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ALÉM DO REAJUSTE SALARIAL
Reajuste salarial equiparado ao índice (INPC) é justo.

Me explica direito?
CAT - Comunicado de Acidente de Trabalho

Mas, que tal aprofundar as pautas?
OS CRIMES DA
DITADURA

E SE FOSSE COM VOCÊ? - Assédio moral
Saúde, a
pauta que
nos une!

CANTAR
E CANTAR
E CANTAR…

Vinny Santa Fé

Nosso parceiro
nesta viagem
pelo período mais
sombrio na
história do Brasil,
antes do BOZO.
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É PRECISO IR ALÉM DO REAJUSTE SALARIAL
Se o reajuste salarial é lei, por quê então não aprofundarmos a pauta? Porque não falarmos sobre as questões de saúde do
trabalhador na negociação que sugere o sindicato? Porque não aprofundamos a questão das áreas onde não é possível
reduzir ou zerar os riscos de acidente?. Porque não trazermos à tona a questão da saúde mental? Porque não desnudamos
as questões de assédio moral e sexual? Por que não ajudarmos na evolução da igualdade dos direitos das mulheres?
porque não acrescentarmos à convenção coletiva as questões de gênero ou de pessoas com deficiência? Porque o
sindicato, negocia um acordo coletivo direto com a empresa sem ouvir com o trabalhador?
POR QUAL MOTIVO O SINDICATO NÃO CONSULTA O TRABALHADOR ANTES DE PRIORIZAR AS PAUTAS?
Todos ano a convenção coletiva é um copia e cola. Além disso, há empresas que solicitam uma negociação fora da
convenção coletiva, o acordo coletivo. Neste acordo geralmente a empresa propõe pautas em que ela mesma é a maior
beneficiada. A participação do trabalhador e dos dirigentes sindicais de base que atuam dentro da empresa é primordial.
Empresa que não tem dirigente sindical em seu quadro, não dá nenhuma satisfação ao trabalhador em negociações de
acordo coletivo. Você trabalhador, você, trabalhadora, considera justo não participar de decisões sobre sua saúde
profissional, por exemplo?. Quem produz o lucro da empresa é você, com seu tempo, sua força e sua saúde.
Sua opinião é importante.

A gente não quer só dinheiro/A gente quer dinheiro e felicidade
A gente não quer só dinheiro / A gente quer inteiro e não pela metade!
Opine, denuncie. trabmetal@hotmail.com
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Me explica direito?
CAT - Comunicado de Acidente de trabalho
É o documento emitido para reconhecer tanto um
acidente de trabalho ou de trajeto e doença
ocupacional. Acidente de trabalho ou de trajeto: é o acidente
ocorrido dentro ou fora da empresa no exercício da atividade. No
deslocamento entre casa e trabalho, e que provoque lesão corporal
ou perturbação funcional com perda ou redução – permanente ou
temporária – da capacidade para o trabalho ou, em caso de morte.
A empresa é obrigada a informar à Previdência Social todos os
acidentes de trabalho ocorridos com seus empregados, mesmo
que não haja afastamento das atividades, até o primeiro dia útil
seguinte ao da ocorrência. Em caso de morte, a comunicação
deverá ser imediata. A empresa que não informar o acidente de
trabalho dentro do prazo legal estará sujeita à aplicação de multa,
conforme disposto nos artigos 286 e 336 do Decreto nº 3.048/1999.
Parece mentira, mas há empresas que negam este direito ao
trabalhador. Quando a empresa emitir, você obrigatoriamente deverá
receber uma via, assim como o seu sindicato o INSS e a

própria empresa. Se você sofreu um
acidente de trabalho, não entre nessa de
ficar lá no cantinho da inutilidade. A empresa
que geralmente não cumpre a lei, é a
empresa onde há um número considerável
de acidentes. Se há acidentes, normas de
segurança e procedimentos internos não
estão sendo cumpridos. Se você abre mão
do CAT, abre mão de uma garantia jurídica
em relação a sua saúde, caso venha a ter
problemas no futuro devido ao acidente de
trabalho no passado. A empresa não emite
CAT por prejuízos ao conceito e à sua
própria imagem. Além disso, quanto mais
CATs a empresa emitir mais ela paga
imposto sobre o que a Previdência cobra no
Seguro de Acidente de Trabalho. Ou seja,
ela não abre o CAT e você paga o sucesso
dela com o seu pulmão, seu dedo, sua
saúde mental… . Acorda, trabalhador!!!

