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Construir um Brasil melhor 
s ó   d e p e nd e   d e   VOCÊ !

No próximo no domingo, 07/10, acontecem às eleições para presidente, 
governador, senadores (as) e deputados (as). Esse é o maior momento de  

exercício da cidadania que o povo brasileiro tem!

Chegou a hora 
de irmos às 
urnas, apesar 

da obrigatoriedade, 
escolher os candidatos 
que irão nos representar, 
na Câmara legislativa 
do Estado de Minas 
Gerais, no Senado, no 
Governo do Estado e na 
Presidência do Brasil.

Trazemos aqui 
uma reflexão quanto 

à importância do 
voto consciente. O 
voto não tem preço, 
mas tem profundas 
consequências. Afinal, o 
que queremos? Um Brasil 
onde não temos voz e 
nem vez? Onde somos 
apenas uma sombra 
desconsiderada? Um 
país onde nos enxergam 
apenas nos períodos 
eleitoreiros?

Aonde queremos 
chegar?

William Shakespeare, 
o mais influente 
dramaturgo do mundo 
já dizia que “quem 
não sabe para aonde 
vai, qualquer lugar 
serve”. Somos classe 
trabalhadora e temos 
a obrigação de saber 
aonde queremos 
chegar. Nossa luta é 

contra a exploração 
do trabalhador e da 
trabalhadora e pela 
construção de uma 
sociedade mais justa 
e igualitária, ou seja, 
menos desigual para 
todos.

Por isso, temos que 
eleger um presidente e 
um Congresso Nacional 
comprometido com a 
classe trabalhadora. 
Temos que analisar 
bem o perfil de cada 
candidato. Afinal, 
a busca incessante 
do bem estar social 
e moral de nossa 
gente, passa pelo 
amplo respeito, aos 
direitos fundamentais 
e garantias 
constitucionais.

Nós queremos um 
Brasil onde nossos 
projetos e necessidades 
fazem parte das 
discussões do dia a dia 
dos políticos em que 
depositamos o voto. E 
você? Já avaliou quem 
melhor representa os 
nossos interesses?

Voto não tem preço!
A diretoria do METASITA tem a responsabilidade de alertar à todos os trabalhadores e 

trabalhadoras, que não a preço que pague o seu voto. Mas, as consequências dos seus 
votos podem ser extremamente valiosas quando se elege um candidato comprometido 
com os interesses da classe trabalhadora.

Por outro lado, pode ter uma consequência devastadora quando se elege alguém que 
irá votar pela retirada dos direitos e conquistas, como já fizeram vários candidatos, 
votando pelo congelamento por 20 anos nas áreas sociais: educação, saúde, segurança 
e na reforma da CLT. E agora chegam novamente pedindo o seu voto. Depois não adianta 
dizer que nossos governantes e o Congresso são corruptos, até porque, nós quem os 
elegemos. VOTO NÃO TEM PREÇO, TEM CONSEQUÊNCIA!
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EXPEDIENTE

eleições 2018

07 de outubro: Dia de dar o troco em quem 
votou contra a classe trabalhadora!

A escolha é sua. Mas o problema é de todos nós!

Muitas pessoas 
podem achar 
que seu voto 

não faz muita diferença 
por ser apenas um 
voto. Outras pessoas 
podem achar que por 
ser voto secreto, não 
faz muita diferença 
votar em candidato A 
ou B. Uma coisa é certa: 
não podemos votar em 
candidato que seja a 
favor da privatização, 
porque querem entregar 
nossas riquezas para 
o capital estrangeiro, 
assim como fizeram com 
a Usiminas e a Acesita, 
hoje Aperam. 

Não devemos votar 
em candidato que votou 
a favor da Reforma 
Trabalhista. Só pra ter 
uma ideia, o trabalhador 
da iniciativa privada 

está com medo de ir 
na Justiça do Trabalho 
reclamar dos seus 
direitos, quando 
prejudicados pelo 
patrão, tendo em vista 
que a nova lei pode 
condenar o trabalhador 
a pagar as despesas 
processuais. E com 
toda certeza, sempre 
tem algum parente, 
amigo, vizinho, que 
está sofrendo com 
essa contrarreforma, 
que retirou direitos 
e garantias da classe 
trabalhadora. 

Além de ser um voto de 
cidadania, nesta eleição 

do próximo domingo, dia 07 
de outubro, o voto da classe 
trabalhadora tem que ser um 
voto de resistência. Um voto, 
cujo significado é que a luta 
não pode parar. 

Um Congresso Nacional 
formado por empresários e 
pelo agronegócio, não irá 
pensar nunca em defender 
os interesses dos trabalha-
dores. Ao contrário, só vão 
retirar os direitos que ainda 
nos restam. 

Todos lembram que no 
pacote da Reforma Traba-

Voto de resistência
lhista veio: a PEC do conge-
lamento dos gastos públicos 
por 20 anos (saúde, educação 
e segurança), a terceirização 
irrestrita e a própria Reforma 
Trabalhista, que inclusive os 
seus efeitos já estão refle-
tindo em nossos estados e 
municípios. 

Quem a gente eleger no 
dia 07 de outubro, é que será 
responsável por aprovar ou 
não a Reforma da Previdên-
cia, que pode condenar os 
trabalhadores e trabalhadoras 
a morrer trabalhando ou 
trabalhando até morrer, sem 
ter o direito de se aposentar. 

Podemos mudar este 
quadro, só depende de nós! 
Se for um voto conscien-
te, elegeremos quem será 
a favor dos trabalhadores 
e trabalhadoras. Ou seja, 

aquele que poderá promover 
um plebiscito para revogar 
esses malefícios que fizeram 
contra os trabalhadores e que 
também irá votar contra a 
Reforma da Previdência.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem uma ferramenta que 
permite a consulta dos números do título, da zona eleitoral 

e também do endereço da seção de votação. 
Então, se você não se lembra de algumas dessas informações 

e está sem seu título de eleitor, basta indicar nome completo, 
data de nascimento e nome da mãe, conforme explicação e 
figura abaixo: 

Primeiro, acesse o site www.tre-mg.jus.br e, em “Serviço 
ao eleitor”, clique em “Local de votação” e digite: 
Nome; Data de Nascimento e Nome da mãe.

O eleitor que, no dia das eleições, estiver sem o título 
eleitoral em mãos, ainda poderá votar! Qualquer documento 
oficial com foto é válido. 

Não deixe de votar!
Veja abaixo como consultar o seu local de votação:


