
União e
Resistência

Informativo especial
da Chapa 01 para

Eleição Sindical 2021

Todo sindicato profissional é coordenado por um grupo de 
trabalhadores eleitos pela categoria representada. No caso 
do SECI essa eleição ocorre a cada quatro anos. Apenas 
sócios com seus direitos estatutários em dia podem se 
candidatar à diretoria. 
Conforme o Estatuto do SECI, os sócios tiveram cinco dias a 
partir da publicação do Aviso Resumido (em 18 de abril) 
para registro de chapas. Apenas uma chapa se inscreveu 
como candidata. Esse grupo, composto por nove 
comerciários, se apoia em valores como União e Resistência 
para defender os interesses dos trabalhadores do comércio  
de Ipatinga pelos próximos quatro anos. O nome escolhido 
será a palavra de ordem do novo mandato. Pois foi com 
união que os oito comerciários atuaram nesta gestão que 
encerra dia 25 de junho, aumentando as conquistas dos 
trabalhadores e barrando a tentativa de retirada de direitos. 
Durante esses quatro anos, esses trabalhadores enfrentaram 
vários desafios, como os projetos de Reforma da Previdência, 
Reforma Trabalhista, as difíceis negociações coletivas em 
busca de ganho real, processos judiciais para cobrar 
reparação de direitos dos trabalhadores. E ainda 
comemoraram grandes conquistas. Uma delas é a 
inauguração do Clube dos Comerciários, em 2018.

Eleição tem
chapa única



José Marcos de Lima
(Superaço Alimentos/

Garcia Supermercados) 

Geraldo Lúcio de Oliveira
(Casa Ipanema Comércio e

Construções Ltda) 

Rosely Ferreira de Lima
(Supermercado Degrau/
Brasil Supermercados) 

Clerilaine Moraes Matos Narciso
(Supermercado Coelho Diniz) 

Cláudio Marconi Ferreira Tomaz
(Coop. de Consumo dos Empregados da

Usiminas Ltda/Consul) 

Dayane Gomes Santos Miranda
(Supermercado Coelho Diniz) 
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Ademir Francisco Lopes
(Cencosud/Bretas) 

Antônio Ademir da Silva
(Coop. de Consumo dos Empregados da

Usiminas Ltda/Consul) 

Aurélio Moreira de Sousa
(Bolivar Construções/Depósito Gomes) 
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Continuar lutando, de todas as formas possíveis, contra a 
política de retirada de direitos dos trabalhadores 
implementada pelo governo federal;
 
Manter a categoria informada sobre os projetos que 
representem ameaças às conquistas sociais e direitos dos 
trabalhadores;

Intensificar a presença do SECI nas lutas diárias dos 
trabalhadores, fiscalizando o cumprimento das regras de 
jornada de trabalho, horário de funcionamento do comércio, 
concessão de folgas, intervalos, lanches, atraso no 
pagamento, não fornecimento de vale-transporte e plano de 
saúde, dentre outros direitos;

Atuar de forma incessante junto aos órgãos fiscalizadores para 
garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas da categoria;

Intensificar as estratégias nas negociações coletivas para 
continuar com os ganhos reais de salários, ampliar os 
benefícios sociais e melhorar as condições de trabalho, como 
local adequado para refeições, assentos, espaço ventilado, boa 
iluminação, EPIs apropriados para a execução das atividades, 
dentre outros;

Intensificar a luta para que todos os pagamentos feitos aos 
trabalhadores sejam devidamente registrados no 
contracheque;

Participar ativamente dos conselhos municipais e ou regionais, 
das audiências públicas e acompanhar os atos dos poderes 
municipais, legislativo e executivo, intervindo para que os 
interesses dos trabalhadores e da sociedade sejam atendidos;

Continuar apoiando e participando ativamente das ações dos 
movimentos populares que tenham como objetivo a defesa 
dos direitos e justiça social;

Ampliar o acompanhamento das vítimas de acidentes e 
doenças do trabalho bem como intensificar as orientações no 

sentido de prevenir contra essas doenças e acidentes;

Continuar a luta para que os empregados que frequentam 
câmara fria recebam seus direitos à insalubridade; 

Buscar junto aos órgãos municipais e outras entidades, 
formas de implementar e manter creches destinadas aos 
filhos dos comerciários;
 
Continuar trabalhando para ampliar e melhorar a estrutura 
do Clube dos Comerciários e da Casa Praia do SECI, bem 
como melhorar a qualidade do atendimento aos sócios e 
suas famílias;

Realizar regularmente eventos culturais e esportivos para a 
categoria, como as tradicionais festas e copas soçaites, 
buscando sempre valorizar os talentos que existem na 
categoria;
 
Continuar aperfeiçoando e ampliando a comunicação do 
SECI com a categoria;

Dar ênfase no processo de qualificação e formação da 
equipe do SECI para melhor atender os trabalhadores e suas 
famílias;

Continuar fazendo reuniões com as empresas para exigir o 
cumprimento dos direitos dos trabalhadores;

Entrar com ações coletivas na Justiça, representando os 
trabalhadores, exigindo reparação de prejuízos por 
descumprimento de seus direitos;

Continuar oferecendo orientação personalizada e assessoria 
jurídica gratuita aos empregados para questões trabalhistas;

Retomar a distribuição, em todo o comércio de Ipatinga, do 
Informativo Comerciário, tão logo haja condições seguras em 
relação à pandemia.

