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Gestão vitoriosa!
Chapa “Novo Rumos” vence eleições para
nova diretoria do Sindbast com aprovação
expressiva dos associados
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As eleições do Sindbast, para definir os integrantes da Diretoria,
Conselho Fiscal, Conselho de Representantes e seus respectivos
suplentes, já têm resultados. A Chapa “Novos Rumos”, composta em sua maioria de integrantes da atual gestão, venceu com
96,06% dos votos. Os votos em branco somaram 1,82% e os
nulos, 2,10%.
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A votação ocorreu entre 15 e 19 de outubro na sede do Sindicato,
em São Paulo, e em todas as unidades da Ceagesp, Codasp e
Ceasa-Campinas, por meio de urnas itinerantes. Com isso, todos
os associados tiveram a oportunidade de participar do pleito, que
transcorreu de forma tranquila e de acordo com as determinações
estatutárias.
No encerramento, as urnas foram devidamente lacradas e encaminhadas para a Secretaria Eleitoral, que ficou responsável pela
apuração.
Para Alemão, atual líder do Sindbast e presidente da Chapa “Novos Rumos”, a votação expressiva dos associados revela a aprovação do trabalho da atual gestão. “Isso nos dá confiança para
prosseguirmos na luta, agora com novos companheiros, nova força e ânimo redobrado”, afirmou.

Os integrantes da diretoria eleita agradecem a participação de todos na eleição e, principalmente, o
voto de confiança da maioria dos associados. Eles
assumem o compromisso de lutar incansavelmente pela defesa das causas dos trabalhadores.
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De acordo com o Estatuto Social do Sindbast, o mandato da Diretoria tem duração de cinco anos. O novo mandato sindical começa em 17 de janeiro de 2013 e termina em 17 de janeiro de 2018.
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Ele também ressaltou que a vitória aumenta a responsabilidade de
honrar os compromissos assumidos com a categoria representada e de continuar defendendo os interesses dos trabalhadores.

NOVOS RUMOS

Novos integrantes comentam as propostas da diretoria em prol dos
trabalhadores:
“Como nossa empresa é ligada ao governo do Estado, os funcionários sofrem
com a burocracia e demora em decidir
e aprovar nosso Acordo Coletivo. Nossa
data base é junho, porém quase sempre
assinamos o Acordo em outubro. Portanto, lutaremos contra a morosidade
caduca dos processos de aprovação de
reivindicações dos trabalhadores! Buscaremos respostas mais rápidas e diretas por parte daqueles que deliberam! Nossa gestão
atuará por uma representatividade mais eficaz!”

“Vamos retribuir a confiança dos associados com muita força e garra para ampliar as conquistas dos trabalhadores.
Precisamos de maior liderança e envolvimento de todos para defender de forma mais efetiva as causas das categorias
que representamos. Iremos buscar novas
associações, mas para isso precisamos
aproximar o Sindicato dos trabalhadores. Sempre fui muito participativa das questões sindicais e agora estou muito animada para
fazer parte desta luta. Podem contar comigo!”

Maria Isabel Ribeiro Nascimento - (Coordenadoria de Recursos Humanos - Codasp - São Paulo)

Solange Rodrigues Santana - (DEPEC/ SAEXE – Ceagesp –
São Paulo)

“Vamos lutar para que o Sindbast tenha
mais participação dos funcionários, não
apenas dos associados, mas de todos.
Hoje, o Sindicato é visto como pouco
combativo. Então, temos de mudar essa
imagem, aumentando sua representatividade e tornando-o mais forte. Precisa
haver uma resposta direta e permanente para todos os questionamentos dos trabalhadores, ou seja, o
retorno não pode acontecer apenas no dissídio.”

“Fui convidado pela diretoria para participar da nova gestão e aceitei com o
intuito de colaborar com o Sindicato
no que for possível, com muita garra,
honestidade, simplicidade e determinação. Minha meta é lutar com o Sindbast
para defender os interesses da classe
trabalhadora da Ceagesp. Precisamos
de mais união e interação entre os diretores em prol de nossos
representados.”

Devanir Espindola - (SEGOP - Ceagesp - São Paulo)

Nilson Buava - (DEPEC/ SECME - Ceagesp - São Paulo)

“Precisamos continuar com a luta do Sindbast, porém com uma nova visão. Para um sindicato forte, a diretoria precisa ser mais ativa e aberta às reivindicações dos trabalhadores. Por outro lado, a classe trabalhadora
deve estar unida e participativa. Todos devem colaborar com opiniões, sugestões de melhorias, não apenas
com críticas. Só assim, alcançaremos nossos objetivos na medida do possível.”
Cida Martins - (CODSU - Ceagesp - São Paulo)

Confira a lista completa com os nomes dos diretores no site do Sindbast: www.sindbast.org.br.

Nova gestão preparada para os desafios atuais:
• aumentar o respeito e o espírito combativo do Sindicato;
• promover encontros entre os diretores para traçar planos
de ação;
• antecipar as pautas de reivindicação para o início do ano
para agilizar as negociações do dissídio;
• ficar mais próximo do associado;
• retomar as reuniões setoriais;
• brigar por conquistas para os trabalhadores durante todo o
ano, não apenas nas negociações do Acordo Coletivo;

• melhorar a comunicação com o trabalhador por meio
de mais boletins informativos periódicos;
• qualificar outros trabalhadores para participar diretamente das decisões do Sindicato;
• continuar combatendo irregularidades nas relações de
trabalho;
• continuar na defesa incansável dos interesses dos
trabalhadores, lutar pela manutenção de seus direitos e conquistas históricas e enfrentar as ameaças
do desemprego.

