
 No dia 2 de março, uma segunda-feira, filiados 
e filiadas do Sitesemg em todo o Estado vão eleger o 
novo Conselho Diretivo e suplentes, Representantes de 
Regionais e Conselho Fiscal e suplentes para o triênio 
2020-2023. Para reduzir custos, a eleição se dará em 
um único dia, das 8h às 18h.
 Estão aptos a votar os sindicatários e as sindi-
catárias que se filiaram à entidade até o último dia 2 de 
dezembro.
 Uma urna fixa estará à disposição dos votantes 
na sede do Sitesemg (Rua da Bahia, 573, salas 602/603, 
Centro – BH). Além desta, outras seis urnas itinerantes 
percorrerão entidades sindicais sediadas na capital e 
em Betim, Caeté e Contagem.

Saiba como vai funcionar a eleição do Sitesemg
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 Já os filiados e filiadas que residem em outras 
cidades de Minas poderão votar por correspondên-
cia. As cédulas para votação já foram enviadas para os 
endereços residenciais cadastrados junto ao Sitesemg 
– portanto, se você é filiado (a) e seu endereço está 
desatualizado, entre em contato pelo telefone (31) 
3222.3072 e proceda à atualização. Para votar, basta 
seguir as orientações que constam no envelope que 
contém a cédula. Depois de preenchê-la, devolva-a 
imediatamente aos Correios para que o seu voto che-
gue a tempo. A postagem é gratuita. 
 O prazo para impugnação de candidaturas se 
encerrou no dia 28 de janeiro. A apuração dos votos 
será feita no mesmo dia da votação.

NÃO DEIXE DE VOTAR
 O fato de apenas uma chapa (Resistência 
na Luta) ter se inscrito para participar do proces-
so eleitoral não significa que você deva se abster 
de votar. Ao contrário. Cada voto é fundamental 
para fortalecer a nossa representação junto às 
entidades sindicais. 

CALENDÁRIO ELEITORAL FOI ABERTO EM JANEIRO

g No dia 10 de janeiro, o Sitesemg
 promoveu uma Assembleia Geral 

Extraordinária (à esq.) para indicação 
e eleição da Junta (à dir.) responsável 
pela condução do processo eleitoral. 

Foram eleitos Ivone Cristina do
Espírito Santo Silva Duarte, 

José Vieira e Nei Carlos da Silva. 

g Em seguida, o Sitesemg mandou publicar 
edital no jornal O Tempo que fixou prazo 
entre 14 e 23 de janeiro para inscrição de 

chapas interessadas em participar da eleição. 

g No dia 24 de janeiro, foi publicado
novo edital no mesmo veículo para informar

a categoria da composição da única
chapa inscrita no pleito.

TRABALHADOR É TRABALHADOR EM QUALQUER LUGAR. FILIE-SE AO SITESEMG.


