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Embora não sejam visíveis como 
os acidentes de trabalho, as doenças 
psicológicas estão entre as principais 
causas de afastamento de trabalha-
dores, segundo o INSS. 

A depressão e o estresse estão 
entre as cinco primeiras colocadas 
no ranking do instituto. 

Além disso, a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) alerta que este 
ano a depressão será a doença mais 
incapacitante do mundo.

É preciso denunciar
No ambiente de trabalho, a pres-

são por metas, o ritmo acelerado de 
produção e o assédio moral são as 
principais causas de doenças psico-
lógicas.

Trabalhadores lesionados fi sica-
mente estão mais expostos a este 
tipo de violência, uma vez que não 
têm condições de trabalhar com a 

mesma efi ciência. 
“Todo e qualquer caso de assédio 

deve ser denunciado. Se você vive 
essa realidade, procure os diretores 

do Sindicato. Assédio é crime e nosso 
Departamento Jurídico irá ajudá-lo”, 
afi rma a diretora do Sindicato Jen-
niffer de Sales Ferreira.

Depressão e estresse castigam 
cada vez mais trabalhadores

RÁPIDAS

Tragédia de 
Brumadinho 
completa um ano

Considerado o maior acidente 
de trabalho na história do Brasil, 
o rompimento da barragem de 
Brumadinho (MG) completou 
um ano no dia 25. Segundo 
o Ministério Público (MP), a 
direção da Vale e a empresa de 
consultoria TÜV SÜD emitiam 
declarações falsas escondendo 
a real condição da barragem. 
A descoberta levou o MP a 
denunciar Fabio Schvartsman, 
ex-presidente da Vale, e mais 15 
pessoas pelo crime de homicídio 
doloso, aquele em que há a 
intenção de matar. Eles também 
vão responder por crime 
ambiental. A tragédia deixou 
277 mortos e 11 ainda estão 
desaparecidos.

Temporárias não 
terão estabilidade 
por gravidez, diz TST

O Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) decidiu, no fi nal de 
2019, que as contratadas 
em regime temporário que 
engravidarem não terão o direito 
de estabilidade no emprego, 
como ocorre em outras 
modalidades de contrato. Essa 
arbitrária decisão representa 
mais um ataque aos direitos 
das mulheres e mais um passo 
na aplicação da reforma 
trabalhista, que generalizou 
contratos temporários e trabalho 
intermitente. Novamente é a 
mulher a principal afetada pela 
mudança na lei trabalhista.

A Cipa é um instrumento 
importante para a nossa 
organização. Fique ligado no 
calendário e eleja quem está 
comprometido com a luta 
dos trabalhadores:

Metinjo
Eleição: 10/2

Eaton
Inscrição: até 10/2
Eleição: 17/2

Aposentados protestam contra cortes 
na Previdência e desmonte do INSS

Aposentados, pensionistas e trabalhadores 
de vinte categorias, entre elas os metalúrgicos, 
realizaram um ato em frente à sede do INSS, em 
São José, na sexta-feira (24). 

Convocada pela Admap, a mobilização mar-
cou o Dia Nacional do Aposentado e protestou 
contra a desvalorização das aposentadorias, o 
desmonte da Previdência promovido pelo gover-
no de Jair Bolsonaro e a proposta de militarização 
do atendimento nas agências do INSS. 

“É fundamental a união das categorias na luta 
contra os ataques do governo Bolsonaro. Temos de 
agir hoje, indo às ruas e periferias para organizar os 
trabalhadores”, afi rma o presidente do Sindicato 
Weller Gonçalves. Ato aconteceu em frente à agência do INSS, em São José

MANIFESTAÇÃO

Chega de assédio

    Entrei na Embraer Faria Lima 
em 2006 e sempre fazia hora ex-
tra. Em 2012, sofri um acidente e 
necessitei de uma cirurgia. 

Foi quando começou o assédio. 
Os supervisores brincavam com 
o fato de eu ser lesionado e me 
constrangiam nas reuniões. 

Passei a ser considerado mau 

Fiquei internado um mês no hos-
pital psiquiátrico. Hoje, sou cobrado 
a trabalhar como se tivesse saúde 
100%, mas não me tratam de igual 
para igual. 

Ainda questionam quando eu 
preciso de um atestado médico.

Trabalhador da Embraer 

“NÃO RESPEITAVAM MINHA RESTRIÇÃO”

Inscrições para pacote de Carnaval na Colônia terminam nesta sexta
As inscrições para o sorteio do pacote de díarias para o Carnaval na Colônia de Férias terminam 

na sexta-feira (31). Os interessados devem ir pessoalmente à sede ou subsedes do Sindicato para 
se inscrever. O horário de atendimento é das 8h às 18h. O sorteio será no dia 1º de fevereiro, na 

subsede da zona sul (Rua Monte Azul, 924, Chácaras Reunidas), às 9h.
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funcionário. Trocavam-me de posto de 
trabalho sem respeitar minha restrição. 

Na área até os meus amigos tiravam 
uma “casquinha”, dizendo que eu estava 
ali só porque tinha estabilidade. 

