ELEIÇÕES DO SAAEC
Para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegação de
Representantes ao Conselho da Federação, Efetivos e Suplentes
Gestão 2013/2018

CHAPA 01
‘CONTINUAR AVANÇANDO SEMPRE!’

PROPOSTA DE TRABALHO
INTRODUÇÃO:

O Auxiliar tem desempenhado papel importante neste processo de
transformação por um Brasil mais justo e igualitário.
Vivemos em uma sociedade da informação. Somos trabalhadores do
conhecimento, ou seja, o que produzimos com o nosso trabalho, depende
cada vez mais do que sabemos e de como interpretamos e aplicamos esse
saber. Por isso mesmo, precisamos nos preparar para os desafios de uma
sociedade cada vez mais demandante de informação e de conhecimento.
Hoje temos que nos manter em estado de aprendizagem contínuo. O foco
deve estar na aplicação dos conhecimentos adquiridos. Jamais no
conhecimento por si só.
Dentro desse contexto destacamos que um dos nossos desafios é o de dar
oportunidade de educação ao trabalhador no sentido de atuar de modo
participativo e ativo dentro e fora do mundo de trabalho, como profissional
e, também, na condição de cidadão consciente de seus direitos e
responsabilidades e dos valores humanos que devem reger a vida em
sociedade.
Por isso mesmo, devemos convergir esforços, visando articular, integrar e
formular ações de fortalecimento de atividades que contribuam para
promoção de desenvolvimento da categoria.

ELEIÇÕES:

Este ano os Auxiliares irão às urnas para eleger a nova Diretoria do
Sindicato, membros do Conselho Fiscal e Representantes junto à Federação,
efetivos e suplentes, lideranças sindicais que irão representar a categoria
pelos próximos cinco anos (2013/2018).

A IMPORTÂNCIA DO VOTO:
É preciso que cada auxiliar tenha consciência da valorização do seu voto e
seja um avaliador severo dos projetos apresentados pela equipe.
Nada mais justo do que colocar essa consciência em prática e exercitar a
democracia, que resguarda a igualdade de participação e direitos.
Seja criterioso com o seu voto. O fato de ser chapa única não significa que
já esteja eleita e não precise comparecer às urnas para votar.
Se você não votar estará abrindo mão do direito de escolher a diretoria do
SAAEC e estará deixando que os outros façam isso em seu lugar.
Se não aprendemos a votar não podemos exigir boa administração. O
auxiliar consciente e bem informado é um eleitor mais seguro.
Porém, sua responsabilidade não termina com o voto. Acompanhe o que
acontece no seu sindicato, entre em contato direto, pessoalmente, por
carta, e-mail, telefone, compareça às assembléias e acompanhe os projetos
em debate.
O Auxiliar tem que participar das decisões sobre os rumos e o futuro de seu
sindicato como parte integrante de suas atividades.
O mais importante é entender que a democracia só se consolida quando há
uma participação efetiva das pessoas na vida sindical, não só através do
voto, mas, também, do controle social.

AGENDA DE LUTA:

Propomo-nos a obrigação essencial, de como dirigente sindical, orientar e
alertar os nossos representados sobre as respostas às vertiginosas
transformações de um mercado em permanente mutação.
Encaramos nosso trabalho como uma sagrada profissão de fé e de
abnegação e, sobretudo, por termos a consciência de que nossa missão é
parte inseparável de nossas próprias vidas.
Assumimos o compromisso de promover mudanças e as readequações que
se tornarem necessárias, objetivando o fortalecimento da entidade e o
atendimento às necessidades da categoria, observando sempre a
disponibilidade financeira.
Manteremos um posicionamento pró-ativo frente a todos os desafios,
mobilizando a categoria e nossas entidades parceiras para contribuir com
propostas efetivas de aperfeiçoamento das atividades.
Além dessas, outras questões devem integrar a agenda de atividades, entre
elas a luta permanente pela defesa dos avanços sociais e o fortalecimento
da luta pela ampliação dos direitos dos trabalhadores, ações essas que
comprovam o compromisso da entidade com a conscientização da categoria
e a adoção de comportamentos práticos que resultam na melhoria da
qualidade de vida.

Reafirmamos a importância estratégica do relacionamento entre as
entidades representativas do setor e, em especial, a FEPAAE (Federação
Paulista dos Auxiliares de Administração Escolar) e a CNTEEC (Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura),
nossas parceiras.
Finalmente, para a gestão 2013/2018 a expectativa é de intenso trabalho
por parte dos seus integrantes na busca por soluções equilibradas e
eficientes.
As críticas pontuais de setores localizados e interesses direcionados serão
sempre analisadas, mas classificaremos sempre as dificuldades como
experiência e aprendizado, jamais como enfrentamento.

COMPOSIÇÃO DA CHAPA:
Diretoria – Efetivos: Devanir Aparecido Rodrigues, Leonardo Antonio da Silva,
Maria Nazaré Filomena Alves da Silva, Antonio Gonçalo Cândido, Márcia Regina
Costa Gonçalves, Jaime de Jesus Vivaldini, Júlio Cesar Felippe, Maria Augusta
Amaecing Langbeck, Carlos Roberto de Jesus Bernardo, Alaíde Pedro. Diretoria –
Suplentes: Valdete Rafael Guerra, Izalete Bernardo Ferreira, Sonia Aparecida
Guiachetto, Kátia Aparecida da Silva, Wilson da Silva, Vera Lúcia Cosmo, José
Eduardo de Sousa, Adalto da Silva, Claudine Roque Boni, Josefa Maria da Conceição
Gomes. Conselho Fiscal – Efetivos: Elisabeth Aparecida Fernandes Munhoz, Ana
Maria Marques, Odair do Carmo. Conselho Fiscal – Suplentes: Luiz Carlos de
Freitas, Lúcia Maria Elisa Pires, Wilson Roberto Bonequini. Delegados
Representantes junto à Federação – Efetivos: Devanir Aparecido Rodrigues,
Antonio Gonçalo Cândido. Delegados Representantes junto à Federação –
Suplentes: Maria Augusta Amaecing Langbeck, Leonardo Antonio da Silva.

DATA DAS ELEIÇÕES:

Dias 2, 3 e 4 de abril de 2013 – das 8h às 17h

URNAS:

Haverá urnas itinerantes percorrendo os principais locais de trabalho dos
associados. Caso você queira vote na sede central do SAAEC à Rua Dr.
Ricardo, nº 574 – Botafogo, que terá urna fixa.

COMPAREÇA ÀS ELEIÇÕES E EXERÇA SUA CIDADANIA PARA
FORTALECER A NOSSA CATEGORIA!
JUNTOS, SOMOS CAPAZES DE CAUSAR MUDANÇAS
GARANTINDO UM FUTURO COM JUSTIÇA SOCIAL.

VOTE CERTO - CHAPA 01
‘CONTINUAR AVANÇANDO SEMPRE!’

