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Com um comparecimento nas urnas de 71%
dos trabalhadores sindicalizados com direito a
voto, a categoria elegeu a direção do METABASE
CARAJÁS para o mandato 2010/2014.
Os companheiros candidatos pela “Chapa 1”
obtiveram 93% dos votos, registrando-se ainda
4,5% de votos em branco e 2,5% de votos nulos.
Depois de quatro dias de votação, a apuração
foi realizada no sábado dia 23, sendo presidida
pelo presidente do Sindfer-ES e da Rede Sindical
Vale Brasil, João Batista Cavaglieri, em comissão
composta ainda pelos diretores do Sindmina-SE,
Gilson dos Santos, do Sindfer-ES, Sérgio Tadeu
Canhamaque, e do Sindmina-RJ, Jorge Luis Campos. Ao final da apuração dos votos, os candidatos pela “Chapa 1” foram declarados eleitos e
empossados, conforme prevê o Estatuto do Sindicato Metabase Carajás.

Os votos foram depositados
pelos trabalhadores em 11
mesas coletoras, com intensa
distribuição de boletins e
orientação sobre o processo de
votação, garantindo aos
sindicalizados toda segurança,
com o trabalho dos mesários
designados pela comissão
eleitoral e rigorosa fiscalização.
Os trabalhadores deram
grande demonstração de unidade
e de interesse no processo
eleitoral, comparecendo em peso
para votar. Mesmo os
companheiros sindicalizados que
estavam de folga compareceram,
atendendo a chamadas que o
sindicato veiculo através da
Rádio Arara Azul para que
garantissem seu direito de votar.

«Artigo 31- Após a Proclamação do Resultado da eleição e declarada a chapa eleita, a
Comissão Eleitoral dará posse aos eleitos imediatamente.»
Logo após a proclamação do resultado da eleição, os diretores
eleitos foram empossados, para cumprir o mandato de 2010 a
2014 à frente das lutas do Sindicato. Na foto, «Macarrão», eleito
presidente posta sua assinatura na ata de posse.

Um sintoma da força do sindicato, do apoio e unidade dos
trabalhadores foi colhido também nesta eleição. Vários
companheiros procuraram representantes do Sindicato, solicitando
espontaneamente fichas de sindicalização, que serão processadas a
partir do próximo mês.
A sindicalização cresce, refletindo as conquistas alcançadas pela
luta sindical e pela conscientização e mobilização dos trabalhadores.
O METABASE CARAJÁS é um sindicato respeitado e os
trabalhadores se unem para fortalecê-lo.
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m nome de todos os companheiros que se somam na nova
diretoria eleita do METABASE CARAJÁS, agradecemos a cada
trabalhador pela confiança e total serenidade com que registramos
mais este marco na história de nosso sindicato.
Nossa entidade vem trilhando o caminho da mobilização, da eficiência nas
negociações coletivas, agindo com todo o rigor necessário para garantir o
respeito ao Estatuto do Sindicato, à organização dos trabalhadores e zelando
por ações responsáveis e de estrito interesse da categoria. Por isto, os
trabalhadores em nossa base têm direitos que nenhum trabalhador da Vale
tem em outros estados, como o 14º e 15º salários.
O resultado desta eleição representa a seriedade, respeito à legalidade e
aos regulamentos estatutários, a proteção do sindicato contra qualquer
tentativa oportunista que possa enxergar nossa entidade como instrumento
de política partidária e de outras intenções não confessáveis. Temos um
sindicato para lutar pelos direitos dos trabalhadores,
para ampliar conquistas, sermos respeitados pelos
patrões e honrarmos a missão que a categoria nos
confia para dirigir nossas lutas.
Agradecemos a todos os companheiros que dão
um exemplo de luta e de consciência e convidamos a
todos para participarem ativamente do METABASE
CARAJÁS, ampliando a representatividade do nosso
Sindicato.
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