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28 DE ABRIL: CONTICOM/CUT E ICM ORGANIZAM ATOS
EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRABALHO
Basta de lesões, mutilações e mortes! Categoria exige política nacional de saúde e segurança no trabalho

Somente no ano de 2008 foram re-
gistrados em nosso país 747 mil aci-
dentes de trabalho com 2.757 mortes
e 12.071 casos de trabalhadores que
ficaram incapacitados permanentemen-
te. Além da tragédia pessoal e familiar,
todos os anos são gastos bilhões em
recursos públicos. Em 2008 foram gas-
tos R$ 46 bilhões com assistência mé-
dica, benefícios por incapacidade tem-
porária ou permanente, e pensões por
morte de trabalhadores vítimas das más
condições a que são submetidos.

EPIDEMIA - O aumento dos aciden-
tes de trabalho, que incorpora apenas
os celetistas, é resultado da implanta-
ção do Nexo Técnico epidemiológico
Previdenciário – NTEP. Atende parcial-
mente antiga reivindicação do movi-
mento sindical, em razão da subnotifi-
cação das doenças do trabalho. Deixa
de fora os servidores públicos estatu-
tários e os trabalhadores da economia
informal.

HISTÓRIA - A data de 28 de Abril,
em memória das vitimas de acidentes
de trabalho surgiu no Canadá por inicia-
tiva do movimento sindical, espalhan-
do-se por diversos países através de
sindicatos, federações, confederações
locais e internacionais.

O dia foi escolhido em razão de um
acidente que matou 78 operários numa
mina do estado da Virgínia, nos Esta-
dos Unidos, em 1969. A Organização
Internacional do Trabalho (OIT), desde
2003, consagra a data à reflexão sobre
a segurança e saúde no trabalho.

Em maio de 2005, a data de 28 de
Abril foi instituída oficialmente no Bra-
sil como o Dia Nacional em Memória
das Vítimas de Acidentes e Doenças
do Trabalho, pela Lei nº 11.121.

A Conticom/CUT e a Internacional da Cons-
trução e da Madeira realizarão uma série

de atividades no conjunto dos Estados nesta
quarta-feira, 28 de abril, dia em memória das
vitimas de acidentes de trabalho.

“O objetivo desta ação coordenada é dar
visibilidade aos altos índices de acidentes oca-
sionados pelo excesso de jornada, pela in-
tensidade do ritmo de trabalho e pelas péssi-
mas condições de segurança a que são sub-
metidos os operários do Ramo”, informou o
secretário de Políticas Sociais da Conticom/
CUT, Luiz de Queiroz (Luizinho). De acordo
com o dirigente, os trabalhadores da madei-
ra, mobiliário, marmoarias, cerâmicas e arte-
fatos de cimento vêm sendo as principais ví-
timas da ganância empresarial, das debilida-
des de fiscalização e da impunidade. “São
fatores que, conjugados, potencializam os ris-
cos no setor, multiplicando o número de le-
sões, mutilações e mortes”, assinalou.

RECIFE - Para defender uma política nacio-
nal de segurança e saúde no trabalho, Luizi-
nho estará dia 28 na capital pernambucana,
participando de uma audiência pública com
representantes do Sindicato Marreta, da Fun-
dacentro e do Ministério do Trabalho.

Os Sindicatos do Ramo estão na luta com
a Conticom pela implementação do Plano Na-
cional de Segurança e Saúde no Trabalho
que, garantido através de uma gestão
participativa, dirigida por uma comissão
tripartite (governo, trabalhadores e emprega-
dores), deve seguir as seguintes diretrizes:

1. a inclusão de todos trabalhadores bra-
sileiros no sistema nacional de promoção e
proteção da saúde; 2. a harmonização da le-
gislação e a articulação das ações de promo-
ção, proteção, prevenção, assistência, reabi-
litação e reparação da saúde do trabalhador;
3. a adoção de medidas especiais para seto-
res de alto risco; 4. a estruturação de uma
rede integrada de informações em saúde do
trabalhador; 5. a promoção da implantação
de sistemas e programas de gestão da se-
gurança e saúde nos locais de trabalho; 6. a
estruturação da formação em saúde do tra-
balhador e em segurança no trabalho e o es-
tímulo à capacitação e à educação continua-
da de trabalhadores e 7. a promoção de uma
agenda integrada de estudos e pesquisas em
segurança e saúde no trabalho.

PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA E
SAÚDE NO TRABALHO É PRIORIDADE
Nº1 DOS TRABALHADORES DO SETOR

OFICIALMENTE, 747 MIL ACIDENTES
E 2.757 MORTES NUM ÚNICO ANO

No dia 28 de abril, a CUT e as demais
centrais (CTB, CGTB, Força, NCST e
UGT) estarão em Brasília para a realiza-
ção de um ato público e reunião com o
deputado Michel Temer, presidente da
Câmara dos Deputados, onde serão pro-
tocoladas as propostas em projetos de
lei para as necessárias alterações de ar-
tigos da Lei 8213/91.

