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SINDICATO DE TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DE BAURU, MATO GROSSO
DO SUL E MATO GROSSO FILIADO A CUT-FNITST

Aberto o Processo eleitoral no Sindicato
No mês de abril serão
realizadas as eleições que
irão escolher a diretoria do
sindicato para o triênio
2011/2014. Este é um dos
momentos mais importantes
para
os
trabalhadores
sindicalizados, pois estarão
discutindo os destinos de
nossa
entidade,
e
conseqüentemente o de
nossa categoria.
Em 1989, quando a chapa
Pau na Máquina, disputou e
ganhou
as
eleições,
iniciamos uma nova prática sindical. Estes
anos tem sido de muito trabalho, de muitas
lutas, de muitas conquistas, e também de
algumas derrotas como aconteceu com a
classe trabalhadora. Em todos os debates
fundamentais de interesse da categoria e da
classe trabalhadora, nossa entidade foi
protagonista.
Nosso
Sindicato
tem
reconhecimento
nacional e internacional. Isso é resultado de
trabalho coletivo, de compromisso com os
ideais de liberdade, do fim da exploração da
classe trabalhadora, e por uma sociedade
justa.
Nosso Sindicato, sempre ressaltou a
necessidade da categoria ser organizada,
mobilizada,
capaz
de
discutir
seus
problemas, e os ligando com os problemas
mais gerais de todos os trabalhadores.
Nestes anos explicamos sempre, que a luta
sindical tem limites e que não se pode
separar a luta econômica da luta política mais
geral. Procuramos explicar sempre e de
forma paciente, que a luta sindical possibilita

que a classe trabalhadora
deixe de ser meramente
classe em si e se
transforme em classe para
si na luta contra o capital e
a exploração. Procuramos
sempre de agrupar nossa
categoria, fazendo-a mais
coesa e, logo, mais forte
no embate da luta de
classes.
Durante todos estes anos,
nosso Sindicato sempre
explicou aos trabalhadores
a necessidade de não
separar a luta econômica e sindical, da luta
política mais geral. A maioria dos sindicatos,
ao longo do século XX no Brasil e no mundo,
deixou de cumprir um papel. Esta prática foi o
que pavimentou o caminho para sindicatos de
fachada e uma centena de dirigentes
sindicais, mais preocupados em se
emanciparem economicamente, do que lutar
para
defender
os
interesses
dos
trabalhadores. Nosso Sindicato sempre
combateu estas posturas e seus nefastos.
O nosso Sindicato é patrimônio de nossa
categoria. Um patrimônio que deve ser
preservado. È com este compromisso, que a
direção do Sindicato abre o processo
eleitoral, do qual participarão só os
associados ativos e aposentados.
No verso, edital completo do Processo
Eleitoral. Este edital também será publicado
na edição de 28 de fevereiro de 2011 no
Jornal da Cidade de Bauru, e se encontra
disponível
em
nosso
site
www.sindferroviariosbauru.com.br, bem como
na sede geral em Bauru, e nas sedes
regionais de nossa base.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROCESSO
ELEITORAL

O Sindicato de Trabalhadores em Empresa Ferroviárias de
Bauru e Mato Grosso do Sul, com sede à Rua Cussy Junior,
3-40 na cidade de Bauru/SP, em conformidade com o
Capítulo IV dos Estatutos da entidade, convoca oficialmente
o processo para as eleições que serão realizadas no dias
05,06 e 07 de abril de 2011 que irá eleger a diretoria do
sindicato para o triênio maio de 2011 a abril de 2014.
As chapas para concorrerem ao pleito deverão ser inscritas
na sede do Sindicato até sete dias após a publicação deste
edital, conforme artigo 37 dos Estatutos da Entidade.
Poderão se candidatar sócios a mais de seis meses na
entidade integrando chapas completas (artigo 34 dos
Estatutos), com 25 membros para diretoria colegiada e 06
membros para o Conselho Fiscal.
Após o termino do prazo para a inscrição de chapas
(07/03/2011 as 18h00min horas), de acordo com o artigo 38
dos Estatutos, a diretoria cessante terá o prazo de 48 horas
para formar a Comissão Eleitoral que terá plenos poderes
para gerir as eleições sindicais.
A publicação deste edital segue o disposto no artigo 12 e
seus parágrafos, dos Estatutos da entidade.
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