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Responsabilidade na luta sindical supera crise da empresa, preserva trabalho e direitos

A

penas uma chapa se inscreveu para
disputar a eleição da nova diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos de Vazante. A
CHAPA ÚNICA, que reforça o apoio da
categoria e a capacidade da direção da entidade para
manter nossos direitos, é composta em sua grande
maioria pelos atuais diretores do Sindicato, com a
participação de novos companheiros.
A eleição será realizada no próximo dia 2 de julho,
de 6 h às 18h30. É importante a participação de todos
os companheiros sindicalizados no processo
eleitoral, demonstrando aos patrões nossa coesão e a
força de nosso instrumento de luta.
Os trabalhadores poderão votar em uma das três
urnas instaladas, sendo uma na sede do Sindicato e
duas nas dependências da Votorantim.
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O

s trabalhadores em todo o
País enfrentaram um verdadeiro terremoto sobre os empregos
com a crise que explodiu
em outubro de 2008 e que
nos ameaçou severamente
em 2009. Erros cometidos
mundialmente por causa
da ganância nas especulações financeiras levaram
muitas empresas à bancarrota e a tragédia do desemprego campeou solta sobre
os postos de trabalho.
Também nós enfrentamos problemas sérios, com
paralisação prolongada na
produção e principalmente
com uma decisão histórica,
consciente e responsável
dos trabalhadores em
participarem deste processo de superação.
A participação dos
trabalhadores nas decisões do Sindicato sempre
foi maciça e podemos dizer
de peito aberto que a categoria regularmente tomou

postura coletiva, de defender direitos conquistados,
de não abrir mão de sua
autonomia e, principalmente, de exigir a implementação de todas as medidas
necessárias para garantir
os empregos de todos os
companheiros.
Por isto temos uma
categoria coesa, unidade
entre os trabalhadores,
confiança e apoio à atual
direção do Sindicato. Isto
reflete também na construção de um Sindicato de
unidade, de administração
transparente, onde cada
companheiro participa
ativamente. A disputa
eleitoral no Sindicato através de CHAPA ÚNICA
comprova o respeito à
entidade, reconhece a
capacidade de sua direção
em conduzir as lutas da
categoria e de cada companheiro.
A eleição renova
nossa luta com um sindicato unido!
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As eleições foram convocadas por edital publicado no dia 29 de
abril, no jornal «Minas Gerais», órgão oficial do Estado, sendo ainda o
documento afixado nos quadros de aviso da empresa e na sede do
sindicato. Apenas uma chapa se apresentou para a disputa,
configurando CHAPA ÚNICA para participar da eleição.
É importante que todos os sindicalizados compareçam às urnas e
garantam seu voto, para que tenhamos uma eleição com resultado que
fortaleça a direção do sindicato, para contrapor à empresa. Devemos
lembrar que em breve realizaremos nossa assembleia para que a
categoria apresente suas reivindicações visando a Campanha Salarial
2010. O sindicato e os trabalhadores deverão estar preparados para a
luta constante pela preservação dos direitos e garantir propostas
necessárias apontadas na próxima pauta de reivindicações.
Compareça às urnas! Sindicato forte é categoria mobilizada.
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DIRETORIA EFETIVA
1-Edgard Nunes da Silva
2- Leonardo de Souza Ramos
3- Altamiro Romão de Melo
4- Ernando Alves da Silva
5- Marcelino Pereira dos Santos
6- Rôner Cássio de Oliveira
7- Irondes dos Reis Souza
SUPLENTES DA DIRETORIA
8- Luis Franz Gonçalves
9- Osório José de Souza
10- Vanderli José da Silva
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11- Orlando Ferreira
12- Baltazar Nazário de Andrade
13 - Ilaci Pereira Gomes
14- Deuslei Marques da Silva
CONSELHO FISCAL – EFETIVOS
15- José Donizette de Santana
16- José Aparecido Alves
17- Odilon Patrocínio dos Santos
CONSELHO FISCAL –
SUPLENTES
18- Vicente Caetano de Brito
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19-Antônio Cezar Pereira Andrade
20- Dálcio Alves de Araújo Silva
DELEGADOS REPRES. JUNTO À
FEDERAÇÃO – EFETIVOS
1- Edgard Nunes da Silva
2- Leonardo de Souza Ramos
DELEGADOS REPRES. JUNTO À
FEDERAÇÃO - SUPLENTES

4- Ernando Alves da Silva
21- Ronaldo Pereira de Leles
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Sindicato dos Metalúrgicos de
Vazante mantém uma postura que
permite a plena participação dos
trabalhadores, de forma que todos os
companheiros tenham todas as informações sobre
os temas tratados e, sobretudo, para que as decisões
sejam resguardadas de mecanismo de refletir
rigorosamente a vontade da maioria. Para isto,
depois de discutir as questões e ponderar sobre
todas as variáveis, as decisões coletivas sempre
foram tomadas pelo voto secreto de cada companheiro, obtendo, assim, resultados soberanos e
indiscutíveis.
Esta será a postura que continuamos a manter
na direção do Sindicato. Decisões transparentes e
democráticas serão necessárias para viabilizar uma
pauta de propostas que temos pela frente no novo
mandato que se inicia após estas eleições. Abaixo,
apontamos, resumidamente, nossas principais
preocupações, algumas delas que serão objeto de
luta de trabalhadores não
apenas daqui, mas de todo o
País.

O

Garantia de emprego e dos direitos conquistados – Este é o
principal ponto de preocupação de todos nós. Superamos
uma crise que não fomos nós
que construímos. Fomos
procurados para sermos
solidários e respondemos
positivamente. Só podemos
esperar que ninguém se
esqueça disto e nos faça
justiça.
PPP justos – Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP). Este é o “palavrão” que vem prejudicando os trabalhadores em condições de
se aposentar. Lutamos para que a empresa seja correta e justa
no seu preenchimento, garantindo o reconhecimento das
condições insalubres e perigosas em que exercemos nossa
atividade e nos permita os direitos pelo nosso sacrifício.
Esperamos que não precisemos recorrer à Justiça para garantir
este direito.
Fim do fator previdenciário – Somamos força com
os trabalhadores de todo o País, para acabar com este monstrengo que dificulta as aposentadorias e que dilacera o valor a
ser recebido, quando não deixamos para aposentar quase na

hora da morte.
Participamos nos movimentos das centrais para
pressionar o governo
federal a acabar com este
monstro gerado no
Governo FHC, mas que
continua sendo criado por
Lula.
Plano de Cargos e
Salários – São famosos os
desvios de função e o
descaso com que a empresa
trata o assunto. É urgente a
construção e a transparência de um plano de cargos e
salários, permitindo aos
trabalhadores se aplicarem
para a qualificação profissional e o crescimento na carreira.
Segurança e saúde no trabalho – Desenvolver mecanismo de controle dos trabalhadores para que o Sindicato
tenha, com rigor, todas as informações sobre as condições
ambientais de segurança e saúde no trabalho, permitindo
tomar as medidas urgentes para a proteção de todos os trabalhadores.
Investimento no sindicato – Aperfeiçoar no Sindicato
estruturas profissionais para dar suporte à ação da diretoria,
ampliando, por exemplo, serviços como o jurídico e de
comunicação com a categoria.

