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Nos dias  27/10 e 5/11, o Sindi-
cato dos Urbanitários do Pará reali-
zou eleição para delegado sindical 
para seis locais de trabalho, man-
dato de um ano, 2021/2022. 

Doze companheiros se inscreve-
ram para disputar as nove vagas de 
delegado/a sindical no Pará. Veja ao 
lado o nome dos eleitos. É impor-
tante você saber quem são e poder 
contar com cada um deles, pois farão 
um trabalho em conjunto com a dire-
ção da entidade sindical, levando as 
demandas da base para o sindicato 
e informando a base sobre as delibe-
rações e mobilizações da entidade 
sindical. Agradecemos a todos e 
todas que participaram, seja votando 
ou sendo votado. Vamos em frente!

Trabalhadores/as elegeram novos delegados sindicais

DELEGADOS SINDICAIS ELEITOS
GILMAR MAUÉS DE MORAES

FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO CUNHA 

ENIVALDO SÁ GONÇALVES 
EDIVALDO MARCELO CORREA MARGALHO 
OTÁVIO AUGUSTO MARQUES CESAR 
DENISON SOUZA DE OLIVEIRA 

MAURO PADILHA DE SOUZA 

GUILHERME BARROS FILHO 

BRUNO HENRIQUE ROCHA MELO

ABAETETUBA

ALTAMIRA

BELÉM

CASTANHAL

MARABÁ

SANTARÉM

Eleição urbanitária nesta quarta e 
quinta-feiras, 10 e 11 de novembro

Nesta quarta e quinta-feiras, dias 
10 e 11/11, vamos ter eleição para a 
direção do Sindicato dos Urbanitários 
do Pará, mandato de 2021 a 2024. 

A eleição acontecerá de forma 
híbrida. O voto pode ser presencial 
nas urnas fixas ou itinerantes, ou 
de forma eletrônica, online pelo link 
https://comovotar.urbanitarios-
pa.org.br/, que poderá ser aces-
sado do seu computador ou do seu 
smartphone, colocando seu CPF e 
respondendo algumas perguntas.

Desde a noite da segunda-feira, 
8, o link de votação dá acesso a 
um breve manual de como votar. 
A votação valendo terá início pelo 
mesmo link, às 8h do dia 10/11. 

Horário da votação virtual:
A partir das 8h do dia 10 até 18h 

do dia 11 de novembro.
Poderão participar os/as trabalha-

dores/as (associados/as ao Sindi-
cato há pelo menos seis meses) 
das seguintes empresas: Equato-
rial Celpa, Cosanpa, Eletronorte, 
Norte Energia, Empresa Paraense 
de Transmissão de Energia e Belo 
Monte Transmissora de Energia e 
State Gride Brazil.

URNAS FIXAS 
# Sede do Sindicato (Belém e San-
tarém).

# Equatorial Pará – Celpa (Sede).
# Cosanpa (São Brás e Utinga).
# Eletronorte (Guamá e Miramar).

URNAS ITINERANTES 
Abaetetuba, Altamira, Bragança, 
Breves, Capanema, Capitão Poço, 
Castanhal, Conceição do Araguaia, 
Curuçá, Igarapé Açu, Inhangapi, 
Irituia, Itaituba, Mãe do Rio, Ma-
rapanim, Marabá, Marudá, Nova 
Timboteua, Paragominas, Peixe, 
Boi, Portel, Salinópolis, Salvaterra, 
Santa Maria do Pará, Santarém, 
São Caetano de Odivelas, São 
Miguel do Guamá, Soure, Tucuruí e 
Vigia. 

Horário da votação presencial: 
De 8h às 18h do dia 10 e 11/11.

A votação será presencial e online. Podem votar os trabalhadores/as 
associados/as ao Sindicato há pelo menos seis meses

https://comovotar.urbanitarios-pa.org.br/



