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Sem Censura
unificação

1º DE MAIO

Dia da Classe TrabalhaDora 
e não do Trabalho

Os meios de 
comunicação 
ligados aos 

patrões tratam o 
1º de maio como 
dia do trabalho 
e não do 
trabalhador. 
O que parece 
ser apenas 
uma questão 
de palavras 
é na verdade 
um profundo ato 
ideológico.
O 1º de maio surge 
como forma de 
lembrar a luta dos 
trabalhadores contra 
a exploração do 
capital. É dia de luta 

e de comemorar as 
vitórias que esta 
luta garantiu aos 

trabalhadores. 
Afinal, trabalhador 

nunca ganhou nada. 
Conquistou tudo!

O que a mídia 
burguesa quer ao 

dizer que 1º de maio 
é dia do trabalho e 
não do trabalhador. 
É acabar com o 
sentido classista 
deste  dia. Quando 
se fala em dia 
do trabalho pode 
estar referindo até 
a máquina que 
também “trabalha” 
e do patrão cujo 
“trabalho” é explorar 
o trabalhador.

Quando se fala do 
trabalhador se fala 
da exploração e da 
luta contra ela. 

Resgata a vitória 
que os trabalhadores 
tiveram.

********
Viva a 
Classe 

Trabalhadora! ****Este ano 
não haverá 
comemoração 
na sede do 
METASITA
A direção do METASITA 
decidiu não fazer este ano o 
churrasco no dia 1º de maio, 
como vinha fazendo nos 
últimos três anos. O motivo é 
simples. Não temos nenhuma 
vitória para comemorar. Até a 
participação dos trabalhadores 
durante a campanha salarial 
foi aquém do que estamos 
acostumados e do que se 
faz necessário. Pedimos 
desculpas àqueles que sempre 
participam. Tomara que 
em 2014 os trabalhadores 
acordem do pesadelo do 
individualismo e retomem a 
consciência que nossa força 
vem da nossa união. 

FIQUE LIGADO
Ninguém deve trocar horas extras a 
100% por folga na copa
Tem patrão que é folgado, 
cara de pau mesmo. 
Estão querendo que o 
trabalhador trabalhe na 
terça-feira, dia 29, feriado 
municipal, onde a horas 
extras são pagas a 100%, 

Nada pior para 
o patrão do que 
o trabalhador ter 
consciência de que 
pode vencer. 

Que a receita é 
simples. Basta união. 
Por isso, vamos sempre 
dizer viva a classe 
trabalhadora.

para folgar durante os 
jogos do Brasil na copa. 
Não aconselhamos 
ninguém a fazer esta 
troca. O patrão não pode 
obrigar ninguém a fazê-la. 
Vai ser folgado lá longe.
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EXPEDIENTE NO METASITA - FERIADO
Em virtude dos feriados  do Aniversário da Cidade e 1º de Maio, 

informamos que o METASITA não irá funcionar de 28/04 até 02/05 .
Retornaremos às atividades nO DIA 05 DE MAIO.
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EMALTO - JUSTIÇA 

Emalto propõe negociação para 
encerrar Ação na justiça, garantindo o 
pagamento das cestas básicas

Diante das denúncias 
feitas pelos 
trabalhadores de 

que a Emalto estava 
cortando a cesta básica 
dos trabalhadores, que 
apresentavam 01 atestado 
médico. A Convenção 
garante que podem ser 
apresentados até 02 
atestados sem prejuízo da 
cesta básica.
Entramos com a Ação 

Coletiva na Justiça do 
Trabalho. Às vésperas da 
audiência em 14/04/2014, 
fomos procurados por 
representantes da Emalto 
propondo uma negociação. 
Gostamos da iniciativa. Nossa 
proposta é de preservar os 
direitos dos trabalhadores. 
A via da negociação sempre 
será privilegiada. Que bom 
que a Emalto também está 
escolhendo este caminho.

PLR
Estamos 
aguardando a 
próxima reunião

Já encaminhamos 
à Emalto cópias de 
acordo de PLR para 
a empresa ter uma 
referência negocial. 
Estamos aguardando 
agora que seja 
agendada a próxima 
reunião para darmos 
continuidade às 
negociações

AÇÃO EMPRESA ATA
Lista dos funcionários que 
faltam para receber

ADRIANO DE SALES LOPES
ADRIANO GOMES DA SILVA
AGNALDO FERREIRA DA SILVA
ALEX DE SOUZA LOPES
ANGELO DAS NEVES GONÇALVES
CLEIDSON MARQUES VIEIRA T. QUINTÃO
DHEISON MARCOS VENTURA
EDIVALDO DOS SANTOS VENTURA
ERIVELTON PAULA MOREIRA
EZEQUIAS NEVES RODRIGUES
FILIPE RODRIGUES DE SILVA
FERNANDO VERISSIMO PEREIRA
FRANKLIN PAULO RIBEIRO COCCO
HUGO HENRIQUE LOPES
JOSE CARLOS SANTOS
JUVENAL DA CRUZ TERCIO
KEIVERSON PEREIRA ALMEIDA
KLEDSON SOUZA DA SILVA
LAURO GABRIEL
LEONARD FERNANDES FARIA
LUCAS HENRIQUE BATISTA S. OLIVEIRA
LUCIO WAGNER DA SILVA
LUIZ FLAVIO MACEDO SILVA

MAGNO AUGUSTO SILVA GOMES
MARCOS VINICIUS MOREIRA
MATEUS DA SILVA DOMINGOS
MOACIR FERREIRA DA SILVA
NATÃ RAMOS FRANCO
PAULO SERGIO PINTO SILVA
RAELCIO EDSON DE OLIVEIRA
RAPHAEL APARECIDO BATISTA XAVIER
RAPHAEL PEREIRA CARLOS XAVIER
REBERT LIMA GRAVATA
RODRIGO DOS SANTOS REIS
ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA
SEBASTIÃO FERNANDES FILHO
THIAGO FRAGA GONÇALVES
TIAGO VASCONCELOS NICODEMOS
VICTOR HUGO GOMES PINHO
VINICIUS SOUZA REIS
WAGNER SILVA SOARES
WALYSON BARBOSA SANTANA
WASHINGTON VIEIRA BARBOSA

INFORMAÇÕES: Ligar após 
às 13h - Ramal:3849-9120

Contra o 
medo o 
remédio é a 
esperança
Tem um ditado que 
diz “que o medo vence 
a coragem”. Então o 
que vence o medo? 
Esperança é o que 
vence o medo. Quando 
se quer “eliminar” 
alguém basta acabar 
com a sua esperança 
de que sua realidade 
pode mudar. Que o 
hoje pode ser melhor 
do que ontem e o 
amanhã melhor que 
hoje.
É isso que os patrões 
fazem todos os dias 
com os trabalhadores. 
O discurso é sempre 
o mesmo. “Vivemos 
em um mundo 
globalizado....
é o mercado... a 
concorrência....” 
argumentam que não 
há nada que possam 
fazer, a não ser nos 
adaptarmos às regras, 
que em geral não 
foram feitas pelos 
trabalhadores e nem 
para eles. Buscam tirar 
dos trabalhadores o 
poder de agir sobre a 
realidade,  colocando-
os como meros 
espectadores do uso 
da desgraça. Tira-lhe 
a esperança de uma 
realidade diferente.
É preciso alimentar 
a esperança todos os 
dias. Acreditar que 
somos os senhores 
de nosso destino e 
que nossa ação muda  
o mundo. Acredite 
sempre e não se 
entregue nunca.


