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ELEIÇÕES SINDICAIS
ESCLARECIMENTOS

A

diretoria do Sindicato vem esclarecer ao trabalhador ferroviário
associado, os fatos ocorridos no
processo eleitoral dessa entidade:
O Sindicato dos Ferroviários de São Paulo é uma instituição séria, comprometida
com a classe ferroviária e a legislação vigente, que obedece as determinações do
seu estatuto.
Como é do conhecimento de todos, em
setembro de 2013 a diretoria publicou
edital convocando as eleições para os dias
10 e 11 de outubro, conforme determina
nosso estatuto sindical.

Transcorrido o prazo legal para inscrição
de chapas, e com a inscrição de apenas
uma, foi deflagrado o processo eleitoral.
No dia 09 de outubro esta entidade foi
surpreendida com uma liminar suspendendo as eleições e determinando a publicação de novo edital. Os associados Marcio Adriane de Almeida, Hamilton da Silva e Izaque Tavares de Oliveira, autores
da ação cautelar, alegaram não ter conseguido inscrever sua chapa por falta de
divulgação.
O Sindicato retomou o processo eleitoral seguindo as determinações da justiça e do estatuto sindical. No jornal “O Trilho” de quinta e sexta-feira, dias 23 e
24 de janeiro/2014, foi divulgado junto à categoria e disponibilizado no site do
Sindicato nas mesmas datas, todas as informações relativas às eleições. No dia
27 de janeiro de 2014 foi publicado o edital no jornal “O Estado de São Paulo”
convocando as eleições para os dias 27 e 28 de fevereiro. O prazo para registro de
chapas fluiu nos dias 28, 29 e 30 de janeiro/2014.

Inscrição
de chapa
Nos dias 24 e
27 de janeiro de
2014, através de
requerimento, foi
fornecido pela
secretaria desta
entidade a dois dos
autores da ação
cautelar, Sr. Marcio e
Sr. Hamilton, todas
as informações
e documentação
necessária para
inscrição de chapa
(veja a íntegra dos
documentos ao lado).
Dia 30 de janeiro foi
o prazo final para a
inscrição de chapas
interessadas em
disputar as eleições
sindicais, tendo sido
inscrita somente uma,
encabeçada pelo atual
presidente, Eluiz Alves
Matos.