Por conta disso, começei a ir no psi-
cólogo e depois no psiquiatra. Em 2016, 
toda equipe foi demitida e eu transferi-
do. Achava que era culpa minha.

    Entrei na Embraer Faria Lima 



Inimigo número um dos direitos 
trabalhistas, o presidente Jair Bolso-
naro já mostrou que não está nem aí 
para a saúde do trabalhador.

Após iniciar o plano de acabar 
com 90% das normas de segurança 
no trabalho, o presidente assinou, 
em novembro, a Medida Provisória 
(MP) 905, deixando os trabalhadores 
ainda mais desprotegidos.

Entre os ataques está a redução 
do auxílio-acidente, pago a quem 
teve redução da capacidade laboral.

Antes, o trabalhador recebia 
metade da média salarial calculada 
com as 80% maiores remunerações.  
Agora, o cálculo corresponderá à me-
tade do que o trabalhador receberia 
se fosse aposentado por invalidez. 
(veja quadro ao lado)

 
Acidente de trajeto
Os absurdos continuam: quem se 

acidentar a caminho do trabalho ou 
na volta para a casa não terá mais 
direito ao auxílio-doença-acidentário 
(B91). 

Só será considerado acidente de 
trajeto quando o trabalhador estiver 
em veículo fornecido pela empresa.

Adicional de periculosidade
Para os jovens contratados pela 

carteira verde e amarela, a situação 
complica-se ainda mais. A MP 905 
determina que, nessa modalide, o 
adicional por periculosidade poderá 
passar de 30% para 5%.  Pra piorar, 
só terá direito ao adicional quem fi car 
exposto ao perigo por pelo menos 
50% da jornada. 

Para virar lei, a MP 905 tem de 
ser aprovada pelo Congresso Na-
cional. Portanto, ainda dá tempo de 
derrubá-la. Vamos dar continuidade 
à nossa luta.

Governo Bolsonaro ataca direitos e 
põe saúde dos trabalhadores em risco

ENTENDA A MUDANÇA NO CÁLCULO DO AUXÍLIO-ACIDENTE 

Como era o cálculo antes...
*com base na contribuição ao INSS

... e agora

auxílio-acidente é 
50% deste valor

O trabalhador, cujo a média dos 80% 
maiores salários é R$ 3.500, receberá 
um auxílio-acidente de R$ 1.750. 

menores salários 
descartados

80% maiores salários 20% 60% de todos os salários

auxílio-acidente é 
50% deste valor

O trabalhador, cujo a média de todos 
os salários é R$ 3.500, receberá um 
auxílio-acidente de R$ 1.050. 

Para quem se acidentar fora do ambiente de trabalho

Obs: os trabalhadores que se acidentarem em relação ao trabalho receberão um 
auxílio -acidente equivalente à metade de 100% da média das contribuições ao INSS.

MP 905
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O 4° Encontro Nacional de Saúde do Trabalhador da CSP-Conlutas está sendo organizado desde já. Essa 
importante atividade é preparada pelo Setorial de Saúde da central e vai acontecer em São José dos Campos, 
em data ainda não defi nida. O evento é dedicado a capacitação de cipeiros e ativistas que atuam em defesa 
da saúde dos trabalhadores nas fábricas. Em breve, divulgaremos mais informações. 

Vem aí o 4º Encontro Nacional de Saúde do Trabalhador 

Conseguir os benefícios previdenciários se tornou bem mais difi cil com as mudanças feitas por Bolsonaro

   Entrei para trabalhar na fun-
dição de ferro, mas me colocaram 
para trabalhar na descarga do 
bloco. Na época, rodavam 240 
blocos por hora. 

Em cada um, tinha que dar três, 
quatro marteladas, daqueles mar-
telos que até o cabo era de ferro. 
Fiquei lá dois anos e quatro meses. 

Depois fui pra funilaria. Lá saí-
am 60 carros por hora e em cada 
um você fazia um tipo de operação 
com a ponteadeira e martelo. Lá não 
tinha revezamento de banheiro. 

Não tinha ergonomia e a ponte-
adeira era  manual, pesada. Você 
colocava no ombro e forçava coluna 
e ombro. 

O ritmo alucinante acabou lesio-
nando a minha coluna, meu ombro 
e meu punho. Tive que fazer uma 
cirurgia no ombro. Logo depois, a GM 
me demitiu. 

Fiquei três anos e oito meses 
fora da fábrica e passei um sufoco: 
eu tinha duas crianças pequenas. 
Minha mulher, que fazia faculdade, 

teve que largar. 
Eu tive que fazer trabalho 

informal. Abri um trailer para 
poder vender lanche. Graças ao 
Sindicato, consegui ser reintegra-
do em 2017.

