
SINAERJ REAlIzA ElEIçõES 
pARA dEfINIR NovA dIREtoRIA 
E CoNSElho fISCAl

No próximo dia 3 de novem-
bro será realizado o processo 
eleitoral que definirá a nova 

Diretoria Executiva e a Adjunta, bem 
como o novo Conselho Fiscal e res-
pectivos Suplentes, do Sindicato dos 
Administradores no Estado do Rio 
de Janeiro (SINAERJ) para o triênio 
2012/2014.

A votação será presencial, das 
09h às 18h, e ocorrerá na Sede do 
Sindicato e nas Sub-sedes de Vol-
ta Redonda, Campos dos Goytaca-
zes e Teresópolis. Urnas itinerantes 
também percorrerão as empresas.

Poderão votar os associados que 
tenham mais de seis meses de sin-
dicalização, antes da data da elei-

ção, e que estejam em dia com suas 
contribuições sociais até dez dias 
antes da data da eleição.

O Edital de Convocação das Elei-
ções do SINAERJ foi publicado no 
Diário Oficial do Estado e no site do 
Sindicato (www.administradores.org.
br). O período para o registro de cha-
pas teve início no dia 10 de agosto 
e foi encerrado no dia 19 do mesmo 
mês. Durante esse período, foi rece-
bido o pedido de inscrição 
de apenas uma chapa, de-
nominada “Chapa 1 - 
Continuidade com 
mudança” e lidera-
da pela Adm. Dirce 
Beltrão.

Dia: 3 de novembro
Horário: das 09h às 18h
Locais: Sede do Sindicato: Av. Treze de Maio, nº 13, 8º andar, no Centro, no 
Rio de Janeiro
- Sub-sede de Volta Redonda: Rua Quarenta, 8, sala 1302 - Vila Santa Ce-
cília
- Sub-sede de Campos: Rua Oliveira Botelho, 244, sala 302 – Centro
- Sub-sede de Teresópolis: Rua Lucio Meira, 330, sala 304 – Várzea
- Urnas itinerantes em algumas empresas

A sua participação é fundamental no processo democrático.
Não deixe de votar nas Eleições do SINAERJ!
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