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ualificar permanentemente os membros da CIPA Q(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) é 

papel do Sindicato e direito dos trabalhadores, de acordo 

com a cláusula 60ª da CCT (Convenção Coletiva de 

Trabalho) dos metalúrgicos de Minas.

O primeiro seminário de CIPA em 2022, promovido pelo 

Sindimetal, é voltado para quem trabalha nos setores de 

siderurgia, bens de capital  e máquinas e equipamentos. 

QUALIFICAÇÃO

SINDICATO PROMOVE 
SEMINÁRIO DE CIPA 2022
ENCONTRO SERÁ VIRTUAL, DIA 13 DE ABRIL, VOLTADO PARA SIDERURGIA, BENS DE CAPITAL E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VI Seminário de Saúde e
Segurança do Trabalho

13 de abril de 2022 - 09h00

NOSSA VIDA É ESSENCIAL

Sindicato dos Metalúrgicos

de BH/Contagem e Região

VI Seminário de Saúde e
Segurança do Trabalho

Pelo Zoom. Link  no sindimetal.org.br

Presidente do SINDIMETAL

Secretário de saúde do SINDIMETAL

GERALDO VALGAS

MARCELO CAMPOS

Mediadores

cidente de trabalho ou Ano trajeto que resulta 
em afastamento pelo INSS 
garante ao trabalhador 
estabilidade no emprego por 
no mínimo 12 meses, 
contados a partir do término 
do auxílio-acidentário, de 
acordo com o Art. 118 da 
CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho).

Por isso é fundamental que 
a CAT (Comunicação de 
Acidente de Trabalho) seja 
preenchida depois de 
qualquer ocorrência 
envolvendo o trabalhador. 
Infelizmente algumas 
empresas ainda insistem em 
não preencher o 
documento.

Um trabalhador procurou o 
Sindicato no final de março, 
relatando ter sido atropelado 
por uma empilhadeira, no 
seu local de trabalho, no dia 
19 de janeiro de 2022. O 
acidente acabou fraturando 
a perna do funcionário.

A empresa usou o falso 
argumento de já ter se 

passado 24 horas do 
acidente para negar o 
preenchimento da CAT. É 
sabido que a CAT deve ser 
preenchida dentro das 24 
horas após o acidente, mas 
nada impede que ela seja 
preenchida posteriormente a 
este prazo.

Orientado pelo Sindicato, o 
funcionário teve a CAT 
preenchida, assegurando 
todos os seus direitos. 

“Sem o preenchimento da 
CAT, o perito do INSS o 
afastaria como doença do 
trabalho e ele teria somente 
a estabilidade de 90 dias da 
Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) dos 
metalúrgicos de Minas”, 
disse Marcelo Campos, 
secretário de saúde do 
Sindimetal.

Em casos como este é 
fundamental que o 
trabalhador procure o 
Sindicato imediatamente 
após a primeira negativa de 
preenchimento da CAT por 
parte da empresa.

EM CASO DE ACIDENTE NA 
EMPRESA OU NO TRAJETO, 
EXIJA O PREENCHIMENTO DA CAT

CAT (COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO) 

Arte - Leandro Gomes
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“Toda vez que o mundo passa por alguma crise 
as mulheres são as mais penalizadas, mesmo 
assim seguimos firmes. A gente nunca desiste. 
O Encontro de hoje é para troca de 
experiências e também para nos capacitar e 
fortalecer nossa luta por mais direitos, 
igualdade e melhores condições de trabalho”, 
disse Margareth, secretária de mulheres do 
Sindimetal.

Mais de 200 mulheres participaram do 
encontro, que teve como eixo central as formas 
de combater à violência doméstica, o 
feminicídio e o assédio moral no local de 
trabalho.

aúde e direitos das mulheres em tempos Sde pandemia foi o tema do oitavo encontro 
de mulheres realizado pelo Sindicato dos 
Metalúrgicos de BH/Contagem e região, dia 2 
de abril, no clube dos metalúrgicos.

ENCONTRO DE MULHERES 
METALÚRGICAS 2022

FORMAÇÃO

EVENTO FOI NO CLUBE DOS METALÚRGICOS E REUNIU MAIS DE 200 PARTICIPANTES

Toda vez que o mundo passa 
por alguma crise as mulheres 
são as mais penalizadas‘ Margareth Gonçalves

VALGAS DESTACA A IMPORTÂNCIA DO 
COMBATE À DESIGUALDADE SALARIAL

 presidente do OSindimetal ressaltou 
que ‘mesmo exercendo a 
mesma função dos 
homens, com a mesma 
qualidade, utilizando a 
mesma tecnologia e 
apresentando os mesmos 
resultados de produção, 
as mulheres recebem 
salário inferior. Além do 
combate a desigualdade, 
temos que fortalecer a luta 
contra o assédio moral 
dentro das empresas. 
Infelizmente as mulheres 
seguem sendo as 
principais vítimas desse 
tipo de prática’.

Leandro Gomes

Leandro Gomes
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MOARA SABOIA, ANA PIMENTEL, GLEIDE ANDRADE E 
CRISTINA AFRO PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE MULHERES

PALESTRANTES

ereadora por Contagem, Moara destacou Va criação da lei de combate à violência 
contra a mulher no município. Além disso, ela 
ressaltou que tramita na Câmara Municipal um 
projeto de lei sobre a empregabilidade das 
mulheres. Moara denunciou a tentativa do 
governo Zema de retirar a delegacia de 
mulheres de Contagem. 

