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momento, entre os 
titulares, é preciso ter 
muita responsabilidade 
e eleger um vice que 
irá cumprir o papel de 
representar os tra-
balhadores de forma 
digna e honesta.

Parabéns a todos os 
eleitos e aos traba-
lhadores também.

Na última sex-
ta-feira, dia 
18/09/2020 

encerrou o processo de 
votação para os repre-
sentantes da Comissão 
Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA), na 
Aperam.

A apuração foi imedia-
tamente após o encer-
ramento da votação.

Foram eleitos 9 titula-
res e 7 suplentes.

RESPOSTA

Mais uma vez os traba-
lhadores deram, nas ur-
nas, uma resposta aos 
pelegos de plantão.

Um que sempre foi um 
dos mais votados nas 
eleições da CIPA, desta 
vez teve que contentar 
com um quarto lugar. 
Lembrando que quan-

do tiramos uma coisa 
da sala, e levamos para 
outro cômodo, não 
demora muito vai para 
a lata do lixo.

O outro, por se achar 
o bambambam do 
movimento sindical e 
dos leigos religiosos, 
sequer conseguiu ficar 
entre os nove. E ainda 
por cima, dos 7 ficou 
em quinto lugar. Ou 
seja, quase não conse-
guiu a suplência.

O último, e é último 
mesmo, já usou o 
discurso que é inadi-
missível um diretor do 
Sindicato não se eleger 
como titular na CIPA, 
e olha que ele, nem na 
suplência ficou.  

E ainda tem um outro, 
que nem funcionário 
da Aperam é, mas fez 
campanha pedindo 

votos para os pelegos, 
e para os trabalhado-
res não votarem nos 
candidatos honestos. 
Esse também teve a 
sua resposta.

REFLEXÃO

Agora é hora de ele-
germos a vice-pre-
sidência, e nesse 

Mais uma vez os trabalhadores da APERAM 
demonstram maturidade política e dão 

resposta aos pelegos de plantão

Companheiro/a,

Ajude no que 
você puder!
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