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D iante da liberda-
de e da igualda-
de no exercício 

da soberania popular, 
é fundamental que o 
voto seja consciente, 
pois esse é um fator 
preponderante para que 
se alcance um resultado 
satisfatório e que atenda 
os anseios e as expecta-
tivas de todos e todas.

MAS COMO ALCANÇAR 
ESSA CONSCIÊNCIA?

O que vai fazer a “dife-
rença” nestas eleições 
será nosso ato conscien-
te. É não permitir ser 
levado pelas fake news 
que se espalham a todo 

instante, como ocorreu 
nas eleições de 2018.

É exercer o direito de 
cidadania pensando 
nas gerações futuras e 
naquilo que elas herda-
rão, resultado da nossa 
escolha hoje.

Ter consciência é ser 
capaz de reconhecer, 
diferenciar e optar entre 
o certo e o errado, é 
lembrar que os direitos 
dos trabalhadores foram 
retirados e que rouba-
ram sua aposentadoria.

É ter a percepção que 
você pertence a uma 
classe social desfavore-

cida e que sempre lutou 
para obter direitos e 
conquistas.

Somos chamados a de-
fender nossos princípios 
em prol da sociedade, 
do bem comum. Por 

isso: vote com o ímpeto 
de cidadania ativa ele-
gendo quem realmente 
irá defender os seus 
interesses e irá ajudar a 
construir uma sociedade 
mais justa, fraterna e 
humana.

A importância do voto consciente

Eleição do Vice-presidente da CIPA 
gera polêmica desnecessária

Epor falar em 
eleição, ocorreu 
uma discussão 

totalmente desnecessá-
ria quando da eleição do 
vice-presidente da CIPA 
na Aperam.

Dois eleitos titulares, 
sendo um infelizmente, 
ainda diretor do Meta-
sita, mas que há muito 
tempo deixou de re-
presentar os interesses 
da categoria, pelo jeito 
“este não conhece” a 

legislação e nem o que 
é melhor pra categoria, 
queriam que os suplen-
tes tivessem direito ao 
voto, contrariando o que 
diz a legislação.

Os diretores do Meta-
sita eleitos fizeram uma 
consulta ao jurídico do 
sindicato que afirmou 
que somente teria direi-
to ao voto os titulares.

Também foi feito con-
sulta junto ao jurídico 
da Aperam e à área de 

Medicina do Trabalho, 
que confirmaram o en-
tendimento do jurídico 
do Metasita.

Mesmo assim, um 
dos teimosos que que-
riam o voto dos suplen-
tes saiu resmungando 
que no futuro esse é um 
ponto a ser discutido.

Será que o sujeito 
tem poder de mudar as 
Normas Regulamenta-
doras?

Será que se acha aci-

ma da lei?
Ao final, a percepção 

que ficou é que um des-
ses dois percebeu que 
estava sendo manipula-
do e que entrou numa 
fria danada.

Aos cipeiros cabe 
agora arregaçar as 
mangas e trabalharem 
para que todos e todas 
tenham um ambiente 
saudável para se traba-
lhar.

Parabéns aos eleitos!
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O QUARTETO 
FANTÁSTICO DO POOL 

Não é de hoje que 
os colaboradores do 
POOL vêm sofrendo 
com os mandos, des-
mandos e ignorância 
de um determinado 
chefinho. 
     E por trás dele, que 
trata seus subordina-
dos com arrogância e 
falta de educação, tem 
outros três, considera-
dos por nós como ca-
patazes. Inclusive, um 
deles foi eleito o maior 
ignorante da usina, e 
um outro considerado 
o maior dedo duro.

Infelizmente, já houve 
reclamações desses ca-
ras, mas pelo jeito, nada 
foi feito.

Quantos pais de famí-
lias foram mandados em-
bora por pura implicância 
desse chefinho e sua 
turma, as vezes por não 
aceitar suas opiniões.

Mas o ditado é certo: 
DEUS TARDA MAS NÃO 
FALHA.

