
Muitos companheiros 
têm perguntado para 
quê votação, se apenas 
uma chapa vai disputar 
as eleições.

Para esses, bastava dar 
posse aos candidatos 
uma vez que ninguém 

quis concorrer com os mesmos.
Não é assim que funciona!
O que garante a represen-

tatividade da chapa eleita é 
o voto dos companheiros só-
cios do sindicato. É esse voto 
que legitima o candidato. 
Que dá aos eleitos o direito 
político de representar os 
eleitores.

Nesta quiNta, dia 19, 
começa a votação.

 Convocamos os compa-
nheiros sócios do sindicato 
para se dirigirem às mesas 
coletoras de votos colocadas 
nas portarias e na sede do 
sindicato para manifestarem 
seu apoio, ou não, à chapa 
candidata.

Confira ao lado o quadro 
onde estarão localizadas as 
mesas coletoras de votos. E 
nunca se esqueça: a autori-
dade política da chapa é seu 
voto quem dá.
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Data folha faz um retrato de quem 
manifestou no Brasil na sexta-feira, 13 e 
domingo 15.Conheça um pouquinho da pesquisa.
O site UOL publicou uma 
pesquisa feita pelo Instituto 
Data folha com as pesso-
as que participaram das 
manifestações realizadas 
na cidade de São Paulo na 
sexta-feira 13, e no domingo 
dia 15.
A pesquisa pode ser aces-
sada no link: http://tools.
folha.com.br/print?site=e
mcimadahora&url=http://
www1.folha.uol.com.br/po-
der/2015/03/1603885-maio-
ria-foi-as-ruas-contra-corrup-
cao-diz-datafolha.shtml.
Conheça um pouquinho dela:

Para melhor exemplificar os dois grupos que se manifestaram no Brasil 
pegamos um exemplo nacional e outro daqui de Timóteo. Compare:

manifestação na sexta 
(13/03/2015)

manifestação no 
domingo (15/03/2015)

Fonte: internet

Fonte: (Fonte: Luiz Carvalho e Vanessa Ramos - CUT, com 
informações da CNM/CUT)

Qual dos grupos na sua opinião defende os 
interesses da classe trabalhadora? 

Com qual você se identifica?

Para você 
refletir!

Os 
trabalhadores 
metalúrgicos 
da Aperam 
completaram 
este ano 
08 anos de 
trabalho em 
Jornada Fixa.
Até quando?


