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Nota de esclarecimento CHAPA 2- HORA DA MUDANÇA 

 

ELEIÇÕES DO SINDICATO DE BETIM EREGIÃO É SUSPENSA POR LIMINAR 

 

No dia 01 de fevereiro de 2017 a eleição do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e Região foi 

suspensa por liminar a pedido da Chapa 2 – Hora da Mudança, uma vez que o processo 

eleitoral encontra-se com graves irregularidades, entre elas:  

1. A junta eleitoral que é composta por 4 (quatro) membros sendo 3 (três) ligados a 

Chapa 1 e apenas 1 (um) integrante da Chapa 2; 

2. Decidiram de forma arbitraria que a Chapa 2 não teria direito a mesários no decorrer 

do processo; 

3. A Chapa 2 não teria direito a ter fiscais na guarda da urna (uma vez que a votação se 

dará em 3 dias sendo eles: 01, 02 e 03 de fevereiro de 2017); 

4. A Chapa 2 não teria direito a 1 (um) mesário para acompanhar o transporte das urnas 

em tempo integral; 

5. A lista de associados não pode ser conferida pela Chapa 2, sendo que existem 

aproximadamente 1000 pessoas as quais não é possível sequer se verificar se 

realmente são associados da entidade; 

 

Nós integrantes da Chapa 2 achamos que as medidas adotadas pela 

junta eleitoral tem claramente o objetivo de beneficiar a chapa da 

atual situação, ou seja, Chapa 1. A chapa 2 defende que tenhamos um 

processo democrático, limpo e transparente nas eleições para 

renovação da diretoria do sindicato.  Gleyson Borges. 

 

Fato como este que a junta eleitoral tentou impor no processo não deixa que a vontade do 

trabalhador seja de fato respeitada. É muito triste que em pleno regime democrático a CTB – 

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil tenha atitudes antidemocráticas, 

arbitrarias e autoritárias como estas. Nós da Chapa 2 recebemos com muita satisfação a 

aceitação do pedido de liminar do Presidente do TRT – Tribunal regional do Trabalho de Minas 

Gerais do Dr Desembargador Júlio Bernardo do Carmo que suspende o processo eleitoral na 

atual situação, uma vez que para o nosso entendimento vem corrigir um enorme prejuízo que 

teríamos no processo eleitoral. 

 

Atenciosamente  

Chapa 2 – Hora da Mudança 


