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Chapa 1 é eleita pela categoria
Mais de mil filiados e filiadas participaram da eleição para 

a diretoria do Sindprev-ES, triênio 2014-2017

Com 1.097 votos a Chapa 1 – “Resistir, Lutar e Vencer” – A 
Chapa da Categoria foi eleita para conduzir o Sindprev-
-ES no triênio 2014-2017.

Na apuração realizada a partir das 21 horas do dia 22 de ou-
tubro, no auditório do Sindicato dos Bancários, em Vitória, fo-
ram contabilizados 1.140 votos no total. Além dos 1.097 para a 
Chapa 1, foram contabilizados 28 votos em branco e 15 nulos.

“Essa foi uma vitória da categoria, que foi às urnas e con-
sagrou vitoriosa a Chapa 1, com 96% dos votos. Representa o 
avanço da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, de forma 
independente em relação aos patrões, governos e partidos po-
líticos”, declarou a chapa eleita.

Posse 
Após o fim da apuração e a proclamação da chapa eleita, 

em conformidade com o Estatuto, foi empossada a nova Dire-
toria Colegiada e o Conselho Fiscal.

Votação
Nos dias 21 e 22 de outubro, os trabalhadores e trabalhado-

ras da ativa, aposentados, aposentadas e pensionistas da Fu-
nasa, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do Minis-
tério da Saúde (MS), da Anvisa, do Ministério da Previdência e 
do INSS compareceram às urnas para votar.

Foram disponibilizadas 17 mesas coletoras de votos, sen-
do três fixas e 14 itinerantes, que percorreram municípios da 
Grande Vitória e do interior do Estado.

Antidemocrática, Oposição 
tentou impedir a eleição

A Oposição Cutista/Governista não conseguiu inscre-
ver chapa para disputar a eleição, pois o Estatuto deter-
mina que só pode ser inscrita chapa completa. E para 
ser candidato o trabalhador tem que estar associado ao 
sindicato.

A Oposição não cumpriu essas regras estatutárias e 
sua chapa não pode ser inscrita. Aí começou a divulgar 
na base da categoria que não haveria eleição, que a elei-
ção não daria quórum e que a eleição seria anulada.

No dia 16 de outubro, membros da Oposição impe-
traram uma ação judicial contra o Sindprev-ES, com 
pedido de liminar sem ouvir a outra parte, pedindo a 
anulação da eleição. 

Na segunda-feira, véspera da eleição, a juíza declarou 
extinto o processo, julgando a Vara do Trabalho incom-
petente para julgar conflitos entre entidades sindicais e 
seus sindicalizados.

Não há razão legal para anulação da eleição. Mais 
uma vez a oposição tenta ganhar no tapetão.

“Agradecemos a confiança, o compromisso e a par-
ticipação da categoria. Agradecemos o apoio de todos 
e todas, em especial daqueles e daquelas que trabalha-
ram nas eleições”, agradeceu a direção do Sindprev-ES.

Votação aconteceu nos dias 21 e 22 de outubro
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