverá ser feita 

exclusivamente na sede do Sin-

dicato em Mogi Mirim, situada na 

rua Marciliano, nº 138, Centro. 

O registro somente poderá ser 

efetivado pessoalmente neste 

endereço, por representante da 

chapa.

Na sede em Mogi Mirim, das 

09h às 17 horas, estará à dis-

posição dos interessados uma 

pessoa habilitada para o aten-

dimento, prestação de informa-

ções sobre o processo eleitoral, 

recebimento de documentação e 

fornecimento do correspondente 

recibo.

A chapa interessada deverá 

requerer o registro, por escrito 

e em duas vias, acompanhado 

pelas fichas de qualificação de 

cada candidato, em duas vias, 

assinadas pelo próprio candidato 

e acompanhado de cópia auten-

ticada da CTPS onde constem 

a qualificação, verso e anverso, 

e os contratos de trabalho que 

comprovem o tempo de serviço 

profissional.

Segunda votação
Não sendo atingido o 

quórum estatutário para 

validação das eleições, a se-

gunda votação se dará nos 

dias 17, 18 e 19 de fevereiro 

de 2014.

Em caso de empate as no-

vas eleições serão realizadas 

15 dias após.

Cópias do Edital de Con-

vocação das eleições estão 

afixadas na sede do Sindicato 

em Mogi Mirim e nas subse-

des de Mogi Guaçu e São 

João da Boa Vista.

O coordenador das elei-

ções é o senhor Maurício de 

Freitas.

 A inscrição 

de chapas 

concorrentes às 

eleições deverá ser 

feita nos dias 

09, 10, 11, 12 e 13 

de dezembro


