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Os trabalhadores da ISA CTEEP par-
ticiparam da votação para eleger seu 
novo representante ao Conselho de 
Administração da empresa entre os úl-
timos dias 07 a 09 de fevereiro em um 
pleito que foi totalmente eletrônico. Já 
a eleição ao Comitê Gestor dos ativos 
foi por aclamação, uma vez que apenas 
uma chapa foi inscrita. Vale lembrar que 
a eleição ao Comitê Gestor dos Assisti-
dos está suspensa por questões opera-
cionais e o Sinergia CUT vem cobrando 
insistentemente uma posição da empre-
sa para que essa situação se resolva o 
mais urgente possível. Porém, nas duas 
eleições ocorridas, o resultado foi de 
grande vitória aos trabalhadores!

ELEIÇÃO CA
De acordo com apuração final refe-

rente ao pleito do CA, Orivaldo Luiz 
Pellegrino foi eleito com ampla maioria 
dos votos válidos (confira os números ao 
lado). Para a direção do Sinergia CUT, 
que, desde o início do processo eleitoral 
apoiou o companheiro Orivaldo, “a luta 
foi árdua, mas os trabalhadores soube-
ram discernir quem melhor irá repre-
sentá-los e defendê-los no Conselho de 
Administração”.

Vale aqui ressaltar que o CA é o prin-
cipal órgão deliberativo em que se dis-
cutem assuntos de extrema importância 
para a categoria e para a boa gestão 
da empresa. Ter um bom representante 
dos trabalhadores nesta instância sig-
nifica que as discussões, intervenções 
e deliberações sobre a política de in-
vestimentos e o patrimônio da empresa 
poderão ser feitas com a ótica dos tra-
balhadores, visando garantir o quadro 
funcional existente e a política de RH 
voltada para o trabalhador com atuação 
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preventiva nas reestruturações organi-
zacionais promovidas pelas empresas.

ELEIÇÃO DO CG ATIVOS
Já no pleito do Comitê Gestor (CG) 

de Investimentos e Previdência para 
Ativos, por  ter havido uma única cha-
pa inscrita, a mesma foi eleita por 
aclamação, sem a necessidade de ser 
realizada votação. Assim, estão eleitos 
Francisco Cesar Mariano Rodrigues 
(titular) e Sérgio Aristides da Silva 
(suplente), apoiados pelo Sinergia CUT. 
É preciso lembrar que o CG é um dos 
mais importantes fóruns para discutir, 
intervir e deliberar sobre a Política de 
Investimentos e o Plano de Aplicação 
dos Recursos e do Patrimônio do Plano 
Previdenciário da categoria. Por isso é 
tão essencial manter ali pessoas capa-
zes de lutar no dia a dia pelos interes-
ses dos trabalhadores. 

O Sinergia CUT parabeniza os três 
companheiros eleitos e lhes deseja uma 
gestão de muita luta, energia e vitórias!
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ELEIÇÃO ELEIÇÃO CACA ISA CTEEP ISA CTEEP
Orivaldo Luiz Pellegrino – 389 votos
Celso Luis de Souza      –    44 votos
Brancos      –     0 voto
Nulos       –     3 votos
Total       –  436 votos

Francisco Cesar M. Rodrigues 
(titular) 

Sérgio Aristides da Silva 
(suplente)

CHAPA ÚNICA
ELEIÇÃO POR ACLAMAÇÃO

AGRADECIMENTO AOS AGRADECIMENTO AOS 
TRABALHADORESTRABALHADORES

CONFIRA OS RESULTADOS

“Gostaríamos de agradecer a todas e 
todos os trabalhadores da ISA CTEEP 
pela confiança que depositaram em 
todo esse processo! Estaremos sempre 
juntos para defender os interesses dos 
trabalhadores, buscando sempre o melhor 
para nossa categoria! Vamos honrar 
nossos compromissos assumidos durante 
a campanha e dar continuidade ao grande 
trabalho que já vem sendo feito ao longo 
dos anos. Muito obrigado!”

Chico César e Sérgio

“Quero agradecer a cada 
um  que confiou na nossa 
proposta de  trabalho  e  
depositou em mim seu voto, 
apoiando e incentivando 
nossa campanha eleitoral. 
Quero ainda agradecer a todos que  ajudaram 
na divulgação da minha candidatura. 
Pessoas que, voluntariamente, dedicaram 
tempo para promover nosso trabalho 
e  propostas. Estou consciente da minha 
responsabilidade  e  a desempenharei  de  
forma  ética e  transparente, sempre  em  
prol  dos trabalhadores da ISA CTEEP.  
A todos e todas, o meu muito obrigado!”

Orivaldo Luiz Pellegrino