Conheça as Propostas da Chapa:
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Pelo presente instrumento de edital, a Comissão 
Executiva do SECI - Sindicato dos Empregados no 
Comércio Atacadista, Varejista, Armazenador, em 
Turismo e Hospitalidade de Agentes Autônomos e 
Cartórios de Ipatinga, informa que, em cumprimento às 
normas estatutárias, haverá eleição sindical para 
composição da diretoria e conselho fiscal da entidade 
para o quadriênio de 25 (vinte e cinco) de junho de 
2021 a 25 (vinte e cinco) de junho de 2025. 

Conforme deliberação da assembleia geral 
extraordinária, realizada no último dia 14 (quatorze), a 
eleição se dará de forma virtual no dia 25 (vinte e cinco) 
de maio de 2021, no período de 07 (sete) às 20 (vinte) 
horas. Para votar, cada sócio receberá um link com sua 
senha personalizada para acessar a página que 
gerencia a eleição, garantindo com isso a lisura do 
processo. Os sócios poderão acessar e votar de qualquer 
lugar onde estiver, usando o celular, o computador ou 
um tablet, sem a necessidade de estar em contato com 
outras pessoas. Um computador ficará à disposição, 
durante esse período, para aquele sócio que preferir 
votar diretamente na sede da entidade. 

Será proclamada vencedora no 1º turno a chapa que 
obtiver 50% (cinquenta por cento) mais um dos votos 
válidos, se houver mais de uma chapa concorrente.

Havendo necessidade de uma segunda votação, 
será realizada nova coleta de votos no dia 28 (vinte e 
oito) de maio 2021, sendo que os horários e a forma de 
votação serão os mesmos da primeira votação. Caso 
haja empate entre as chapas, haverá nova votação 15 
(quinze) dias depois, nas mesmas condições da 
primeira.

O prazo para registro de chapas será de 05 (cinco) 
dias corridos contados a partir da data da publicação do 
aviso resumido deste edital, conforme artigos 44 e 45 
do Estatuto desta entidade, no período de 09 (nove) às 
17 (dezessete) horas, na secretaria do SECI, localizado 
na Av. Vinte e Oito de Abril, 621, sala 302, Centro, 
Ipatinga.

Os pedidos de impugnação de nomes ou de chapas 
poderão ser efetivados no prazo de 05 (cinco) dias após 
a publicação da relação das chapas inscritas.

Ipatinga, 17 de abril de 2021.

COMISSÃO EXECUTIVA SECI
Aurélio Moreira de Sousa 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ELEIÇÕES

Como será essa eleição?
Em função do reconhecido estado de calamidade que o Brasil vive, devido à 
pandemia da Covid-19, dessa vez a eleição será de forma virtual. Essa 
decisão foi tomada em Assembleia realizada com os comerciários no dia 13 
de abril deste ano. A assembleia definiu pela eleição virtual por não achar 
prudente fazer a mobilização de pessoas que é necessária para a coleta de 
votos presencial. Seria um processo que envolveria as mais variadas formas 
de interação e contato. 

Quem pode votar?
Todos os associados com mais de seis meses de filiação e seis meses na 
empresa, que não tenham pendências financeiras e sociais com o SECI 
devem votar. Para facilitar o processo de votação, o sócio deve confirmar 
seus dados no Sindicato até o dia 19 de maio. Essa confirmação pode ser 
feita pessoalmente na sede, localizada na Av. 28 de Abril, 621, sala 302 
no Centro de Ipatinga, ou por um de nossos meios de comunicação: o 
telefone (31)3822-1240, o e-mail seci@seci.com.br, nosso site 
www.seci.com.br ou por uma de nossas páginas no Instagram ou Facebook 
@secicomerciariosipatinga.

Como votar?
Cada associado receberá em seu e-mail uma senha individual que dará 
acesso personalizado à página que gerencia a eleição. Os sócios poderão 
acessar e votar de qualquer lugar onde estiver, usando o celular, o 
computador ou um tablet. O SECI também disponibilizará um computador, 
durante o período de votação, para aquele sócio que preferir votar 
diretamente na sede da entidade, seguindo todos os protocolos de saúde. O 
horário de votação será de 7h às 20h. Basta o associado entrar no link, 
com sua senha, e selecionar a Chapa União e Resistência. Assim que votar, 
aparecerá o comprovante de votação e o sócio não conseguirá votar 
novamente.

Por que votar?
Mesmo sendo chapa única, é indispensável que o sócio vote para garantir a 
existência do Sindicato. Ou seja, para que continue havendo uma diretoria 
que lute por conquistas, reajustes salariais, benefícios como o plano de 
saúde e abono, que mantenha as áreas de lazer dos sócios, como o Clube 
dos Comerciários e a Casa de Praia, além de representar a categoria todas 
as vezes em que os interesses dos trabalhadores estiverem em discussão. 
Essa participação na eleição também é o cumprimento de uma das 
obrigações do sócio, prevista no Estatuto. 

União e Resistência


