
 

 

 

 

 
 

 

Apuração dos votos para conselhos Deliberativo e Fiscal Funcorsan 

 

Foi realizada nesta sexta-feira (27/11), a apuração dos votos da eleição para os conselhos Fiscal e Deliberativo 

da Funcorsan. A apuração este ano foi feita através de uma transmissão ao vivo pelos canais da Fundação, todos 

puderam acompanhar em tempo real a contagem dos votos que também foram feitos virtualmente.   

 

A conferência dos votos é feita normalmente no auditório da Funcorsan , este ano em virtude da pandemia  a 

Fundação inovou, implementando a live para contagem, que  também esclareceu duvidas  pertinentes  a eleição 

e dos cargos a serem assumidos.  O prazo para recurso é do dia 30/11 a 01/12 conforme edital. O resultado 

definitivo será publicado pela Fundação no dia 12/12. 

 

O presidente do SINDIÁGUA/RS Arilson Wünsch ressalta a importância do pleito, pois o momento é de muito 

zelo pela Fundação. “A participação de todos e todas foi extrema importância neste momento democrático de 

eleição, parabenizamos os eleitos que terão a dura missão de preservar a nossa Funcorsan em um cenário 

totalmente adverso aos trabalhadores." 

 

Confira o resultado em anexo.  

 

 

Dados semanais Covid-19 

 

Este monitoramento é feito através de nossas regionais que acompanham o rastreamento para que possamos 

estar atentos e orientando a categoria. Lembramos que estes números são coletados pelo sindicato através de 

informações junto às bases. Diante disso, os números podem variar, para “mais ou para menos”. 

 

Acompanhamento Interno SINDIÁGUARS 

 

Período: 20 a 26 de nov. /2020 

 

Regional 
Total 

Contaminados 

Afastados 
última 

Semana 

Total 
Mortes 

Centro Oeste 20 8 0 

Litoral 13 1 0 

Missões 15 7 0 

Pampa 26 9 0 

Planalto 24 2 1 

Sede 36 1 2 

Serra 38 5 0 

Sul 20 1 0 

SURMET 44 13 0 

SURSIN 13 3 0 

Total 249 50 3 
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Entre em contato com o SINDIÁGUA 
Site - sindiaguars.com.br 

Facebook - facebook.com/sindiaguars 

Twitter - twitter.com/sindiagua 

 

      Água... 
É um bem de todos. 
Não pode ter dono! 

Associe-se! 
Nossa força depende de você. 

 (51) 3221-8833 
E-mail - divulgacao@sindiaguars.com.br 

https://www.facebook.com/sindiaguars
https://twitter.com/Sindiagua

