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O processo eleitoral
para a direção
do METABASE
CARAJÁS
obedecerá a
um novo calendário, conforme edital publicado nesta
sexta-feira, 8
de outubro.
Fica aberto novo
prazo de cinco
dias para inscrição de chapas e a
votação passa a
acontecer nos
dias 20, 21, 22 e 23 de outubro.
O curso normal da eleição está
sendo prejudicado por tentativa de inscrição de chapa contendo candidatos
que não apresentam as condições exigidas pelo Estatuto do METABASE
CARAJÁS. Entre as irregularidades,
candidatos que não pertencem à categoria, que não são sindicalizados, sem
ficha de qualificação com assinaturas
devidamente reconhecidas e outras
apontadas pela Comissão Eleitoral.
Apesar de o processo ter começado

no dia 17 de
setembro, com
a convocação
da assembleia que definiu
a eleição e
mais cinco
dias para
registro de
candidaturas,
apenas uma
chapa se
apresentou
regularmente
documentada,
mas a Comissão
Eleitoral, atendendo a uma
liminar judicial publicou novo edital
reabrindo o prazo de inscrições.
Este prazo de inscrições se encerra
no dia 15, quando todos os documentos
exigidos para formação de chapas
devem ser apresentados à Comissão
Eleitoral instituída pelos trabalhadores
em Assembleia Geral. Após esta data
abre-se o prazo de dois dias para impugnações de candidaturas eventualmente
irregulares, validando chapas que atendam aos quesitos exigidos pelo Estatuto
Social do METABASE CARAJÁS.

Alertamos aos trabalhadores
para a importância de
comparecerem às urnas e
garantirem seu direito de eleger
uma direção sindical responsável,

que proteja os direitos da categoria
e assegure as conquistas
alcançadas.
A unidade dos companheiros
tem sido nossa marca registrada
para que os patrões
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
respeitem nossos
Pelo presente Edital, faço saber que, dando cumprimento à decisão liminar
proferida nos autos do Processo nº 0002422-62.2010.5.08.0126, da 2ª Vara do direitos e atendam as
Trabalho de Parauapebas, que suspendeu os efeitos do edital publicado em
28.09.2010, faz-se publicar o presente, para designar os dias 20, 21, 22 e 23 justas reivindicações dos
de outubro de 2010, no horário de 08:00h às 17:00h, na Portaria de trabalhadores. É por
Parauapebas, no Refeitório do PCM, no Refeitório Transporte Pesado de N4E,
no Refeitório Transporte Pesado de N5E, no Refeitório Transporte Pesado de termos uma categoria
N4W, no Refeitório Central, próximo ao Transporte Leve, no Refeitório do unida e mobilizada que o
Manganês do Azul e na Portaria do DEC na Rua Guamá, nº. 30, todos localizados no Município de Parauapebas, Estado do Pará; no Refeitório Central do sindicato tem força nas
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 mesas de negociações e
Salobo, localizado no Município de Marabá, Estado do Pará. Será realizada garante direitos como o
eleição para o quadriênio de 2010/2014 do SINDICATO DOS
TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO 14º e 15º, o adicional de
DO FERRO E METAIS BÁSICOS, DO OURO E METAIS PRECIOSOS E DE turno de 27%,
MINERAIS NÃO METÁLICOS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS, CANAÃ DOS
CARAJÁS, CURIONÓPOLIS, ELDORADO DOS CARAJÁS – PA, situado na conquistas que apenas
Rua 5, nº. 198 – Cidade Nova, Parauapebas, Pará. O Sindicato Metabase
Carajás, ainda em obediência à decisão proferida nos autos do processo nº. nós temos dentre os
0002422-62.2010.5.08.0126, que tramita perante a 2ª Vara do Trabalho de trabalhadores da Vale
Parauapebas, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Suplentes e
Representantes da Federação, concede o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da em todo o País.
data de publicação deste Edital, para o registro das chapas, nos termos do art.
Exerça seu direito.
11, do Regimento Eleitoral desta Entidade, o que ocorrerá no período compreSeu voto garante
endido entre 11.10.2010 à 15.10.2010 (segunda à sexta-feira). O requerimento, acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro da chapa,
um sindicato forte
será dirigido à Comissão Eleitoral, podendo ser assinado por qualquer dos
candidatos componentes da chapa que estiverem quites com suas obrigações
e respeitado!

estatutárias. A Secretaria do Sindicato funcionará nos horários de 08:00h às
12:00h e das 14:00h às 17:00h, na Rua 5, nº. 198 – Cidade Nova,
Parauapebas, Pará, onde se encontrará à disposição dos interessados
pessoas habilitadas, membros da comissão eleitoral, para o atendimento,
prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de
documentação e fornecimento de recibo. A impugnação de candidatura deverá
ser feita no prazo de 02 (dias) após o encerramento do registro das chapas.
Caso não seja obtido o quorum na primeira convocação, a eleição em segunda
convocação será nos dias 01, 02, 03 e 04 de novembro de 2010, nos horário de
08:00h às 17:00 h, nos mesmos locais acima descritos, e, mais uma vez não
obtido o quorum havendo empate entre as chapas mais votadas, se realizará
eleições entre elas nos dias 10, 11, 12 e 13 de novembro de 2010, nos horários
de 08:00h às 17:00h, nos mesmos locais acima descritos.
Parauapebas(PA), 07 de outubro de 2010.
RAIMUNDO NONATO ALVES DE AMORIM
Coordenador Geral do Sindicato Metabase Carajás

