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Ainda sem conseguir finalizar
as negociações da Convenção
Coletiva do ano passado, o
Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense pressiona os
representantes das empresas
ligadas ao sindicato patronal
para discutir a pauta deste ano,
na tentativa de evitar o que
ocorreu no ano passado.

Os trabalhadores dessas em-
presas não podem mais ficar
descobertos em seus direitos

Brasil entra
na “lista
suja” da
OIT pela
Reforma

Trabalhista
Não demorou muito. Ape-
nas seis meses após
aprovação da Reforma Traba-
lhista, seus efeitos devasta-
dores já são sentidos pelo
povo em geral e pelos tra-
balhadores em particular. A
Lei 13.467/17, que alterou
mais de 200 pontos da CLT,
a Reforma Trabalhista, en-
trou em vigor no dia 11/11/
2017.

As centrais sindicais afir-
mam que a inclusão do Bra-
sil se deu em consequência
da aprovação da lei, que
retirou dezenas de direitos
das trabalhadoras e traba-
lhadores brasileiros, violan-
do normas fundamentais da
OIT - Organização Interna-
cional do Trabalho.

“Diante da decisão da OIT,
o povo espera agora que o
governo reconheça a gravi-
dade do erro cometido e faça
a revogação imediata da re-
forma trabalhista”, conclui a
nota das centrais.

Sindicato retoma
negociações com
Metalsul amanhã

e benefícios, garantidos na
Convenção Coletiva de
Trabalho.

A retomada das negociações
com o sindicato patronal será
nessa sexta-feira (9/6). E será
quando o sindicato vai tratar
da manutenção das cláusulas
anteriores para que os traba-
lhadores se tranquilizem, ten-
do garantidas as cláusulas
tratadas no acordo assinado
anteriormente.

Saint Gobain vai
negociar direto
com o sindicato

Após a decisão da Saint
Gobain de sair do Metalsul
para negociar diretamente
com o Sindicato dos Meta-
lúrgicos foi agendada para
amanhã a primeira rodada de
negociação sobre o acordo
coletivo dos trabalhadores.

A decisão foi tomada recen-

temente e o sindicato acredita
que dessa forma haverá mais
agilidade e transparência nas
negociações.

A direção do sindicato reafirma
o seu compromisso em de-
fender os interesses dos
metalúrgicos e pela garantia
de seus direitos.



MPT: A cada quatro
horas e meia, uma

pessoa morre vítima de
acidente de trabalho

Desde o começo de 2017, ao
menos um trabalhador brasileiro
morreu a cada quatro horas e meia,
vítima de acidente de trabalho. O
dado é do Observatório Digital de
Saúde e Segurança do Trabalho,
desenvolvido pelo Ministério Público
do Trabalho (MPT) e pela Orga-
nização Internacional do Trabalho
(OIT) e cujos resultados atualizados
foram apresentados no início de
março/2018.
Com base em informações
disponibilizadas por vários órgãos
públicos, o observatório estima que
a Previdência Social gastou mais
de R$ 26,2 bilhões com o
pagamento de auxílios-doença,
aposentadorias por invalidez,
auxílios-acidente e pensões por
morte de trabalhadores. Além
disso, com base em cálculos da
OIT, o procurador do trabalho e co-
coordenador do laboratório de

gestão (SmartLab de Trabalho
Decente), Luís Fabiano de Assis,
afirma que o país perde, anual-
mente, 4% do seu Produto Interno
Bruto (PIB) com gastos decorrentes
de “práticas pobres em segurança
do trabalho”.
Segundo Assis, no ano passado,
estas perdas gerais à economia
com acidentes de trabalho foram
equivalentes a cerca de R$ 264
bilhões. Para os procuradores do
trabalho, os números “alarmantes”
são apenas a “ponta do iceberg”,
não representando a real dimensão
do problema. Assis ainda acres-
centa que as notificações não vem
caindo. “Quando analisamos o
número de [trabalhadores] ex-
postos [ao risco de acidente], o
número de contratos de trabalho
existentes, o número de acidentes
não caiu em comparação a 2016.
Ele se manteve estável”.

Qual o
papel do
cipeiro

Quando falamos sobre
prevenção de acidentes,
todos podem e devem
colaborar. O cipeiro não
consegue trabalhar de
forma eficiente e atuante
se estiver sozinho, sem a
colaboração de todos os
trabalhadores. Assim como
também, os funcionários
devem cobrar uma CIPA
que funcione, na prática.

Todos devem participar,
indicando situações de
risco no dia a dia, respei-
tando as recomendações
passadas pela comissão
utilizando os EPI’s e EPC’s
fornecidos pela empresa
indicando sugestões de
melhorias de condições de
trabalho.

Uma CIPA atuante é a que
se preocupa em criar ações
preventivas e, mais do que
isso, fiscalizar o cum-
primento das ações. Em
muitos casos, ter uma cul-
tura de segurança pro-
porciona maior reconhe-
cimento e motivação dos
funcionários.
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