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Sem Censura Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

ELEIÇÃO COMPLEMENTAR - METASITA

Termina nesta 
terça-feira, 27, 
a eleição da 

chapa  inscrita 
para a eleição 
complementar 
convocada 
pela direção do 
METASITA. Como 
apenas uma chapa 
se inscreveu vários 
companheiros 
estão dizendo que 
não precisaria nem 
mesmo de haver 

eleição.
Não é bem assim. 

Não concordamos 
com a tese de 
eleição feita em 
assembléia mal 
divulgada, sem a 
participação dos 
trabalhadores. 
Pode até ser legal, 
mas é imoral. Um 
dos princípios 
defendidos por 
nós é que os 
trabalhadores 

é quem devem 
decidir os rumos 
do Sindicato. A 
participação dos 
trabalhadores 
no processo 
de votação 
não só legitima 
politicamente 
a chapa eleita, 
como garante o 
respaldo político 
que a direção do 
METASITA precisa no 
confronto com os 

Eleição complementar encerra 

hoje

campanha 
salarial 2013/2014

O Brasil assistiu no 
mês de junho uma das 
maiores mobilizações 
da sua história. De 
norte a sul do país, 
trabalhadores e jovens 
saíram às ruas reivin-
dicando um Brasil me-
lhor para todos.

Mobilizar pra conquistar!

A mobilização da 
sociedade já 

está surtindo efeito, 
provando que é 
preciso mobilizar pra 
conquistar.

Se vale para o 
Brasil, vale para 

a empresa que você 
trabalha. Patrão não nos 
respeita! Como somos 
nós quem garantimos o 
seu lucro, via o nosso 
trabalho, o seu medo 
é que levantemos a 
cabeça e exijamos ser 
valorizados. 

Por isso o lema da 
Campanha Salarial dos 
metalúrgicos cutistas 
de Minas Gerais 
será: Mobilizar pra 
conquistar. Ela segue 
a lógica de que basta 
parar a produção, para 
amaciar o coração do 

patrão.
Mobilização só 

acontece, se você 
estiver disposta a fazê-
la. E conquista só vem, 

patrões. 
Por isto, se 

você não votou, 
contamos com 
sua participação. 
O voto pode ser 
dado em qualquer 
das portarias ou 
ainda na sede 
ou subsedes do 
METASITA. É rápido, 
sem filas e você 
ainda fortalece sua 
entidade na luta 
contra os patrões.

se você se mobilizar. 
Por isso, nessa 
campanha salarial, 
vamos todos mobilizar 
pra conquistar!

E MOBILIZAÇÃO !
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plr 2013 - Aperam

A assembleia para 
análise e deliberação 
da proposta da PLR será 
nesta quarta-feira. 

Convocamos os compa-
nheiros 

que traba-
lham na 
Vamservice 
para uma 
assembleia 
nesta quar-
ta-feira, 
28, para 
analisarem 
e deliberarem sobre a 
proposta da empresa 

NÃO SE 
ESQUEÇAM!

ASSEMBLEIA DA 
VAMSERVICE, DIA 
28, QUARTA-FEIRA, 
NOS 4 HORÁRIOS 

TRADICIONAIS: 7h30, 
13h30, 15h30 e  

às 18h.

plr 2013 - VAMSERVICE

para pagamento da 
PLR/2013.

A assembleia aconte-
cerá nos quatro horários 
tradicionais, às 7h30, 
13h30, 15h30 e 18h. 

A Vamservice está 
oferecendo 
R$ 
200,00 de 
antecipação 
de PLR. Está 
bom? Está 
ruim? Você 
é quem 
decide. Vem 

para assembleia você 
também!

Assembleia Vamservice, dia 28

Médico no Brasil virou 
produto de luxo. Só 

a burguesia tem acesso a 
eles a hora que querem. 
O povo trabalhador tem 
que esperar nas filas por 
um atendimento, que nem 
sempre é de qualidade.

Buscando resolver este 
problema, foi criado o 
programa mais médico. 
Só que as instituições que 
representam os médicos 
brasileiros boicotaram-
no. O caminho escolhido 
foi então a importação de 
profissionais cubanos.

O que lemos e ouvimos 
na imprensa burguesa foi 
de embrulhar o estômago, 
mesmo do mais fortes. 
Colunistas, como Eliane 
Cantanhêde e Reinaldo 
Azevedo, chegam a falar 
em trabalho “escravo”. Que 
os aviões que traziam os 
médicos de cuba seriam os 
“tubeiros” na atualidade.

Pura incoerência. Esta 
mesma elite que critica 
o fato de ser o governo 
cubano quem pagará os 
salários dos médicos que 
trabalharem no Brasil, 
alegando que eles não 
receberam um salário 
justo, são os mesmo que 
defendem a aprovação da 
PL 4330 que permitirá, se 
aprovada, a terceirização 
de todas as atividades, 
acabando na prática com 
a CLT e todos os direitos 
conquistados ao longo de 

tantas batalhas travadas 
pela classe trabalhadora.

Em cuba os médicos se 
formam em universidades 
públicas, bancadas pelo 
estado e quando se 
formam juram salvar 
vidas e retribuem os 
gastos feitos pelo povo na 
sua formatura. No Brasil, 
a maioria dos médicos 
também são formados nas 
universidades federais, 
bancadas com os impostos 
do povo, mas quando se 
formam, atender o povo 
fica longe da agenda da 
maioria dos formandos. 

1999
Em 1999 o governo 

de FHC também trouxe 
médicos cubanos para as 
cidades onde não tinham 
médicos. Só que naquela 
época, a imprensa burguesa 
saudou a iniciativa 
desejando boas vindas 
aos médicos cubanos. 

O que tem por de trás
Acontece que o Ministro 

da Saúde, Alexandre 
Padilha é pré-candidato 
ao governo de São 
Paulo, principal reduto 
dos tucanos no país. O 
programa mais médicos 
tem tudo para cair no 
gosto da população, pois 
garantirá a presença de 
médicos onde eles não 
existem, fortalecendo  a 
candidatura de Padilha.

Mais médicos, PL 4330 
e a hipocrisia da  elite 

brasileira
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A Aperam ainda não 
se manifestou a 

respeito da contra 
proposta apresentada 
pelos representantes 
dos trabalhadores para 
adiantamento da PLR. 
A Empresa oficializou 
via seu informativo 
uma proposta de 
R$1.000,00 com 
garantia mínima 
de pagamento. 

Os representantes 
dos trabalhadores 
reivindicaram que esta 
garantia seja de 50% 
do salário médio, cerca 
de R$1.400,00.

Conversas não oficias 
dão conta de que 
haverá , esta semana, 
uma reunião entre os 
representantes dos 
trabalhadores e da 
Aperam. Vamos esperar.

Empresa ainda não se manifestou sobre 
pedido dos representantes dos trabalhadores

VAI DEIXAR POR ISSO MESMO?


