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Metalúrgica

Companheiros (as) no próximo
dia 03/02/2010, (Quarta feira)
teremos novamente, eleições
para composição da nova
diretoria do sindicato. Mais uma
vez o processo eleitoral será
através de chapa única.
Queremos que os companheiros
(as) fiquem cientes de que,
mesmo não havendo disputa
entre duas ou mais chapas, seu
voto é muito importante para que
esses trabalhadores que estão
impunhando esta bandeira de
luta, na árdua tarefa de dirigente sindical, sintam-se respaldados e estimulados para essa difícil tarefa de
lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores.
É importante lembrar que votam apenas os associados do sindicato. Vale ressaltar que seu voto é um direito
garantido pela Constituição Federal e, que não há nenhum impedimento a esse direito consagrado.
Portanto, no dia da eleição, será instalada nas dependências da empresa em que você trabalha uma URNA
para receber seu voto, fique atento a chegada da urna para facilitar aos mesários a coleta dos votos. Veja no
verso a lista com o nome e cargos de cada componente da CHAPA ÚNICA. Para votar é só marcar um X no
quadrinho da cédula de votação.
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA
1. Presidenta
Marli Melo do Nascimento (Cotebras)
2. Vice-Presidente
Edilson Ramos da Silva (Cotebras)
3. Secretário Geral
Edneide Mendes de Santana (Apel)
4. Primeiro Secretário
Paulo da Silva Farias (Maqnoia)
5. Tesoureiro Geral
Marconi Ferreira da Silva (Laboremus)
6. Primeiro Tesoureiro
Clóvis Severino Ribeiro (Ultra Som)
7. Diretor de Formação
Joel Carlos do Nascimento (Inartel)
8. Diretor de Esporte e Lazer
Francisco de Assis Gabriel de Farias (Cotebras)
9. Diretor de Assuntos Intersindicais
João Batista Pereira do Monte (Aposentado)
10. Diretor de Imprensa e Comunicação
Arnaldo Santos (Aposentado)
11. Diretor de Patrimônio
José Galdino do Nascimento (Aposentado)
12. Suplente da Diretoria
Vênia Tavares da Silva (Apel)
13. Suplente da Diretoria
Adelma Camelo da Silva (Aposentada)
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SUPLENTES DA DIRETORIA
12. Primeira Suplente
Vênia Tavares da Silva (Apel)
13. Segunda Suplente
Adelma Camelo da Silva (Aposentada)
CONSELHO FISCAL
14. Primeiro Titular
Carlos Alberto Ferreira da Silva (Cotebras)
15. Segunda Titular
Jerusa Oliveira da Silva (Cotebras)
16. Terceiro Titular
Joelma Maciel Ferreira (Apel)
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
17. Primeiro Suplente
Severino Barbosa da Silva (Aposentado)
18. Segundo Suplente
Edvaldo Dias da Costa (Aposentado)
Aí está a relação dos valorosos e valorosas
componentes que esperam seu voto, para que
possam desenvolver bem suas atribuições durante
os próximos três anos, em defesa dos interesses da
categoria em geral. Não esqueça no dia três vote
com convicção de está depositando nesse grupo,
confiança e responsabilidade de conduzir bem os
destinos do sindicato. Realize também o papel de
cidadania e consciência de classe.
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