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 categoria participa de 18 a 21 lecidas no Estatuto e Regimento 
de outubro da eleição da direto- Eleitoral.
ria do METABASE CARAJAS A

para o quadriênio 2010/2014. IMPORTÂNCIA DO 
Em assembléia realizada nesta segun- VOTO CONSCIENTE

da-feira, 27 de setembro, os trabalhado- Alertamos os companheiros sindicali-
res sindicalizados aprovaram o processo zados para a importância de comparece-
eleitoral, abrindo prazo de cinco dias para rem e elegerem os seus representantes 
registro de chapas de candidatos, em na direção sindical, para que as lutas da 
cumprimento das determinações do categoria continuem com o empenho que 
Estatuto Social do Sindicato. estabelece os direitos conquistados da 

Foram designados e aprovados na categoria.
Assembléia os nomes membros da Uma tentativa de infiltração de gente 
Comissão Eleitoral, que cuidará de todo o que não é da categoria, que pretendiam 
processo da eleição e estará à disposição tumultuar a abertura das eleições ao 
para todas as informações que se fizerem arrepio da lei e do Estatuto do Sindicato 
necessárias. foi impedida na Justiça, que atestou a 

A eleição acontecerá em 11 locais, que regularidade e legitimidade do processo 
terão urnas fixas instaladas, compostas eleitoral.
pelos seus To d a s  a s  
respectivos, o r i e n t a ç õ e s  
que coleta- sobre o pro-
rão os votos cesso eleitoral 
dos trabalha- serão comuni-
dores sindi- c a d a s  a o s  
calizados em trabalhadores, 
condições de resguardando 
votar, confor- o direito de 
me as condi- votar de cada 
ções estabe- companheiro.

DATA E HORÁRIO DA VOTAÇÃO
18, 19, 20 e 21 de outubro, de 8 às 17 horas

INSCRIÇÃO DE CHAPAS
28/09/2010 até 02/10/2010 –  08:00h às 12:00h e 
das 14:00h às 18:00h
Confira, no verso do boletim, o edital de 
Convocação da Eleição aprovado pela Assembléia  



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO
Pelo presente Edital, faço saber que nos dias 18,19,20 e 21 de outubro de 2010, no 
horário de 08:00h às 17:00h, através de 11 (onze) URNAS COLETORAS, 
instaladas na Portaria de Parauapebas, no Refeitório do PCM; no Refeitório do 
Transporte Pesado de N4E; no Refeitório doTransporte Pesado de N5E; no 
Refeitório do Transporte Pesado de N4W; no Refeitório Central próximo ao 
Transporte Leve; no Refeitório do Manganês do Azul e na Portaria do DEC situado 
na Rua Guamá, nº. 30 em Carajás, todos localizados no Município de 
Parauapebas, Estado do Pará; no Refeitório Central do Projeto Sossego e no 
Refeitório da Mina do Sossego, todos localizados no Município de Canaã dos 
Carajás, Estado do Pará; no Refeitório da Mina do Salobo, localizado no Município 
de Marabá, Estado do Pará, será realizada eleição para o quatriênio de 2010/2014 
do SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO E 
BENEFICIAMENTO DO FERRO E METAIS BÁSICOS, DO OURO E METAIS 
PRECIOSOS E DE MINERAIS NÃO METÁLICOS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS, 
CANAÃ DOS CARAJÁS, CURIONÓPOLIS, ELDORADO DOS CARAJÁS – 
PA,SINDICATO METABASE CARAJÁS, situado na Rua 5, nº. 198 – Cidade Nova, 
Parauapebas, Pará - para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Suplentes e 
Representantes da Federação, ficando aberto o prazo de 05 (cinco) dias, a contar 
da data de publicação deste Edital, para o registro das chapas, em conformidade 
com Estatuto desta Entidade. O requerimento, acompanhado de todos os 
documentos exigidos para o registro da chapa, será dirigido à Comissão Eleitoral, 
podendo ser assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa que 
estiverem quites com suas obrigações estatutárias. Fica aberto o PRAZO para o 
registro de chapas(em duas vias encaminhada à Comissão Eleitoral) na Secretaria 
do Sindicato que funcionará nos horários de 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 
18:00h, de 28/09/2010 até 02/10/2010, na Rua 5, nº. 198 – Cidade Nova, 
Parauapebas-Pará, por ocasião do REGISTRO DE CHAPAS onde se encontrará à 
disposição dos interessados pessoas habilitadas para o atendimento, prestação de 
informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação. 
Fica nomeada a COMISSÃO ELEITORAL constituída pelos Srs: CARLOS 
ROBERTO PERIARD – Presidente; SERGIO LUIZ DA SILVA e GERALDO JULIÃO 
MAGELA. A impugnação de candidatura deverá ser feita no prazo de 02 (dias) após 
o encerramento do registro das chapas.  A apuração do pleito será realizada 
através de 03 (três) mesas apuradoras. Caso não seja obtido o quorum na primeira 
convocação nos termos do Estatuto e Regimento, a eleição em segunda 
convocação será convocada em até 05 (cinco) dias após a apuração do primeiro 
escrutínio, bem como no terceiro escrutínio, quarto escrutínio, nos horários de 
08:00h às 17:00h, nos mesmos locais acima descritos.

Parauapebas(PA), 27 de setembro de 2010.

Raimundo Nonato Alves de Amorim
Coordenador Geral do Sindicato Metabase Carajás-PA
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