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CUT LANÇA LIVRO “ETERNIT E O GRANDE JULGAMENTO
DO
AMIANTO”
E
AMPLIA
PRESSÃO
PELO
BANIMENTO
Cresce mobilização nacional e internacional pelo fim da comercialização do produto cancerígeno
O

lançamento do livro “Eternit e
o Gran-de Julgamento do Amianto”, organizado pela CUT no Sindicato dos Professores (Sinpro-DF) em
Brasilia (30), fortalece a luta pelo fim
da produção de amianto no Brasil. A
obra relata o movimento de famílias
e vítimas italianas na cidade de Casale Monferrato, que resultou em processo e condenação aos ex-proprietários da Eternit italiana e o pagamento de uma indenização de 95 milhões
de euros aos envolvidos.
JUSTIÇA - “Com o julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade
Cresce a mobilização pelo banimento
à Lei 9.055, que discute o uso do
amianto controlado em São Paulo, fomos tância de ele votar pelo banimento. Foi quanpara cima do ministro Ayres Britto, atual do soubemos que o Instituto Crisotila, que
presidente do Supremo Tribunal Federal defende o uso controlado, pediu as audiên(STF) no mês de maio, expondo a impor- cias públicas para postergar o julgamento.

Então, com a sentença de Turim e o
livro na mão achamos que era o momento político para editarmos no Brasil”, explica a secretária de Saúde do
Trabalhador da CUT, Junéia Batista.
São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro já adotaram legislação progressista sobre os
riscos do amianto. Agora a Central e
os movimentos sociais lutam pelo
banimento do produto cancerígeno
em todo o território nacional.
MORTES - Segundo indicativos do
Ministério da Saúde, entre 1980 e
2003, 2.414 pessoas morreram em
função do amianto e entre 2011 e 2012, o
SUS desembolsou R$291,8 milhões com
tratamento de doenças causadas por exposição ao amianto.

SEMINÁRIO EM CAMPINAS DISCUTE RESPONSABILIDADE
CIVIL E CRIMINAL DE ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO

5 DE SETEMBRO: OCUPAR
BRASÍLIA PARA PRIORIZAR
TRABALHADORES E AGENDA
DO DESENVOLVIMENTO
A próxima quarta-feira, 5 de setembro, é o Dia Nacional de Mobilização da
CUT. A atividade contará com uma grande Marcha e será marcada pela ação
da CUT somada à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE). As principais bandeiras serão
a participação dos trabalhadores junto
ao Estado como indutor do desenvolvimento, com distribuição de renda e valorização do trabalho, para garantir direitos e ampliar conquistas; Pelo fim da
terceirização que ameaça as conquistas dos trabalhadores; Fim do fator
previdenciário e idade mínima para aposentadoria e Redução da jornada de trabalho para 40 horas; somada à luta por
um ensino de qualidade e condições
dignas aos trabalhadores da educação.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil, Mobiliário e Montagem
de Campinas e Região promoveu no dia
24 de agosto, em parceria com Comitê
Permanente Regional de Campinas (CPRCPS), um seminário sobre a responsabilidade civil e criminal dos acidentes e doenças de trabalho.
O CPR é uma instância tripartite, composta por trabalhadores, governo e empregadores, cujo objetivo é tratar assuntos

referentes à saúde e segurança no trabalho na construção.
Segundo o diretor do sindicato, Francisco Aparecido da Silva, o seminário
"cumpriu seu objetivo de criar subsídios
para ampliar a nossa ação, diminuir os
acidentes, doenças e também para conscientizar os trabalhadores". O evento contou com a mediação do juiz do Trabalho
de Campinas, Doutor Carlos Eduardo Oliveira Dias.

COM A ABERTURA DE NOVAS FRENTES, SETOR DE MADEIRA E
MÓVEIS AMPLIARÁ CONTRATAÇÕES PARA A COPA DO MUNDO
Segundo levantamento feito pelo Se- des-Sede" identificou que as possibilibrae em parceria com a Fundação Ge- dades mais promissoras no setor estão
túlio Vargas, a
nas atividades
Copa de 2014
de fabricação,
criará 106 novas
insumos e prooportunidades
jetos.
para as pequeO mapeanas empresas
mento ainda
do setor de madestacou o codeira e móveis,
mércio atacaprincipalmente
dista de madeino período que
ra e produtos
antecede o
derivados
evento, o que vicomo um dos
taminará o cressetores em
cimento das Melhores possibilidades estão na fabricação, que atualmente
insumos e projetos, aponta estudo do Sebrae as pequenas
contratações.
O "Mapa de Oportunidades para as empresas têm maior atuação, com denMicro e Pequenas Empresas nas Cida- sidade de 0,88 numa escala de 0 a 1.

