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Seu voto VALE MUITO

E

m um processo eleitoral, para composição
dos representantes dos trabalhadores na
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
(CIPA), é importantíssimo que os trabalhadores
votem em quem, REALMENTE, tem compromisso
com a Saúde, Segurança, e, PRINCIPALMENTE,
a vida.
Alguns trabalhadores pensam que seu voto não
irá fazer a diferença. Mas, uma Cipa forte e atuante depende, EXCLUSIVAMENTE, da atuação,

compromisso e comprometimento com os
interesses dos trabalhadores, no que diz respeito
à preservação da integridade física e psicológica
de quem trabalha.
Nos dias 22 a 25 de
julho/2014, VOTE, consciente. Vote em quem irá
defender a sua vida.

CERTEZA DE SER BEM REPRESENTADO
Votar nos companheiros abaixo, é a garantia na busca de uma qualidade de vida e um ambiente saudável para se trabalhar!

VEJA EM QUEM VOTAR
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ANTÔNIO MARCOS
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GEOVANI
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Nº 15
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RONDYNELE
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Não deixe de exercer o seu direito ao voto
CIPA
entre os dias 22 e 25 de julho/14
APERAM/2014

Os 10 mandamentos do Cipeiro
1

Lutar sempre pelos trabalhadores:
Significa que o cipeiro deve sempre defender em primeira mão os trabalhadores e estar disposto e preparado para
defender os seus direitos em qualquer situação em que o trabalhador se encontra.

2

Prevenir
Estar em alerta para as condições de trabalho e suas consequências para com o trabalhador e observar se
condições do ambiente de trabalho são favoráveis no sentido em que garantam a segurança dos trabalhadores
desde as condições de conservação das máquinas e equipamentos até a pressão da supervisão.

3

Escutar
O cipeiro deve ouvir tudo e a todos. Mesmo que seja ou pareça pouco, qualquer tipo de informação pode ser
pertinente, pois, os trabalhadores podem trazer informações importantíssimas e que podem ser muito úteis.

4

Anotações
O cipeiro deve anotar todo tipo de informação que adquirir e levar para mesa de reuniões para que possa ser
investigado, melhorado e resolvido.

5

Feedback
O cipeiro deve levar sempre uma resposta a tudo que lhe for perguntado pelos trabalhadores, agindo assim, sempre
existirá um elo de confiança por parte dos trabalhadores. Nunca os deixe com dúvida.

6

Investigação
Investigue todos os acidentes ou situações de risco e sempre faça um relatório técnico completo sobre tal evento.

7

Organização
Os trabalhadores também precisam conhecer sobre o trabalho da CIPA, pois, se estiverem unidos e organizados,
será muito mais fácil vencer e conquistar as metas da CIPA com a colaboração dos trabalhadores.

8

Sindicato x empresa
O cipeiro deve manter uma boa relação com o sindicato. Isto é fundamental para a organização dos trabalhadores.

9

União nas lutas
Os cipeiros devem estar a frente de todas as lutas para que as conquistas dos trabalhadores sejam possíveis.

10 Qualificação Profissional
O cipeiro ativo deve interessar-se em adquirir cada vez mais conhecimento fazendo cursos de formação, cursos
profissionalizantes e outros que forem possíveis, pois ele deve estar preparado tanto para o mercado de trabalho
quanto para a defesa de seus companheiros diante da empresa quando forem de sua competência.

ABSURDO!!!
Para uma empresa que sempre chora a falta de dinheiro e a necessidade de
economia, contratar uma empresa para trabalhar como mesários na Eleição da
CIPA que ocorrerá entre os dias 22 e 25 desse mês de julho/14,
é no mínimo insano.
Até mesmo porque, a direção do Metasita ofereceu para ajudar e colocar
mesários, sem nenhum custo para a Aperam. Porém, preferiram a contratação.

O que será que está por trás dessa decisão???

