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CHICÃO ESTÁ LICENCIADO

CANUTO ASSUME A PRESIDÊNCIA DO SINDICATO
Ninguém chega sozinho
a nenhum lugar
Assumimos a direção deste Sindicato em fevereiro de 2015,
tendo à frente dos nossos trabalhos o comprometimento com
a Família Eletricitária. No mandato combativo do presidente
Chicão, a diretoria sempre participou de forma ativa, e, a partir
desta data, torna-se meu compromisso a importante missão de
estar à frente da presidência da entidade, desenvolvendo boas
ações em todos os âmbitos de atuação sindical em prol dos Eletricitários de São Paulo.
Companheiros e companheiras, estamos iniciando uma nova
fase nos Eletricitários de São Paulo. Há anos temos tentado eleger
um representante dos trabalhadores no Congresso Nacional.
Esse nosso projeto chega a um estágio de maturação que entendemos ser viável uma nova iniciativa nesse sentido.
Neste momento difícil que passa a classe trabalhadora de arrocho, desemprego crescente, perda de direitos, ataque a previdência,
liquidação das nossas empresas e etc. Aceitamos esse desafio de
lançar nossa pré-candidatura com o compromisso e dever de ressaltar o interesse do povo trabalhador.
Por isso a diretoria do Sindicato apoia minha pré-candidatura à
Deputado Federal. Muitos companheiros e companheiras veem manifestando o apoio a esse projeto.
Quero ressaltar que essa caminhada contará com o apoio de
cada amiga e amigo Eletricitário, também o apoio das comunidades
onde os Eletricitários se relacionam, as famílias e de todos próximos
a nós, para juntos mudarmos a história para melhor.
Nessa luta não será admitido qualquer utilização de recurso
sindical. Por ser uma pré-campanha popular contará com recursos
próprios do candidato e o apoio dos milhares de trabalhadores que
anseiam por mudança. Em breve lançaremos uma vaquinha virtual
para ajuda na pré-campanha.
Experiência de luta nós temos o que faremos é ampliar as fronteiras do nosso trabalho para fortalecer nossa categoria e a defesa da
classe trabalhadora. Acompanhem nosso trabalho nos próximos dias.
Saio tranquilo, pois o Sindicato ficará em boas mãos, o nosso
Vice-Presidente, Sérgio Canuto da Silva, assume a instituição para
dar continuidade ao nosso trabalho.
São Paulo, 06 de junho de 2018.
P/ Diretoria
Eduardo Annunciato, “Chicão”
Presidente

Ninguém chega sozinho a nenhum lugar. Com a liderança do
presidente Chicão e a persistência da diretoria, nosso Sindicato
se levantou em meio a um período tão turbulento para a classe
trabalhadora. A Casa do Trabalhador voltou a ter assembleias
lotadas, marcamos presença em diversas manifestações em defesa do trabalhador brasileiro e do setor elétrico nacional e reunimos a Família Eletricitária em diversas atividades desde 2015.
Em pouco tempo, fizemos o máximo possível. Nos esforçamos para garantir os melhores acordos coletivos, demos início à luta pela periculosidade para os Leituristas, inauguramos
a piscina na Colônia de Praia Grande, realizamos dezenas de
eventos, organizamos campeonatos esportivos e colocamos à
disposição aulas gratuitas de artes marciais.
Além de tudo isso, fortalecemos a Casa do Trabalhador com
as secretarias sindicais, que atuam na defesa dos Eletricitários
no âmbito jurídico, na qualificação e formação profissional e política, na saúde e na segurança do trabalho – não só realizando
consultas gratuitas ou de baixo custo, como também realizando atendimento a trabalhadores acidentados e fiscalização das
condições nas empresas.
Ao nosso presidente Chicão, os nossos sinceros agradecimentos e os votos de boa sorte em sua pré-candidatura a Deputado Federal. Acreditamos que os trabalhadores brasileiros têm
a necessidade do nosso projeto político e que todos buscam ser
representados em Brasília, por líderes transparentes e realmente engajados como ele.
A toda a Família Eletricitária, fica aqui registrado o meu comprometimento com o Sindicato e a nossa História.
Vamos em frente!

Sergio Canuto, Vice-Presidente do Sindicato
dos Eletricitários de São Paulo
Juntos na luta!

JUNTOS NA LUTA! filie-se ao sindicato.
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JUNTOS NA LUTA! filie-se ao sindicato.

