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A eleição do sindicato, mar-
cada para os dias 16 e 17 de
março, terá apenas uma cha-
pa, a chapa 1.

Mesmo após ter feito a ins-
crição fora do prazo e o presi-
dente ter lhe dado uma opor-
tunidade, a chapa de oposição
cometeu um erro mais grave,
inscreveu integrantes com di-
versas irregularidades, o que,
segundo o estatuto, leva ao
cancelamento da inscrição.

Um dos integrantes perten-
cia a categoria dos rodoviári-
os, pois seu último emprego
foi de motorista de ônibus. Hou-
ve caso de um trabalhador que
ainda não tinha dois anos no
setor metalúrgico e era ligado

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Chapa da oposição
tem inscrição
CANCELADA

CONFORME O ESTCONFORME O ESTCONFORME O ESTCONFORME O ESTCONFORME O ESTAAAAATUTTUTTUTTUTTUTOOOOO

Diretor da Comunicação: Carlos Pinho
Jornalista responsável:

Thaís Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense.
Rua Gustavo Lira, 9, Centro - Volta Redonda
CEP.: 27280-253 - Telefax: (24) 2102-2800

a construção civil. E outro nem
sócio era, só entrou após a
publicação do edital de convo-
cação para as eleições.

Isso só pra citar algumas
das muitas irregularidades.

E fica a pergunta: como um
candidato a eleição do sindi-
cato, vice-presidente da enti-
dade, não sabe ou não lê o
estatuto?

E tempo não lhe falta, pois
é liberado pela CSN para ficar
a disposição do sindicato e
nem aparece. Além disso, logo
quando foi eleito aproveitou
para aposentar.

Para ser oposição tem que
ter organização, que faltou
para o grupo que se intitula
contrária a direção do sindica-
to, mas continua na diretoria.
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