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Sem Censura Federação Estadual dos 

Metalúrgicos de MG

1° DE MAIO

Comemoração sem 
esquecer da luta diária
Novamente a 
comemoração do 
1º de maio, dia do 
trabalhador, realizada 
na sede do METASITA 
foi digna da nossa 
tradição de lutas e 
conquistas.

A casa dos 
trabalhadores ficou 
cheia o dia inteiro. 

São dois olhares possíveis 
sobre a confraternização: 
Um de achar que no 1° 
de Maio é Dia de Luta,  

e por isto, não deveria 
haver comemoração. Não 
esquecemos nossa história! 
Não vamos esquecer que 
o Dia do Trabalhador 
surge em homenagens aos 
trabalhadores americanos, 
condenados à forca, por 
lutar pela redução da 
jornada.

Por outro lado, a 
realidade dos metalúrgicos 
da base, tem sido de 
uma luta “diuturna”. Mal 
fechamos a acordo coletivo 
e já iniciamos a campanha 
da PLR na Aperam. 

Na Sankyu acabamos de 
aprovar e entregar a pauta 
de reivindicações. 

Nas demais empresas, 
todos os dias temos que 
denunciar o desrespeito 
aos direitos, conquistados 
a duras penas. Sem 
falar da jornada  fixa de 
trabalho, etc. 

Nossa luta contra a 
exploração do capital não 
tem trégua. 

Na sede do METASITA, 
no 1° de maio, reúnem-
se todos os metalúrgicos, 
independente da fábrica 

em que trabalha. Falamos 
de muitas coisas, mas acima 
de tudo, nos reconhecemos 
como classe trabalhadora. 
Outra coisa, tudo que 
é servido é financiado 
pelas contribuições que 
os trabalhadores fazem 
à entidade. Não entra 
dinheiro de patrão! É uma 
comemoração feita pelos e 
para os trabalhadores. 

É por isto, que 
repetimos a frase de Che 
Guevara: temos que ser 
firme e sem perder a 
ternura jamais. 

Viva a classe trabalhadora!
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CANDIDATOS PLR/APERAM

Pedimos para os 
companheiros 
que trabalham na 
AciAriA para votarem 
em massa no clebão.

Pedimos para os 
companheiros que 
trabalham no inox e 
Distribuição 
para escolherem o 
cláudio.

Pedimos para os 
companheiros que 
trabalham nAs DemAis 
áreAs (ALto Forno, 
mAtÉriA PrimA, e. 
centrAL, Posto 
mÉDico e bombeiro, 
oFicinA etc.,  para 
votarem no Gildásio.

Clebão - Nº 01 Cláudio PiNto - Nº 02

 RoNdyNele - Nº 04 Gildásio - Nº 03

Dividimos estes candidatos por áreas. 
É importante elegermos os quatro

Votação acontecerá 
nos dias 6 e 8 de maio 

Companheiros que entram na portaria 7, 
não deixem de votar

Os companheiros que 
entram pela portaria 7 
estão reclamando que 
a   colocação da urna 
de votação apenas no 
regional 1 pode dificultar 
o processo de votação. 
Tem muitos companheiros 
que abriram mão do 
café devido à distância 

de deslocamento até o 
regional 1. Poderia ter uma 
urna no Sapucaia.
Os companheiros que 
trabalham de zERO hORA 
também estão reclamando 
que terão pouco tempo 
para votar devido ao 
horário de fechamento das 
urnas.

O argumento dos 
companheiros é cheio 
de razão. Mas, pedimos 
aos trabalhadores que 
entram na portaria 7 e 
nas demais portarias e aos 
companheiros de zERO 
hORA,  para nos dias 6 e 
8, chegarem um pouquinho 
mais cedo, e não deixarem 

de votar. 
Temos que eleger uma 
COMISSãO que tenha 
preparo, e acima de 
tudo, compromisso e 
comprometimento com as 
causas dos trabalhadores 
para nos representar. 
O seu voto vai fazer a 
diferença.
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Expediente

Pedimos para os 
companheiros que 
trabalham  no siLício 
e nA tirAs A Quente 
para elegerem 
o companheiro 
rondynele.

GiLDásio JosÉ 
ribeiro

este conhececLeber AuGusto 
De oLiveirA

ronDYneLe 
DutrA


