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Resultado 
Eleição CIPA/2015

APERAM

Terminada a eleição que definiu os representantes dos trabalhadores na CIPA

É importante fazermos 
algumas reflexões sobre o processo eleitoral 

1ª- AperAm tentou 
gAnhAr A CIpA

Até 2 horas antes do 
encerramento das inscri-
ções eram 20 inscritos. 
Num espaço de 2 horas, 
outros 12 se inscreveram. 
Ao encerrar as inscrições 
eram 32 candidatos. Inclu-
sive, alguns ocupam cargo 
de gerência.

Até um candidato que 
já presidiu a CIPA em 
nome da Aperam, e que 
se inscreveu no dia para 
representar os trabalhado-
res, cancelou sua inscrição 
e logo em seguida, saiu de 
férias. 

Lógico que todo tra-
balhador tem o direito 
a se candidatar, mas, da 
forma com se deu, só tem 
uma conclusão possível: 
a Aperam tentou colocar 
pessoas de sua confiança 
para representar os traba-

lhadores.
2ª- FAltA InFormAção 
sobre o que é, e quAl, 
o pApel dA CIpA

Abordamos um traba-
lhador novato para pedir 
o voto. Sua resposta foi 
a seguinte: não sei o que 
é, e nem pra quê serve a 
CIPA, por isso, vou votar 
no candidato que o meu 
supervisor mandou. 

A Aperam tem 
feito de tudo 
para esvaziar 
o papel da 
CIPA, que é 
levantar as 
condições 
de riscos às 
quais estão 
submetidos os 
trabalhadores, 
propondo soluções, 
para que tenhamos um 
ambiente de trabalho mais 
seguro. 

Também falta infor-

mação no que a CIPA faz 
durante o exercício. Nesse 
sentido, alguns cipeiros 
eleitos se comprometeram 
em criar o Informativo 
CIPEIRO que divulgará o 
resultado das reuniões 
mensais da CIPA.

3ª - FAltA ConsCIênCIA 
de ClAsse

Se tomarmos o 
exemplo  dado 

acima, vemos 
que  falta 
consciência 
de classe 
a alguns 
trabalha-
dores. Um 

gerente 
representa a 

empresa, os inte-
resses da empresa. 

Um candidato gerente 
ou apoiado pelo gerente 
não vai defender os intere-
ses dos trabalhadores. 

Quem vota em candi-
datos com esse perfil, está 
colocando a “raposa para 
tomar conta do galinheiro”.

4ª – CompromIsso e 
ComprometImento

A participação dos 
trabalhadores no processo 
eleitoral da CIPA foi boa.

Foram 1.743 trabalha-
dores que compareceram às 
urnas. 

Todos os 09 candidatos 
divulgados no Boletim Sem 
Censura foram eleitos como 
titulares ou suplentes. 

Mesmo havendo 32 
candidatos, o que provoca 
uma grande dispersão dos 
votos, os candidatos que 
apoiamos diretamente tive-
ram 51,3 % dos votos.

O resultado mostra a repre-
sentatividade que temos junto 
aos trabalhadores, e, também 
a responsabilidade na condu-
ção da luta dos companheiros.

	 	 	 A	todos	os	eleitos	desejamos	um	ótimo	trabalho.	
	 	 	 Não	custa	lembrar	que	a	estabilidade	que	os	trabalhadores	lhes	deram,	
	 	 	 via	o	voto,	tem	que	ser	colocada	à	serviço	desses	trabalhadores.

nosso 
compromisso 
é com a classe 

trabalhadora, e nada 
vai nos desviar desse 

caminho.
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EXPEDIENTE

CUT NACIONAL

LM ENGENHARIA

INTERVALO 
REFEIÇÃO: DELTA, 
DAMQ E ENGEMAX

Por que a CUT é 
contra o pacote Levy

A cada dia a crise econômica torna-
se mais grave com os indicadores 
econômicos apresentando desacelera-
ção de todos os setores da economia.

A  projeção de recessão para 2015,  a 
acentuada queda do emprego (fecha-
mento de 111.119 postos em junho 
e de 345.417 postos nos últimos 
seis  meses), a queda da renda e 
do consumo, a alta da inflação e a 
projeção de um cenário adverso para 
as campanhas salariais do segundo 
semestre.

Diante de um quadro econômico 
internacional adverso e na contramão 
do projeto vitorioso nas eleições de 
outubro, o governo Dilma optou por 
uma guinada ortodoxa na economia. 

Para reverter o déficit primário de 

2014, o Banco Central vem 
promovendo a constante 
elevação da taxa de juros, 
medida que trava e diminui o 
acesso ao  crédito. O esforço 
para reduzir a déficit primá-
rio acaba sendo neutralizado 
pela  elevação dos juros que 
aumenta substancialmente 

a dívida pública, processo que leva 
à  diminuição  dos investimentos e 
à redução  das políticas sociais. Em 
outras palavras,  faz-se um jogo de 
“ correr para ficar no mesmo lugar”, 
não fosse o agravamento das desi-
gualdades sociais.

Os setores rentistas continuam sendo 
beneficiados com a transferência de 
renda, enquanto setores amplamente 
majoritários da sociedade pagam a 
conta com o aumento de tarifas e 
preços,  com o arrocho, com o de-
semprego e com a perda de direitos.

Este cenário de agravamento da con-
juntura torna fundamental a constru-
ção de uma ampla frente de forças 
políticas em defesa da democracia e 
contra a atual política econômica. 

APERAM

JORNADA 
FIXA

PARA 
ACABAR, O 

TRABALHADOR 
TEM QUE 

MOBILIZAR!

No dia 25/06/2015, no Bole-
tim Sem Censura nº2214, di-
vulgamos uma matéria falando 
de uma denúncia quanto ao 
não cumprimento do horário 
de refeição para o pessoal da 
Delta, DAMQ e Engemax. 

Em reunião com um supervisor 
da aciaria, o mesmo afirmou 
que todos os trabalhadores 
têm o direito de fazer o inter-
valo de refeição, independente 
da empresa em que trabalha.

Recebemos uma denúncia quanto ao 
Plano de Saúde na LM Engenharia. 

usIsAÚde
Em reunião com os representantes da 
empresa, os mesmos afirmaram que a 
migração da Unimed para o Usisaúde 
foi necessário em função de melhores 
custos, tanto para empresa quanto 
para os trabalhadores.

Quanto aos reajustes, os mesmos são 
definidos pela Agência Nacional de 
Saúde. Inclusive, o plano individual é 
R$86,02, independente da quantida-
de, o valor passa para R$130,00.

plr
Em relação à PLR, pediram o prazo 
até  15/08/2015 para posicionarem a 
respeito.

Plano de saúde e PLR


