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APERAM - ELEIÇÃO CIPA/2015

Eleição da CIPA

faz parte da luta
entre capital e trabalho
Não tem como negar
ou fugir. A disputa
entre capital e trabalho
movimenta o mundo
desde sempre.
De um lado
estão os patrões
Donos dos meios de produção,
comprado graças à exploração do
trabalho, acham que também são
donos dos trabalhadores. Acreditam
que o ser humano via o seu trabalho,
garante a produção e o lucro, não
passam de material de consumo.
Do outro lado
o trabalhador
Numa sociedade capitalista ele vive
da venda de seu trabalho, transformado em mercadoria. A exploração
faz parte do seu cotidiano. Se tem
algum direito, foi porque foi à luta.
Nunca ganhou nada!
A CIPA faz parte
deste contexto
A legislação determina que toda a
empresa tenha a sua Comissão Inter-

na de Prevenção de Acidente.
A CIPA é composta por uma comissão paritária
A Empresa indica 50% dos membros, e os trabalhadores, via eleição,
indicam os outros 50%. A empresa
ainda indica o presidente da CIPA e
os trabalhadores eleitos escolhem o
vice presidente.

além de indicarem seus representantes ainda tentam eleger pessoas de
sua confiança como representantes
dos trabalhadores. Seu objetivo é ter
a presidência e a vice presidência da
CIPA, e assim, poder encaminhar suas
políticas.
Uma delas é acabar com o voto nas
urnas e implantar o voto eletrônico.
Desta forma, somente serão eleitos
pessoas que representarem os interesses da empresa.

A função dos representantes
dos trabalhadores
É denunciar as condições de trabalho que comprometem a qualidade
de vida dos trabalhadores, além
Por isto
de propor medidas que eliminem essas condições. Cabe
companheir
o, na hora
também aos representantes
de votar pen
participarem da apurase bem! O v
oto
não pode se
ção dos acidentes, não
r
p
o
r
a
m
izade,
deixando que os trabanão pode se
r inconscien
lhadores sejam responte e,
principalme
sabilizados por todos
nte, não pod
emos
os acidentes, e ainda,
votar em qu
em represen
deixando claro, que a
ta
os interesse
educação, e não, a punição
s
d
os
deve ser o proposto sempre.
p
a
t
r
õ
es.
Por este caráter de luta de
classe é que o cipeiro tem estabilidade no emprego. Por saber a
importância da CIPA, que as empresas

A votação da eleição da CIPA inicia dia 21/07

(terça)

e termina dia 24/07 (SEXTA) às 12h.

às 6h

Esses companheiros são candidatos.
Neles você pode confiar!

Escolha um candidato que, uma vez eleito, usará a estabilidade que vai ganhar para
defender os interesses dos trabalhadores e
não os do patrões, muito menos em trabalhadores cujo único objetivo é ter a estabilidade
para manter seu emprego sem compromisso
com nossas lutas.
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