Operário da GM 

“DEPOIS DA CIRURGIA, A GM ME DEMITIU”

   Entrei para trabalhar na fun-



             O cipeiro fi scaliza 
a empresa e as condi-
ções de trabalho. Isso 
signifi ca estar atento 
ao ritmo de produção, 
à pressão da chefi a, ao 
estado de conservação 
dos maquinários etc. Eu te-
nho orgulho de ser um cipeiro 
classista e operário, dedico minha 
estabilidade em prol da classe trabalhadora.” 
Arthur Cezário dos Santos, cipeiro na Prolind

             O bom cipeiro 
é aquele que sabe 
ouvir os trabalha-
dores. O dia a dia 
na fábrica é difícil, 
com muitos fatores 
jogando contra, mas 
precisamos estar atentos. 
Sáude e segurança 
em primeiro lugar.”
Lindalva Freitas, vice-presidente
 da Cipa na MWL
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Organização de base

Cipa é linha de frente na luta em 
defesa da saúde dos trabalhadores 

Com o governo facilitando a 
vida dos patrões e atacando as leis 
que protegem o trabalhador, a Cipa 
ganhou ainda mais importância. 

Hoje, os cipeiros são peças fun-
damentais na resistência aos ata-
ques e na organização dos traba-
lhadores por um ambiente livre de 
acidentes e doenças ocupacionais. 

No dia a dia, o cipeiro tem inú-
meras obrigações. Devem estar 
atentos à reclamação dos trabalha-
dores e atuar sem medo de enfren-
tar o patrão. 

Nesse sentido, a Cipa deve iden-
tifi car os riscos existentes nos locais 
de trabalho para elaborar o Mapa 
de Risco, ferramenta importante na 
prevenção de acidentes. 

Defesa dos direitos
A Cipa também deve defender 

direitos dos trabalhadores. A aber-
tura da Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT) é um deles. 

É com a CAT que o trabalhador 
poderá pedir os benefícios do INSS, 
como auxílio-doença e auxílio-aci-
dente. 

DITO BRONCA
dito@sindmetalsjc.org.br

Além disso, a Cipa deve cobrar 
sempre da empresa o fornecimen-
to dos Equipamentos de Seguran-
ça Individual (EPI).

Quando ocorre um acidente, os 
cipeiros devem estar sempre presen-
tes nas investigações, a fi m de evitar 
qualquer fraude que a empresa possa 
cometer contra o funcionário. 

“Para cumprir suas funções cor-
retamente, a Cipa tem de ser forma-
da por cipeiros comprometidos com 
a luta dos trabalhadores. Também 
deve atuar junto com o Sindicato 
em defesa dos empregos e direitos, 
inclusive nas campanhas salarial e 
de PLR”, afi rma o diretor do Sindi-
cato Célio Dias da Silva. 

   Em cinco meses, trabalhei 
todos os finais de semana para 
abastecer as máquinas. 

A gente assinava o papel dizen-
do que estava passando pelo trei-
namento, mas na verdade já estava 
trabalhando. Era muita correria. 

Machuquei a minha mão fal-
tando cinco minutos para o fim 
do expediente. Eu estava correndo 

para limpar a máquina. No começo foi 
difícil. Tinha muita vergonha do jeito 
que ficou minha mão. Andava com a 
mão no bolso, com vergonha. 

Durante o ano em que fiquei afas-
tado, eu não conseguia comer direito, 
escovar os dentes.

Depois que eu voltei a trabalhar, a 
empresa falou que ia me adaptar a um 
serviço compatível. Mas logo depois , me 

colocaram para limpar óleo sujo e 
fazer coisas fora do meu local de 
trabalho.

O chefe ainda me chamava na 
sala para dar bronca. Falar que eu 
estava enrolando. Além de tudo, 
eu ainda tinha que escutar muita 
bobagem. 

Trabalhador da Usimoren 

“TINHA VERGONHA DE MINHA MÃO”

             O cipeiro fi scaliza              O cipeiro fi scaliza              O bom cipeiro              O bom cipeiro 

Precarização
A MWL está tão 

preocupada com seus 
rendimentos que não dá a 
mínima para as condições 
do ambiente de trabalho. 

Os banheiros estão 
imundos, sem nenhuma 

condição de uso, e o Mapa 
de Risco não existe. Vamos 

melhorar isso, MWL?

Não tem cabimento
O departamento médico 

da GM resolveu ignorar os 
laudos apresentados pelos 
trabalhadores. Apesar das 
lesões, os companheiros 

são colocados em funções 
que agravam ainda mais 
os problemas de saúde É 

muita falta de noção. 
Pode mudar isso, já!

 
Olhos fechados
A Latecore só se 

importa com metas  e 
produtividade. A empresa 

não está nem aí para 
a saúde e a vida do 

trabalhador. Houve um 
acidente, no início do mês, 

envolvendo um ônibus 
com os trabalhadores, mas 
a empresa nem abriu CAT. 

Cadê sua responsabilidade?

Negligência
A Prolind, durante meses, 

tratou com descaso o 
problema de saúde de um 
trabalhador, fazendo com 
que sua lesão piorasse. A 
empresa ainda se negou 

a abrir CAT. Saúde é coisa 
séria, Prolind. É melhor 

mudar sua postura ou vai 
se arrepender!

Pouco caso
A Eaton, na hora demitir, 

não quer saber se o 
trabalhador está doente, 
de atestado ou é recém-

operado. Só não se esqueça 
que somos nós que 

fazemos a fábrica funcionar. 
Não vamos tolerar essa 

atitude!

   Em cinco meses, trabalhei 