VIOLÊNCIA E ATENTADO Á VIDA EM PRESTADORA DE
SERVIÇO DA MULTINACIONAL HYUNDAI EM ITATIAIA-SP
Dono da Raifran Construtora e quatro capangas invadem alojamento e espancam operário

O

dono da empresa Raifran Construtora Ltda, prestadora de serviços para
a Hyundai em Itatiaia/SP, “senhor” Raimundo foi até o alojamento da obra tirar
satisfações sobre um carro da empresa
que os trabalhadores haviam mantido no
local até ser efetuado o pagamento dos
salários atrasados.
MARGINAIS - Acompanhado de quatro capangas armados e muita truculência, Raimundo chegou ao local tarde da
noite para tentar intimidar os alojados.
Durante a discussão, o operário Hamilton
da Luz Martins foi espancado e mais tarde levado ao hospital.
Os trabalhadores informaram que estão desde junho sem receber e que após
ter perdido recentemente o contrato com
a Hyundai, a Raifran voltaria a São Paulo
sem pagar os compromissos trabalhistas.
A empresa presta serviços à Hyundai em
todo seu complexo, com unidades também em Piracicaba/SP e Rio das Flores/
RJ. Um boletim de ocorrência foi feito e a
polícia está apurando os fatos.

Hamilton da Luz Martins foi vítima de uma covarde agressão patronal

ACIDENTE EM TERCEIRIZADA
DA EUCATEX MATA OPERÁRIO TRABALHADORES COBRAM ELEIÇÕES EM TRÊS LAGOAS-MS E
O mecânico Vilson
Ramos (37) da empresa Solevante, terceirizada da Eucatex,
perdeu a vida na última quinta-feira (30),
quando o pneu de um
trator que ele estava
calibrando explodiu e
saiu do eixo, atingindo seu rosto e cabeça. O trabalhador faleceu antes mesmo Vilson Ramos
de chegar ao hospital
morreu após
municipal.
a explosão
Segundo os operádo pneu que
rios que trabalhavam
calibrava
no local o mecânico
estava sem nenhum tipo de proteção, mas
a empresa alega fatalidade. O Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Salto/SP abriu
boletim de ocorrência pedindo apuração
da responsabilidade e fiscalização da Justiça do Trabalho.
O presidente do sindicato, Talel Ismail,
lamentou o ocorrido e frisou que a empresa esta investindo em máquinas, equipamentos e ampliações sem elevar o número de trabalhadores, sem dar treinamento
devido e sem investimento em segurança
do trabalho na mesma proporção.

FETRICOM ACIONA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
tério Público do Trabalho com o advogaDesde que foi instaurada a Junta Godo da entidade para discutir os trâmites
vernativa no Sindicato dos Trabalhadodeste processo. "É impossível que os
res nas Indústrias da Construção e do
trabalhadores esperem 150 dias para ter
Mobiliário em Três Lagoas, por irregulauma representação. A reivindicação é que
ridades e fraudes na gestão da entidao MPT chame a eleição o mais rápido
de, a categoria está desassistida.
possível", sublinhou Corumbá.
AGILIDADE - A Junta tem um prazo
de 150 dias para fazer
os levantamentos e regularizações, mas até
lá os trabalhadores que
procuram o sindicato
não têm respostas aos
seus problemas, uma
vez que a junta diz que
não tem autonomia
para notificar as empresas, já que a entidade
esta sem representante legal.
Diante do impasse, o
presidente da Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção e da Madeira do
Mato Grosso do Sul (Fetricom-MS) e secretário
de Comunicação da
Conticom/CUT, Webergton Sudário (CoCorumbá (à direita), em frente à sede do MPT
rumbá), foi até o Minis-
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