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Q uem não conhe-
ce alguém que 
dentre essas 

quase meio milhão de pes-
soas, morreram no Brasil? 
No muito pior, quem não 
perdeu um parente ou um 
amigo nesta pandemia? 
Nosso profundo respeito e 
nossos sentimentos. 
     Por isto, temos que pre-
servar a nossa vida.

A VIDA É UMA SÓ

Algumas pessoas pensam 
que não precisam se pro-
teger e proteger a quem 
se ama. Não precisam usar 

máscara e todos os demais 
cuidados que a medicina 
orienta para que seja feito.
     Outros já acham que 
o pior já passou e não é 
preciso mais.
     E a cada dia vemos esse 
tipo de ignorância ceifar 
vidas e vidas no nosso país 
e mundo afora.
     Acreditamos muito que 
isso tudo vai passar. Essa 
é a nossa fé. A crença que 
nos move e dá esperança.
     Foi momento muito 
difícil vivido pela humani-
dade há mais de 100 anos 
e agora volta.
      Se tivéssemos um 

governo mais responsável, 
não chegaríamos a essa 
estatística tão triste que 
vivemos. E com certeza, 
a vida voltaria seu curso 
normal o mais rápido.
     Com os registros de 
ontem, Ipatinga chegou a 
774 óbitos, Cel. Fabriciano 
a 311, Timóteo a 308, San-

tana do Paraíso a 102, Belo 
Oriente a 65 e Ipaba a 41. 
Só aqui temos 1601 pesso-
as que morreram por cau-
sa desta maldita Covid-19. 
     Minas Gerais com 
43.814 óbitos, no Brasil 
496 mil e no mundo 3 
milhões e 840 mil vidas 
perdidas.

O mais importante é a vida

Justamente pensan-
do nesta situação 
que vivemos, que 

a direção do Sindicato tem 
tomado algumas decisões.
     Aqui abordaremos sobre 
o carro de som.
     Quantos Sindicatos já não 
usam deste instrumento? 
    Temos as mesmas 
condições de logística nas 
portarias como tínhamos há 
20 anos?
     As portarias são as 
mesmas e os trabalhadores 
também?
     Claro que é uma igno-
rância desconhecer que 
não seja um instrumento 
de comunicação, mas, em 

Medidas temporárias que visam a preservação da vida
tempos de tecnologia, hoje 
temos outras alternativas 
que podem muito bem 
serem utilizadas, e quando 
tudo passar, se faz parte da 
cultura, volta-se com carro 
de som.
     Apesar que, em um le-
vantamento feito na região, 
grandes sindicatos não o 
utilizam mais. Isto porque 
mudou-se a forma de comu-
nicação.
     Temos a comunicação 
virtual, que é muito mais 
rápida e alcança o trabalha-
dor aonde ele estiver.
     E diante da pandemia, 
desde a Campanha Salarial 
passada, que evitamos 

utilizar o carro de som e 
entregar os boletins de 
forma presencial, objetivan-
do evitar a contaminação 
e possíve disseminação do 
vírus. Essa decisão foi a mes-
ma tomada pelos sindicatos 
de metalúrgicos espalhados 
pelo Brasil e pela FEM e 
CNM/CUT.
     Decisão que visa evitar a 
contaminação. Apesar que 
alguns não obedeceram e 
de forma isolada, unilateral 
e irresponsável, se arrisca-
ram e colocaram a vida de 
outros em risco.
     A direção, em sua maio-
ria, decide manter essa 
decisão, e por isto, dá não 

utilização do carro de som.
     Não teve nada de carro 
sumido ou prejuizo para o 
patrimônio dos trabalhado-
res como querem passar.
     O que percebemos é que 
se quer fazer da utilização 
do carro de som, um palan-
que ou um picadeiro, como 
queiram.
     No atual momento, 
existem inúmeras formas de 
comunicar com os trabalha-
dores, desde que não leve 
notícias falsas. Isto porque, 
os trabalhadores merecem 
todo respeito, como sem-
pre foi demonstrado pela 
direção do Metasita e pelo 
Grupo Sem Censura.
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