MOARA SABOIA
édica Sanitarista e ex-Msecretária de saúde de 

Juiz de Fora, Ana Pimentel 
falou sobre a organização 
das mulheres como forma 
de fortalecer e combater as 
desigualdades, a violência e 
o machismo. ‘Quanto mais 
mulheres se envolverem 
nos espaços de decisão da 
sociedade, mais efetiva 
será a luta por mais direitos 
e melhor qualidade de vida’.
Ela ressaltou a necessidade 
de não se calar diante da 
violência, denunciando pelo 
181.

ANA PIMENTEL

rofessora e pedagoga, Cristina ressalta a Pimportância da mulher enaltecer sua 
autoestima, se considerar importante, 
valorizada, nunca abaixar a cabeça. “O que 
nos move hoje é a pré-disposição de estar bem 
com sigo e sempre estender a mão para 
nossas companheiras. Unidas somos fortes”.

CRISTINA AFRO

leide, da direção executiva do PT, falou da importância de se Gter mais mulheres na política. “Estar na política significa se 
envolver nos sindicatos, nos grupos da Igreja e, sobretudo, nos 
espaços de representação da sociedade, nas Câmaras 
Municipais, nas Assembleias Legislativas, nos tribunais. Nós, 
mulheres, temos todas as condições de estarmos nos lugares 
que decidem os rumos da nossa vida”.

GLEIDE ANDRADE

Leandro Gomes

Diretoria do Sindimetal homenageia as 
duas sócias mais antigas do Sindicato, 
Lúcia Fernandes e Maria de Lourdes.

Metalúrgicas de várias empresas da base
acompanham atentamente as palestras

Além de trabalhadoras e trabalhadores, 
várias lideranças prestigiaram o encontro
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etirada de direitos, inflação Rgalopante, redução do poder de 
compra, precariedade e insegurança e 
aumento da perseguição no local de 
trabalho e do assédio moral dentro das 
fábricas são algumas das realidades 
vividas atualmente pelos metalúrgicos 
de Minas e do Brasil.

O cenário de retrocesso que atinge 
não somente os metalúrgicos, mas 
toda a classe trabalhadora se 
assemelha com a realidade vivida 
durante a ditadura militar, iniciada em 
1964.

Durante o período mais sombrio da 
história brasileira, os metalúrgicos de 
BH/Contagem foram protagonistas e, 
em meio a um ambiente inóspito, 
ressurgiu o movimento operário, 
disposto a enfrentar o regime militar e 
o poder patronal.

Depois de quatro anos de trabalho de 
base e conscientização política, 
realizado por várias lideranças do 
campo progressista, no dia 16 de abril 
de 1968 eclodiu a primeira greve de 
ocupação de fábrica durante a ditadura 
militar, se tornando um marco histórico 
para o movimento operário pela 
resistência política e econômica. 

A greve teve início na Belgo Mineira e 
se espalhou pelas empresas: 
Metalúrgica Santo Antônio, Norton do 
Brasil, Mannesmann, Demag, RCA-
Vitor, SBE, GE, Polig-Heckel, Mafesa, 
Cimec, Acesita, Industan, entre outras. 
16 mil trabalhadores da Cidade 
Industrial cruzaram os braços.

Este movimento foi responsável, entre 
outras coisas, pela conquista de um 
reajuste salarial de 10% para todos os 
trabalhadores do país, mas serviu 
também para mostrar a força e a 
capacidade de transformar uma 
realidade quando há união e 
mobilização do conjunto dos 
trabalhadores.

HISTÓRICA GREVE DOS OPERÁRIOS DE CONTAGEM 
COMPLETA 54 ANOS DIA 16 DE ABRIL

MEMÓRIA DE LUTAS E CONQUISTAS

DURANTE DITADURA MILITAR, 16 MIL METALÚRGICOS DA CIDADE INDUSTRIAL CRUZARAM 
OS BRAÇOS POR MELHORES SALÁRIOS E CONTRA POLÍTICA DE REPRESSÃO

MOTIVOS QUE FIZERAM ECLODIR GREVE EM 68 FAZEM PARTE 
DA REALIDADE ATUAL DOS TRABALHADORES

4 anos depois, o golpe contra a 5presidente Dilma e a política 
adotada pelos governos de Michel 
Temer  Bolsonaro têm resultado em 
aumento das desigualdades sociais, 
retirada de direitos, desemprego, 
arrocho salarial, inflação,entre 
outros.

Preservar a história da luta do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
BH/Contagem e região e de 
lideranças como Ênio Seabra, 
Imaculada Conceição, Joaquim de 
Oliveira e tantos outros é 
fundamental para lembrar que toda e 
qualquer conquista vem da união e 
luta.

Se hoje a sua realidade não te 
agrada, não fique sentado 
esperando que o outro faça por 
você. Levante e seja você mesmo o 
agente da transformação.

RETIRADA DE DIREITOS, ARROCHO SALARIAL E DITADURA MILITAR FORAM 
COMBUSTÍVEIS PRA LUTA DE ÊNIO, IMACULADA, JOAQUIM, E OUTROS

Arquivo

PM ocupa Cidade Industrial durante greve de 1968

Arquivo

HOMENAGEM AO SR. JOAQUIM DE OLIVEIRA


