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eleições 2018

O Congresso eleito e os trabalhadores
SEGUNDO TURNO

D

A partir de 2019, os trabalhadores terão que lidar com um
Congresso que saiu das urnas no dia 07 de outubro, mas...

...Você sabe que congresso é esse?

de acabar com os
direitos trabalhistas.
Ou seja, a maioria
dos que votaram a
favor do massacre
aos direitos dos
trabalhadores,
foram excluídos do
Congresso.
Já os partidos que
lideraram essas votações contra os trabalhadores, tiveram
suas bancadas drasticamente reduzidas.

O MDB caiu de 66
deputados para 34.

renovação do
Congresso Brasileiro para 2019
foi de 47,3%. Apenas
251 dos 513 deputados atuais, conseguiram se reeleger.
Porém, a análise do
perfil dos deputados
eleitos e reeleitos mostra que teremos um
Congresso mais fragmentado e com perfil

mais liberal, alinhado
com o pensamento e
a postura dos neoliberais, que defendem os
ideais da direita conservadora brasileira.
Atualmente, dos 35
partidos registrados e
em atividade no Brasil,
30 elegeram repreentantes para o Congressos, contra os 25
atuais.

O Congresso eleito, mostra um perfil
mais conservador, no
que diz respeito às
questões culturais e
morais, como é o caso
do aborto, da homoafetividade, etc., porém,
um perfil mais liberal
diante das questões
econômicas.
O Congresso foi
renovado, mas não

significa que os trabalhadores terão vida
mais fácil.
Para os liberais,
quanto menos regras,
direitos pré estabelecidos, mobilizações
sociais, melhor. O capital deve andar livre e
solto.
Esse novo Congresso não será amigo dos
trabalhadores!

E para
presidente?

Já temos um
Congresso contrário
aos trabalhadores. Na
disputa entre o capital
e o trabalho, patrão
e trabalhadores, a

maioria dos deputaos
eleitos estarão do lado
dos patrões.
E o seu candidato a
presidente?
Está do lado de

quem nessa disputa?
Na hora de escolher
o seu candidato a
presidente, é bom
você responder essa
pergunta.

o atual Congresso, 251
deputados
federais foram reeleitos. Menos da metade desses votaram a
favor das reformas de
Temer. Votaram contra os trabalhadores.
Dos 251 reeleitos,
apenas 108 votaram
favoráveis à
proposta de Temer
de congelamento
os gastos sociais e

O PSD reduziu de 54
para 29.

QUEM LIDEROU A REFORMA,
PERDEU NAS URNAS
O Ministro do
Trabalho na época da
deforma trabalhista,
Ronaldo Nogueira, e
o relator da proposta,
Rogério Marinho, estão
entre as lideranças da
Reforma Trabalhista
que tiveram o troco

dos trabalhadores, e
não conseguiram se
reeleger.
O líder do governo
na Câmara, André
Moura, e do Senado,
Romério Jucá,
também ficaram de
fora.

Renovação deixa o Congresso fragmentado e à direita

A
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s eleitores que
não votaram
no primeiro
turno das eleições, no
dia 07 de outubro de
2018, poderão votar
no segundo turno, que
ocorre no próximo dia
28.
Portanto, quem não
votou no primeiro
turno, não está
impossibilitado de
votar no segundo.
Lembrando que, quem

faltou as eleições do
primeiro turno, precisa
justificar a ausência
no cartório eleitoral
ou online, por meio do
sistema Justifica, até o
dia 6 de dezembro.
Do mesmo modo, no
caso de eleitores que
faltarem ao segundo
turno, eles também
devem se justificar,
com o prazo de até o
dia 27 de dezembro.
Para justificar o

voto, o eleitor precisa
apresentar documentos
que comprovem o
fato que impediu o
comparecimento às
urnas.
A não justificativa
do voto está sujeita
a multa, problemas
para votar em outras
eleições e até mesmo
o cancelamento do
título (caso as faltas
ocorram três vezes
consecutivas).

LEMBRE-SE SEMPRE:

VOTO NÃO TEM PREÇO, TEM CONSEQUÊNCIAS!

Câncer de mama:
Informar, previnir
e cuidar!

OUTUBRO
ROSA

Outubro: mês de conscientização e combate ao câncer de mama
FIQUE LIGADO! + benefícios para você se associar!

Timóteo tem novo polo Católico EAD (Ensino a Distância)
Estamos firmando uma
parceria com a UBEC
Universidade Católica de
Brasília que está com um
polo em frente do Metasita,
um anexo ao CEC (Centro
Educacional Católico de

Minas Gerais).
Agora você pode contar
com um novo polo da católica
EAD aqui em Timóteo e
ainda terá desconto por ser
associado ao Metasita!
São diversos cursos a

distância, de graduação e
pós graduação, que possuem
toda a qualidade, a tradição
e o compromisso que só a
universidade católica tem.
Por isso, não é qualquer ensino
a distância, é a católica EAD.

Maiores informações: 4020-1469 - ead.catolica.edu.br
EXPEDIENTE

com a palavra,
o trabalhador

APERAM
Restaurante Regional 1
“Muitas vezes que vamos almoçar após às
12h30, nos deparamos
com a falta de algum
prato do gourmet. Por
vezes já cheguei e não
encontrei carne. Também, o suco é servido
quase sempre quente.
Miséria de carne. Sei
que não é culpa delas,
mas as muié serve
até com dó. Fora que
o lanche servido não
tem a mesma qualidade que tinha antes,
temos observado o
pão velho... Tá osso,
viu! No Regional 1 tá
osso de comer.“
campanha salarial
2018/2019

Como andam as
negociações
Pelo acordo assinado
tanto com a Aperam,
quanto com o Sindimiva, as negociações
deveriam ter sido iniciadas no último dia 15/10.
O Sindimiva nos enviou um email dizendo
que a comissão que negociará representando
os patrões já se reuniu
para preparar uma
contraproposta e, em
breve, as negociações
começarão.
Já a Aperam informou que está fazendo
os últimos ajustes e que
na próxima semana
deveremos nos reunir
para dar início às
negociações.
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SEJA CONSCIENTE! NÃO JOGUE ESTE INFORMATIVO EM VIA PÚBLICA

Quem não votou no primeiro turno
poderá votar no segundo, dia 28/10

