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METALÚRGICOS DO ABC VÃO ÀS URNAS NO PRIMEIRO TURNO. VOTAÇÃO SEGUE HOJE
No total, os sócios e as sócias do Sindicato elegem 162 membros para compor a Direção Plena para o triênio de 2023 a 2026. Segundo turno será realizado em abril

Os metalúrgicos 
do ABC ini-
ciaram ontem 

a eleição do primeiro 
turno dos representan-
tes para a escolha dos 
representantes em 45 
CSEs (Comitês Sindi-
cais de Empresas) e um 
CSA (Comitê Sindical 
dos Aposentados) nas 
fábricas da categoria. 
A votação segue hoje e 
o Sindicato conta com 
a ampla participação 
dos sócios e sócias. No 
total, serão eleitos 162 
membros para compor 
a Direção Plena no triê-
nio de 2023 a 2026.

“Nós temos os CSEs 
que estão no chão de fá-
brica, que é um instru-
mento importante para 
a nossa organização. 
Para ser diretor no Sin-
dicato, o companheiro 
tem que ser eleito na 
fábrica na qual ele tra-
balha para depois fazer 
parte desta chapa”, disse 
o dirigente que concorre 
pela chapa de represen-
tantes na Mercedes.

O secretário-geral 
dos Metalúrgicos do 
ABC, Claudionor Viei-
ra, destacou que o Sin-
dicato só tem o protago-
nismo que tem no país 
devido a organização 
no local de trabalho, o 
que aconteceu graças 
as lutas do conjunto da 
classe trabalhadora. “Os 
votos dos sócios e sócias 
fortalecem a organi-
zação no local de tra-
balho e as nossas lutas 
no Sindicato. Participe 
do processo eleitoral”, 
chamou.

De acordo o edital 
de convocação das elei-
ções, os candidatos elei-
tos no primeiro turno 
serão proclamados ao 
final da apuração de 
votos amanhã e divul-
gados posteriormente 
na Tribuna Metalúrgica. 
Nos dias 25 e 26 de abril, 
acontece o segundo tur-
no para a escolha do 
presidente, Conselho da 
Executiva da Direção e 
Conselho Fiscal.

“Os votos dos 
sócios e sócias 

fortalecem a 
organização 

no local de 
trabalho e as 
nossas lutas 
no Sindicato. 

Participe 
do processo 

eleitoral”

“Chegou a hora 
de legitimar os 
representantes 

nas fábricas 
para garantir 

a retomada 
do avanço 

por melhores 
condições de 

trabalho e 
salários”

Sede São Bernardo 
Rua João Basso, 231 – Centro

São Bernardo | CEP: 09721-100
Tel: 4128-4200 | www.smabc.org.br 

imprensa@smabc.org.br

Regional Diadema 
Av. Encarnação, 290 – Piraporinha 
CEP: 09960-010 – Tel: 4061-1040

Regional Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra

Rua Felipe Sabbag, 149 – Centro
Ribeirão Pires | CEP: 09400-130 

Tel: 4823-6898

Diretor Responsável: 
Claudionor Vieira. 

Coordenadora: 
Luciana Yamashita.  

Repórter: Cinthia Fanin. 
Diagramação: Rogério Bregaida.

/SMABC SINDMETALABC @SMABC

adonis guerra

adonis guerra

kelly fersan

ouro fino
alessandro valle

autometal

alessandro valle alessandro valle

General Fix movent

volks

mercedes



quarta-feira,15 de março de 20234.

igp

otis

igp

isringhausen

apis delta

adonis guerra

alessandro vallealessandro valle

adonis guerra