FONTE: https://www.gov.br/inss/pt-br/saiba-mais/auxilios/comunicacao-de-acidente-de-trabalho-cat
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E SE FOSSE COM VOCÊ? - Assédio moral
Assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e
prolongada. É uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade, colocando a saúde e a vida do trabalhador e da trabalhadora em risco.
O Ernesto era um cara inteligente, tinha 35 anos, era soldador há pelo menos 5 anos numa grande multinacional. Acontece que ele era humilhado muitas
vezes pelo superior, quando não tinha ninguém por perto. Como tudo que evolui, outras vezes isso começou a acontecer também na frente dos colegas,
virando uma constante na vida desse trabalhador. Mas Ernesto, como a grande massa de trabalhadores desse país, precisava muito desse emprego. Ele
lutou muito para entrar nessa multinacional, é o sonho de muitos trabalhadores soldadores como o Ernesto. Apesar de toda a humilhação que ele passava,
ficava quieto e suportava calado todas as situações de assédio moral do superior, além das “brincadeiras” de extremo mau gosto dos colegas. Lá nessa
empresa ele tinha ticket alimentação, o salário não é lá isso tudo. Mas tinha seguro de vida e o plano de saúde, o que é considerado pela classe
trabalhadora um grande privilégio. Mas a saúde dele estava indo embora, estava com alguns problemas devido a profissão, soldador. Já atuava nesta
profissão há 20 anos, desenvolveu asma e tinha uns problemas nas narinas, umas ulcerações, uns “machucadinhos”. Devido ao assédio moral, agora
também dos colegas, o Ernesto perdeu a autoestima e começou a ter picos de ansiedade. Não dormia direito e começou a ter problemas digestivos. Os
colegas não sabiam, mas ele tinha uma filha de 8 anos, Aninha. A Ana tinha um câncer e fazia tratamento em um hospital particular. O plano de saúde na
empresa onde ele trabalhava, cobria a maior parte dos custos do tratamento, por este motivo ele suportava o assédio moral. O superior do Ernesto sabia
do problema de saúde da Aninha, pois algumas vezes o Ernesto precisava acompanhá-la ao médico e chegava alguns minutos mais tarde no setor. A
empresa tinha uma área onde supostamente o Ernesto poderia se defender do assédio, lá eles chamavam de área de ética. Mesmo com as campanhas
internas de incentivo às denúncias contra assédio, ele não denunciou. Era mais seguro ficar calado. Vai que alguém dessa tal de ética “sopra” no ouvido do
superior e o Ernesto perde o emprego, né? Ele se calou, a doença da Ana evoluiu, ela faleceu após 2 anos de tratamento. O Ernesto sofreu assédio moral
calado todo esse tempo. Após a morte da filha, o superior foi promovido. Mas o estado de saúde mental do Ernesto, mais até do que o estado físico, já
havia sido massacrado. A evolução aguda dos sintomas de piora em sua saúde mental vieram como um tsunami. A depressão, apatia e baixa auto estima,
culminaram em um fim trágico para esse trabalhador brasileiro. Num sábado à noite, um dos poucos em que ele não trabalhou, saltou do sexto andar, do
apartamento onde morava. Cometeu suicídio, a pior consequência que pode ser causada pelo assédio moral. Até hoje sua esposa não recebeu o seguro,
pois não conseguiu provar que o suicídio foi causado pelo assédio moral. A empresa segue enriquecendo às custas da saúde de outros Ernestos. Mas, e
se fosse com você?.

ATENÇÃO, Os nomes e situações relatadas aqui são fictícios.
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O suicídio pode ser prevenido e a vida voltar a fazer sentido.
Lembre-se: A vida é a melhor escolha. Cuide-se!
Suicídio: ato deliberado executado pelo próprio indivíduo, cuja
intenção é a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que
ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal;
Comportamento suicida: pensamentos, planos e tentativa de
suicídio;
Suicidabilidade: ter tentado suicídio, ter familiares que tentaram ou
se suicidaram, ter ideias e/ou planos de suicídio.
Como reconhecer que alguém precisa de ajuda?
Existem fatores de risco para suicídio, por isso precisamos ficar
atentos quando a pessoa possuir mais de dois fatores e falar sobre
ideação suicida. Entretanto, muitos indivíduos podem ter um ou mais
fatores de risco e não terem intenção suicida:
Além dos fatores genéticos e biológicos, existem os fatores sociais,
que não são determinantes, mas devem ser avaliados: separação
conjugal, desemprego, conflitos familiares e fácil acesso a meio
letal.

