
 

 

ELEIÇÕES NO SINDIJORNALISTAS-ES 

AVISO RESUMIDO DO EDITAL 
 

 

Em cumprimento do artigo 92 e na conformidade dos demais artigos do Estatuto Social, 

a Comissão Eleitoral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Espírito 

Santo CONVOCA os associados de sua base territorial para participarem das 

ELEIÇÕES do conjunto do seu Sistema Diretivo para o mandato do triênio 2021/2024 

a serem realizadas nos dias 15 e 16 de setembro de 2021. A votação será com sistema 

híbrido ocorrendo de forma virtual das 7 horas do dia 15 de setembro às 20 horas do dia 

16 de setembro, no site do Sindijornalistas-ES, com voto eletrônico dos associados 

aptos à votar, e em duas (2) urnas de votação sendo uma urna nos dias 15 e 16 de 

setembro, das 10h às 19h, na sede do Sindijornalistas, situada na Rua Alberto de 

Oliveira Santos, 59, sala 714, Centro, Vitória-ES, e uma urna itinerante, na Grande 

Vitória, no dia 16 de setembro, das 10 horas às 19 horas.  Não sendo atingido o quórum 

estatutário de mais de 50% dos associados aptos para votar, fica desde logo convocado 

o segundo escrutínio para o dia 27 de setembro de 2021, da mesma forma e horários. 

Caso ocorra empate entre chapas concorrentes, novas eleições serão realizadas no prazo 

de 15 (quinze) dias, prorrogadas para o primeiro dia útil, se necessário. A partir da 

publicação deste aviso, a ser afixado também na sede do Sindicato, fica aberto o 

prazo de 15 (quinze) dias para o registro de chapas completas com candidatos para 

integrarem os seguintes órgãos: Coordenação Executiva, Conselho de Suplentes, 

Conselho Fiscal, Conselho de Representantes. A Comissão Eleitoral informa ainda que 

também será eleita a Comissão de Ética, formada por cinco membros. A Secretaria do 

Sindicato estará à disposição da Comissão Eleitoral, funcionando no horário das 12h às 

18 horas para receber a inscrição de chapas concorrentes e dos candidatos à Comissão 

de Ética, permanecendo um membro da Comissão Eleitoral para prestar os 

esclarecimentos adicionais.  

 

Vitória, 12 de agosto de 2021. 

COMISSÃO ELEITORAL DO SINDIJORNALISTAS-ES 

Marília Poletti, Luína Palácios, Mirela Adams,  

Edvaldo Euzébio dos Anjos, Elaine Dal Gobbo 


