
CSE´s repudiam medida 
que forçam metalúrgicos a 
trabalhar mesmo doentes

Os diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região (SMetal) 
denunciam irregularidades na emissão de Comunicado de Acidente de Trabalho 

(CAT) e alertam que a empresa está contestando atestados médicos.   Pág.3 

Para avançar nas reivindicações trabalhistas os dirigentes sindicais
do CSE apoiam os trabalhadores da empresa que querem a desvinculação

da Metso Fundição com a unidade Equipamentos. Pág.2

Separação de unidades pode facilitar negociações

Projeto conservador ameaça
direitos trabalhistas
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Desvinculação contribuirá
para aprovação de pautas
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Para avançar nas reivindi-
cações trabalhistas, os dirigen-
tes sindicais do CSE apoiam 
os trabalhadores da empresa 
que querem a desvinculação da 
Metso Fundição com a unidade 
Equipamentos.

O diretor do CSE Marcelo Sil-
va explica que essa divisão das 
unidades facilitaria a aprovação 
de benefícios específicos para 
cada planta, como Programa 
de Participação nos Resulta-
dos (PPR) e o Vale Cesta. “Essa 
reivindicação está na pauta há 
três anos e avaliamos que com 
a desvinculação das unidades 
isso seria aprovado mais facil-
mente”.

Outro diretor do CSE, Fran-
cisco Saldanha, destaca que 
estão pleiteando, inclusive, a 
separação da Fundição no Gru-
po Patronal. “Atualmente, per-
tencemos ao Grupo 2 (G2), que 

é de máquinas e equipamentos, 
mas reivindicamos a mudança 
para que nossa Convenção Co-
letiva seja feito pelo Grupo dos 
metalúrgicos de Fundição”, co-
menta.

Entre em contato com os diretores do Comitê Sindical
de Empresa (CSE) da Metso. Denuncie irregularidades!



Empresa desrespeita 
saúde do trabalhador
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A empresa está contestando 
atestados médicos e pressionando 
o trabalhador a voltar para a função

O médico do trabalho da Metso está contes-
tando atestados de outros profissionais e, com 
isso, os metalúrgicos da empresa estão sendo 
forçados a trabalhar mesmo doentes e/ou lesio-
nados.

Os diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Sorocaba e Região (SMetal) repudiam essa atitu-
de que causa prejuízo à saúde do trabalhador. De 
acordo com o diretor, membro do Comitê Sindical 
de Empresa, Francisco Saldanha, há outros pro-
blemas relacionados à abertura de Comunicado 
de Acidente de Trabalho (CAT), como divergên-

cias nos dias de afastamento e números errados 
de CAT. “Houve caso do trabalhador precisar da 
Previdência e o número da CAT não correspon-
dia, estava preenchido errado e apontava sendo 
documento de um trabalhador do Paraná”.

A preocupação dos dirigentes sindicais é que 
com essa medida da empresa de contestar ates-
tados os trabalhadores perdem o direito de se 
afastar para cuidar da saúde. “Isso pode agravar 
mais a situação do metalúrgico e sem abertura 
de CAT, a empresa fica isenta de culpa”, alerta o 
diretor do CSE, Alessandro Oliveira. 

CAT é garantia do trabalhador
A Constituição Federal de 88 dispõe, no art. 7º, 

inciso XXVIII, que é garantia do empregado o “se-
guro contra acidentes de trabalho, a cargo do em-
pregador, sem excluir a indenização a que este está 
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa”.

A abertura de CAT é obrigação da empresa e 
está relacionada à Segurança e Medicina do Traba-
lho. Mesmo quando não há necessidade de afasta-
mento é necessária, conforme a legislação, a emis-
são do CAT.

Qualquer trabalhador que incorra em algum aci-
dente de trabalho, poderá se dirigir a um hospital 
devidamente credenciado junto ao INSS e registrar 
formalmente este acidente, independentemente da 
empresa fazê-lo ou não. Isto lhe dará todas as garan-
tias advindas do acidente do trabalho estabelecidas 
pela legislação.

Portanto, havendo acidente de trabalho sem o 
preenchimento do CAT pela empresa, podem forma-
lizá-lo o próprio acidentado, seus dependentes, a en-
tidade sindical competente, o médico que o assistiu 
ou qualquer autoridade pública (inclusive o próprio 
perito do INSS quando da realização da perícia).
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O conservadorismo ameaça 
os direitos trabalhistas

Material revela projeto da
Fiesp/PMDB para o Brasil

No cenário político nacional os trabalhadores 
correm graves riscos de perderem direitos conquis-
tados após mais de 20 anos de luta para a con-
solidação da democracia. No Congresso Nacional 
tramitam projetos de deputados e senadores com-
prometidos com o poder econômico, com apoio da 
Fiesp, ou seja, dos sindicatos patronais.

Entre as propostas estão a ampliação da terceiri-
zação, com o fim das garantias da CLT e flexibiliza-
ção de outros direitos, como férias e FGTS.

Entre no portal www.smetal.org.br e pesquise o 
projeto lançado pelo Conselho Nacional de Indús-
trias (CNI) e Federação das Indústrias de São Paulo 
(Fiesp), liderada pelo Paulo Skaf (PMDB).

O SMetal elaborou um material expli-
cativo sobre o projeto que está em curso 
no Brasil, aliado a políticos conservadores 
e empresários interessados em aumentar 
seus lucros, flexibilizando direitos.

Os trabalhadores precisam ficar aten-
tos e questionar os discursos que estão 
sendo propagados na mídia, como o falso 
discurso da Fiesp de que está tentando 
combater a corrupção no Brasil. Para se 
acabar com a  corrupção é preciso RE-
FORMA POLÍTICA, sem ela a estrutura 
de poder não mudará no Brasil.

A agressividade é o que tem norteado 
os discursos políticos atuais, mas é pre-
ciso separar o joio do trigo e entender os 
interesses que estão por trás de cada um.

O material está disponível no link
www.smetal.org.br/publicacao/suplementos-especiais