• Diagnóstico de doença psiquiátrica
• Tentativa prévia de suicídio
• Histórico familiar de
comportamento suicida
• Presença de outros
comportamentos auto lesivos
• Abuso e dependência de álcool e
outras drogas
• Abuso sexual na infância
• Comportamento impulsivo
Pessoas que falam:
• “Que gostariam de sumir”
• “Que não aguentam mais viver”
“Que não tem mais esperança”
• “Nada mais faz sentido”
• “Sinto uma dor que não passa
Podem estar com ideação suicida.
Fique atento.
Lembre-se: O suicídio é uma emergência médica,
por isso ao se deparar com uma situação de tentativa
de suicídio eminente que necessite de intervenção
imediata, não hesite e ligue 192 SAMU.

www.setembroamarelo.com/
www.abp.org.br/

www.cvv.org.br/
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CANTAR E CANTAR E CANTAR… PAUPERRECIDO (Vinny Santa Fé)
Você pode ser pobre de marré
Paupérrimo, pauperrecido, de dinheiro desprovido
Proletariado brasileiro, um cara bem sofrido

Ir sem carona na viagem
Papo reto, sem mironga na bagagem
Eu canto poesia com beleza e malandragem
Saca, meu comparsa?
Você pode ser o que quiser

Bom de fazer limonada com o limão que a vida dá
Você pode ser o atrevido
Desassociado de qualquer partido
O mais querido, o preferido
O preterido, o mais temido
E você pode ser o que quiser
Você pode ser vitorioso
Vai remar contra a maré, roer o osso
É que pra vencer tem que ser carne de pescoço, moço
Você pode ser o que quiser

Você pode ser, pode sim
Tem que ser respeitado, pode ser preto, sim
Tem que ser respeitado
Pode até pro seu talento ser exemplo dado, malandragem
Vencer toda a tua batalha, escolher o teu lado
Diz aí, playboy, qual que é?
Qual lado teu? Que tu faz da vida, malandragem?
Qual barato que é o teu?
O ditado: Eu nasci pobre,
mas não nasci otário
Com QI de gênio, mas estereotipado
(Você pode ser vitorioso)
Vai remar contra a maré, roer o osso
É que pra vencer
tem que ser carne de pescoço, moço
Você pode ser o que quiser

Cantor, músico e compositor. Essa é a
definição do artista Vinny Santafé.
Sambista autodidata da cidade de Duque
de Caxias/RJ que chegou ao mercado
fonográfico com notoriedade: O caxiense é
responsável por dar vida ao fenômeno
Castelo De Um Quarto Só, gravada por
Renato da Rocinha, sua 1° musica a
tocar nas rádios já entre as 10 mais
tocadas em todo o país, alcançando a
impressionante marca de mais de 1Milhão
e meio de visualizações até o presente
momento.Com uma estreia surpreendente.
O jovem tem orgulho de sua trajetória
como músico. Santafé que hoje já se
apresenta por todo o rio de janeiro vem de
uma família bem musical e começou se
apresentar pelos sambas do seu bairro na
vila são Luiz sempre que por lá estava
para aproveitar seu tempo, pois sua
formação como atleta profissional o levou
a defender a seleção brasileira de karatê
por mais de 10 anos. Com letras como: 80
tiros e caixeiro viajante, Vinny é um
trabalhador da música.
Bela obra, valeu Vinny!
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Parceiro de O JORNALZINHO!, o podcast os crimes da
ditadura, será divulgado em nossas edições. Este podcast presta
um grande serviço em memória dos que foram mortos no período
do regime militar, abordando de forma simples e direta o período
mais sombrio do nosso país. Os crimes da ditadura está
disponível nas plataformas de podcast.
Relatos dos crimes cometidos pelo Estado brasileiro em nome do
regime militar, que existiu oficialmente no Brasil no período de
1964 a 1985. Episódios novos a cada 15 dias, sempre às
segundas-feiras.
O primeiro episódio Traz o contexto político-social que deu origem
ao golpe de 1964 e à Ditadura Militar.
Ouça e fique por dentro!

