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CUIDADOS ESPECIAIS

E

Aos poucos vamos retomando
as rédeas da vida

stamos vivendo
momentos em que
a esperança se
fortalece a cada dia que
o número de vacinados
aumenta, os números de
contaminados diminuem
e as mortes vão deixando de ser uma realidade
devido à contaminação
da Covid-19.

nhum diretor ou trabalhador e, por isso, estivemos
ausentes nas portarias,
mas sempre presentes
nas redes sociais e com o
único informativo oficial
do Metasita: o boletim
Sem Censura.
Apenas a oposição, em
plena onda roxa, ficou
fazendo abordagem junto aos trabalhadores de
forma irresponsável.

Apesar das incertezas,
a expectativa é que as
vacinas, mesmo que se
Nesta época, todos
tornem uma constância,
foram contaminados
seja a melhor saída
e provavelmente
para a imuniza1.100
ção e erracontaminaram
trabalhadores da
dicação de
também.
Aperam vacinados
uma doença
e mais de 50% da
população
vacinada
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que assolou
em
Timóteo
e em
deu a cada
e assustou
Cel Fabriciano
o mundo.
um uma
oportunidade.
Basta agora querer
Todos os cuiaproveitá-la.
dados que tomamos, e
mesmo assim não há um
que não tenha perdido
Hoje já temos 1.100
alguém próximo, seja
trabalhadores da Aperam
vacinados e mais de 50%
parente, amigo ou coda população vacinada
nhecido.
em Timóteo e em CoroAssumimos a responsabi- nel Fabriciano.
lidade de não expor ne-

Desta forma, estamos
voltando com o boletim
impresso, porém com
todos os cuidados possíveis sendo tomados.
Iremos começar nossa
Campanha Salarial e
queremos a participação
de todos e todas.
É responsabilidade de
cada um e cada uma
saber o momento certo
de participar e de como
participar.
Vamos aos poucos retomando a normalidade,
apesar de acreditarmos
que a normalidade em
sua plenitude irá demorar
um tempinho para ocorrer. Afinal, não é da noite
para o dia que iremos
absorver que perdemos
quase 560 mil vidas no

nosso país e quase 4 milhões e meio no mundo.
VARIANTE DELTA
Lamentavelmente o
mundo acreditava que a
data de fim da pandemia
não estava tão longe de
acabar.
Ocorre que com o surgimento da variante Delta,
muitos lugares já estão
se isolando toalmente, e
no Brasil já são mais de
20 mortes e 200 contaminados. Inclusive, foram
contaminadas pela variante Delta quem já está
totalmente imunizado.
Todo cuidado é pouco
para cuidarmos da vida
que Deus no concedeu
pela sua infinita bondade e misericórdia.
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