28 de abril
A Organização Internacional do
Trabalho estima que todos os dias, em
média, morrem em todo o mundo, 5
mil pessoas devido a acidentes ou
doenças relacionadas ao trabalho. O
trabalho, que deveria servir para
dignificar o homem, acaba, muitas
vezes, sendo motivo do seu sofrimento
e dos seus familiares.
No Brasil, os dados oficiais se mantêm

muito distantes da realidade em que
vivem os trabalhadores. As estatísticas
consideram apenas os acidentes e
doenças dos que tem carteira assinada.
E mesmo nestes casos, as estatísticas
medem apenas os casos comunicados
pela emissão da CAT, o que a grande
maioria das empresas evita. O próprio
INSS calcula que só 20% dos acidentes
de trabalho são notificados.

Luta por mais saúde e
segurança no local de trabalho
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Dia para lembrar os trabalhadores vítimas
de acidentes e doenças decorrentes do trabalho

A segurança e a saúde do trabalhador são, atualmente, uma das grandes lutas do
sindicato dos metalúrgicos. Além do incentivo as CIPAS, da educação para a
segurança do trabalho e da cobrança das empresas para que proporcionem
ambientes mais seguros, o Sindicato
acompanha os casos de doenças ocasionadas pelo trabalho e de acidentes de
trabalho, procurando assessorar e dar mais
segurança ao trabalhador, afinal, são
O dia 28 de abril foi criado no
comuns as humilhações sofridas por
Canadá, em 1995, para
trabalhadores pressionados durante as
lembrar os trabalhadores
perícias no INSS e pelas empresas.
vítimas de acidente de traPor isso, o dia 28 de Abril é um dia de alerta
balho e doenças ocupacionais.
e de protesto. Você pode fazer a sua parte.
Primeiro, usando os equipamentos de
Em 2003, a OIT (Organização
segurança que as empresas oferecem;
Internacional do Trabalho)
segundo, denunciando condições inadeadotou o 28 de abril como o
quadas de trabalho e, principalmente,
dia oficial para a segurança e
exigindo que as empresas cumpram a lei e
saúde nos locais de trabalho.
notifiquem os casos de acidente e doença
de forma correta.

Saiba mais

Atividade do dia das mães
Neste dia 30 às 20 horas, o Sindicato
dos Metalúrgicos realiza um encontro
com as mulheres sócias metalúrgicas,
e esposas de metalúrgicos, para
discutir a educação dos filhos nos dias
atuais. O encontro terá a participação
da psicóloga e presidente do CAOL,

Marilene Rigo. Confirme sua presença
pelo telefone 3321 3975, com Mari.

Primeiro de maio:
Dia de comemorar o orgulho de ser trabalhador!
O mundo realmente conhece
quem trabalha? Certamente,
sim. Os trabalhadores estão por
toda parte! É impossível ficar
indiferentes a eles. O movimento do dia começa cedo em
função dos trabalhadores que
se deslocam para as fábricas, o
comércio, a lavoura. E termina
tarde, em função destes
mesmos trabalhadores. Sim, o
mundo conhece quem trabalha.
Mas o mundo reconhece esse
trabalhador? Quantos ainda
sofrem com subempregos,
quantos estão desempregados
neste momento, quantos
sofrem a pressão de ter que
produzir mais e mais em troca
de manter o emprego? E as
mulheres? São milhares sobrecarregadas pela dupla jornada,
pelo assédio moral e sexual,
pela falta de valorização.
Certamente o mundo precisa
conhecer melhor os seus
trabalhadores. Que o primeiro
de maio tenha este sentido. O
de valorizar e reconhecer a força
de homens e mulheres que se

dedicam, dão o melhor de si,
valorizam aquilo de fazem e
fazem com alegria!
A História do Dia do Trabalho
remonta o ano de 1886 na
industrializada cidade de
Chicago (Estados Unidos). No
dia 1º de maio deste ano,
milhares de trabalhadores
foram às ruas reivindicar
melhores condições de trabalho, entre elas, a redução da
jornada de trabalho de treze
para oito horas diárias. Neste
mesmo dia ocorreu nos Estados
Unidos uma grande greve geral
dos trabalhadores.
Foram dias marcantes na
história da luta dos trabalhadores por melhores condições de
trabalho. Para homenagear
aqueles que morreram nos
conflitos, a Segunda Internacional Socialista, ocorrida na
capital francesa em 20 de junho
de 1889, criou o Dia Mundial do
Trabalho, que seria comemorado
em 1º de maio de cada ano.

Aqui no Brasil existem relatos de
que a data é comemorada desde
o ano de 1895. Porém, foi
somente em setembro de 1925
que esta data tornou-se oficial,
após a criação de um decreto do
então presidente Artur Bernardes.
Ao longo da história, milhares
de trabalhadores deram a sua
contribuição para chamar a
atenção do mundo sobre a
grandiosidade do trabalho na
vida das pessoas e o quanto
ainda precisamos evoluir nesta
relação capital X trabalho.
Neste dia primeiro de maio o
sindicato dos metalúrgicos
presta uma homenagem a
todos os trabalhadores,
lembrando que eles tem o
direito e o dever de andar de
cabeça erguida, com orgulho
daquilo que fazem, pois o
mundo é construído por cada
trabalhador, que anônimo, dá a
sua contribuição diária para
construir uma sociedade
melhor.

Torneio de Integração dos Metalúrgicos

Futebol Sete
23 e 24 de maio, no campo do Mariga

Organize sua equipe e
venha fazer parte desta grande
atividade de integração!

1 - As inscrições das equipes, que devem ser formadas exclusivamente por metalúrgicos sócios do sindicato, já podem ser feitas com os
dirigentes na fábrica ou no sindicato.
2 - Podem se inscrever equipes formadas por trabalhadores de uma ou mais empresas, sendo que nas empresas acima de 100
funcionários não poderá haver fusão de equipes, ou seja, tem que ser da mesma empresa, já as menores podem mesclar seus times.
3 - Troféu e medalhas para as equipes do 1º ao 3º lugar, e também haverá premiação surpresa para as equipes campeãs.