Episódio 1 – A Cronologia do Golpe Civil
Militar de 64 ou A Estratégia Política Que
Deu Muito Errado 📷
1 – Jango e Maria Thereza Goulart no Comício
na Central do Brasil.
2 – Jânio Quadros, o ~Homem da Vassoura~
3 –Comício do dia 13 de março na Central do
Brasil/Acervo Estadão.
4 – Capa do jornal O Globo convocando para a
Marcha da Família com Deus pela Liberdade.
5 - Marcha da Família com Deus pela Liberdade
na Praça da Sé, São Paulo.
6 – Marcha da Família com Deus pela Liberdade,
em São Paulo/Arquivo Folha.
7 – Militares nas ruas do Rio de Janeiro no dia
do golpe.
8 – Presidente Marechal Castelo Branco e
Lincoln Gordon, embaixador dos Estados Unidos
no Brasil à época do golpe.
9 – Posse de Castello Branco.
10 – Capa do Correio da Manhã noticiando a
posse de Castello
https://www.instagram.com/oscrimesdaditadura/
https://linktr.ee/oscrimesdaditadura
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EMPRESA: MULTITEINER - SP

O CONHECIMENTO LIBERTA!

Desabamento de auditório que não existia no
projeto.

Quer saber um pouco mais sobre
vigilância em saúde do trabalhador?
Acesse: multiplicadoresdevisat.com

Vítimas fatais:

Ver uma situação de descumprimento da
Alô cidadão!!!
lei no ambiente de trabalho e não fazer
Informe-se
nada a respeito, é ser conivente.
auditoriacidada.org.br
Regras e leis no ambiente de trabalho
devem ser cumpridas. Cada um de nós
tem o dever de denunciar. Você não
precisa adoecer no trabalho.
Fale!

DENUNCIE!
trabmetal@hotmail.com
Baixe agora mesmo!

1 - Valquíria Aparecida da Silva/ 2 - Julcimara de
Moraes César/ 3 - Letícia Lira/ 4 - Claudevan
5 - Natalia Silis/ 6 - Diana Amaral/ 7 - Diego
8 - Angela/ 9 - Iara. Além de 28 feridos.
Quem trabalha em chão de fábrica sabe como
funciona. Negligência e descaso com a saúde do
trabalhador é algo banal. Após um acidente como
esse, não adianta documentação, papelada, alvará,
assinatura, ou qualquer outro subterfúgio da
burocracia conveniente aos responsáveis pelo
acidente. A morte de trabalhadores e
trabalhadoras, neste país, é algo inadmissível.
Morrer no trabalho não pode ser tolerável.
Você, assim como eu, também pensa que alguém
nesta empresa pode ter se manifestado a respeito
do risco que havia no local?. Você também se
pergunta, por qual motivo, alguém que sabia desse
risco e poderia ter tomado alguma providência, não
tomou?. Pois é, nunca acontece, até acontecer!
Que os culpados sejam punidos (por suas
consciências).
Nossos sentimentos aos familiares!
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Não importa pra onde você olhe. Não importa por onde você ande. Não importa o quanto você não perceba. Sempre há a sua volta, trabalhadores e
trabalhadoras. Mantendo a cidade limpa, consertando automóvel, dirigindo ônibus, vendendo água no trânsito, engraxando sapatos, no balcão da padaria,
no caixa do mercado, na portaria do prédio, servindo o chopp no boteco, embolsando uma parede, pintando uma fachada, organizando o trânsito,
cobrando a passagem no ônibus, te levando pra casa no carro de aplicativo ou no táxi, empacotando suas compras, enchendo o tanque do seu carro no
posto de gasolina, limpando a sua casa, lecionando, no balcão da farmácia, na cozinha do restaurante, no caixa do banco, dirigindo uma ambulância,
socorrendo alguém, ensinando a alguém, ajudando a alguém, trabalhando.
Qualquer trabalhador merece ter tempo para si, para sua família, para se divertir, para viver também. Seu tempo, sua mão de obra, sua força de trabalho,
sua intelectualidade e sua saúde, esse conjunto utilizado para produzir, é sua mais valia, seu maior bem.
A união dos trabalhadores mostra quem realmente faz um país produzir e prosperar.
Imagine:
uma cidade suja sem o GARI pra limpar?
um automóvel enguiçado sem o MECÂNICO para consertar?
um ônibus sem o motorista pra dirigir?
a casa do rico sem a faxineira?
a obra sem o pedreiro?
Não existe trabalho sem o trabalhador. Não existe trabalhador sem direitos. Trabalhador sem direitos é como um escravo. É preciso haver união da classe
trabalhadora com a plena compreensão de que, sem o trabalhador, por mais simples e humilde que seja, qualquer país para.
Salve o trabalhador brasileiro.
BELUÍNO MOITA NOVINHO

Próxima edição de O JORNALZINHO!: Eleições 2023 no sindicato dos metalúrgicos do município do Rio de Janeiro sindmetal RJ / Vitória do candidato a
presidente do Brasil / direito do trabalho dicas sobre como se resguardar das covardias / sindicalização.