Enfim, ouvindo Deus 
nossas PRECES, um dos 
cangaceiros foi desloca-
do de setor, mas mesmo 
assim não perdeu seu 
posto de arrogante e dis-
se em alto e bom tom: 
AGUARDEM, EM DEZEM-

BRO ESTOU DE VOLTA, 
falando em um tom de 
arrogância e ameaça.

E o pior, ele continua 
comandando e aplicando 
sua tirania por telefone. 

Com sua saída, agora 
temos o TRIO TERNURA. 
Ele se foi, mas a banda 
podre de seu comando 
ficou, e ainda o mantém 
informado de tudo que 
acontece por lá. 
 
CLAMAMOS POR 
SOCORRO NÃO 
AGUENTAMOS MAIS

Pedimos ao sindicato 
dos trabalhadores ME-
TASITA que através desse 

CLAMOR venha intervir 
e levar a nossa indig-
nação para o RH, pois 
a coisa piora a cada dia 
que passa.

METASITA

Enviamos ofício para 
o RH e estamos aguar-
dando um posiciona-
mento a respeito desse 
assunto.

Como as cobranças 
são constantes, não 
poderíamos deixar de 
publicar essa matéria.

Assim que o RH se 
posicionar, iremos infor-
mar aos trabalhadores.

COM A PALAVRA O TRABALHADOR DA APERAM
AQUI NÃO É INCRÍVEL 

PARA TRABALHAR

Nos aços elétricos 
e/ou silício já tivemos 
bons tempos que infe-
lizmente só nos restam 
lembranças.

Hoje vivemos insegu-
ranças a todo momento, 
troca troca de gerentes e 
supervisores  não altera 
em nada, o inferno con-
tinua independente se 
é laminação ou acaba-
mento, o bicho anda 
solto. 

O clima é tão ruim 
que gerente e enge-
nheiros pedem conta, 

outros criam condições 
para serem demitidos, 
operadores são demiti-
dos em massa, pesquisa 
de clima é a pior da 
usina, operadores não 
tem voz e só permane-
cem aqueles que têm 
juízo e obedecem aos 
ditadores, supervisores 
que discordam de algu-
ma posição dos gerentes 
são desligados. 

Nesse mundo de nin-
guém a tinta do piso tem 
mais valor que a seguran-
ça do trabalhador, não 
podia colocar bobinas no 
piso para não estragar a 
tinta com isso o traba-

lhador forçava passagem 
entre bobinas, qualidade 
do produto é importante 
se não parar o equipa-
mento, caso contrário, 
podemos produzir sucata, 
nosso estoque não nos 
deixa mentir, as vezes a 
qualidade só é levada a 
sério quando envolve-
mos a Metalurgia pois 
se depender da gestão 
operacional o que vale é 
tonelada produzida. 

As normas gerais da 
empresa não têm validade 
são descartadas, aqui o 
que vale são as regras dos 
ditadores, será que eles 
fizeram o treinamento do 

código de conduta? 
A primeira pergunta 

”você acha que deveria 
fazer o que o chefe está 
pedindo e desconsiderar 
os procedimentos em 
vigor?” se fizeram eles 
devem ter errado ou 
simplesmente ignoram. 

Temos muitas outras 
denúncias para expor, 
mas vamos por partes 
caso contrário, teremos 
de escrever um livro. 

De fato é se a Ape-
ram está em 2º lugar 
incrível para trabalhar, 
com toda certeza aqui 
nos aços elétricos não 
é...

O pior analfabeto é o 
analfabeto político.

Ele não ouve, não fala, 
nem participa dos aconteci-
mentos políticos.

Ele não sabe que o 

custo de vida, o preço do 
feijão, do peixe, da farinha, 
do aluguel, dos sapatos e 
dos remédios dependem 
das decisões políticas.

O analfabeto político é 

tão burro que se orgulha e 
estufa o peito dizendo que 
odeia a política.

Não sabe o imbecil que,
da sua ignorância 

política, nasce a prostituta, 

o menor abandonado, e o 
pior de todos os bandidos, 
que é o político vigarista, 
malandro, corrupto e lacaio 
das empresas nacionais e 
multinacionais.

Bertold Brecht