Além do ato nacional, que contará
com a participação do presidente da CUT,
Artur Henrique e do secretário de Saúde
do Trabalhador, Manoel Messias, a CUT
também convoca às Estaduais, Ramos
e Sindicatos a desenvolverem atividades
em defesa da saúde do trabalhador ao
longo da semana.

ESFORÇO - O objetivo é denunciar a
irresponsabilidade do setor patronal no
que diz respeito aos acidentes e doen-
ças do trabalho; cobrar do Estado na
esfera municipal, estadual e federal
ações efetivas de proteção à saúde do
trabalhador; apoiar as lutas dos traba-
lhadores e o fortalecimento de suas or-
ganizações pela melhoria da saúde e
condições de trabalho - como a Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes
(Cipa), Sistema Único de Representação
(SUR), Comissão de Fábrica e outros.

Cartaz de convocação do ato

CENTRAIS FARÃO ATO PÚBLICO EM
BRASÍLIA PARA EXIGIR ALTERAÇÃO
DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA



DIRIGENTES DO RAMO ARTICULAM AÇÃO SINDICAL COORDENADA
PARA OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014 E OLIMPÍADAS DE 2016

AGENDE-SE PARA
O DIA 11 DE MAIO

Ação conjunta pode ser embrião do
futuro Contrato Coletivo Nacional

No próximo dia 11 de maio, terça-feira, será apresentada a pesquisa
do Dieese e do Ministério do Trabalho e Emprego sobre o setor da
construção. A atividade acontecerá das 10 às 14 horas na sede nacio-
nal da Central Única dos Trabalhadores, na rua Caetano Pinto, 575,
Brás, São Paulo-SP. Você é nosso convidado. Participe!

A Central Única dos Trabalhadores
(CUT) irá realizará seu 1º de Maio Inter-
nacional no Memorial da América Lati-
na, na capital paulista.

Com o tema “Todos unidos pela inte-
gração regional, trabalho decente, con-
tra o neoliberalismo e xenofobia”,  o even-
to inicia às 10 horas com ato interreligio-
so e prossegue com apresentações mu-
sicais a partir das 12 horas, na Praça
Cívica do Memorial. Estão confirmados
artistas renomados como Milton Nasci-
mento, que prestará uma homenagem à
cantora argentina Mercedes Sosa, Carli-
nhos Brown, Raíces de America e o cu-
bano Fernando Ferrer.

Paralelamente a CUT também promo-
ve uma feira gastronômica, mostra de
artesanato da região e o lançamento de
livros sobre o mundo do trabalho e as
relações internacionais.

SEMINÁRIO - Antecedendo as festi-

vidades, na sexta-feira (30 de abril), a cen-
tral fará um Seminário Internacional com
a presença de 500 sindicalistas, represen-
tantes dos movimentos sociais e dos pa-
íses do Cone Sul. Entre as autoridades
convidadas estão o ministro nicaragüen-
se padre Miguel D‘Escoto, destacado lí-
der sandinista; o ministro de Assuntos Es-
tratégicos do governo Lula, Samuel Pinhei-
ro Guimarães; o secretário geral da Cen-

tral Sindical das Américas (CSA), Victor
Baes; o senador Aloizio Mercadante e o
secretário geral da Central Sindical Hai-
tiana (CTN), Paul Loulou Chery.

De acordo com o presidente da CUT-
SP, Adi dos Santos Lima, a integração
da América Latina, “é fundamental para
o avanço dos nossos países e povos,
sendo o 1º de Maio uma data chave para
debater desafios e apontar perspectivas
para a classe trabalhadora, de combate
ao neoliberalismo e construção de uma
ordem social mais justa”.

AVANÇAR - “Será uma excelente
oportunidade para reafirmarmos a neces-
sidade de um modelo de desenvolvimen-
to sustentável com base em três gran-
des diretrizes: valorização do trabalho e
democracia, inclusão social e distribui-
ção de renda e políticas públicas e soci-
ais”, acrescentou o presidente nacional
da CUT, Artur Henrique.

SÃO PAULO: CUT COMEMORA DIA DO TRABALHADOR COM MILTON
NASCIMENTO E DEBATE SOBRE INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA

Diretores da Conticom se reuniram com  Carlos Salgueiro (canto direito),
dirigente da Internacional da Construção e da Madeira (ICM) no dia 20/4
para debater ações comuns. Domingos de Oliveira, Waldir Maurício, Paulo
Marcelo, Valdemir Oliveira, Vilmar Kanzler, Elenice Vieira, Luiz Queiroz,
Alcides Nascimento e José Alcântara informaram das lutas e conquistas

Jacaré que dorme vira bolsa de mada-
me, diz o ditado. Por isso, a quatro

anos da Copa do Mundo no Brasil e a seis
das Olimpíadas do Rio de Janeiro, a Con-
ticom/CUT e representantes do conjunto
das centrais que dirigem Sindicatos nas
capitais que receberão os investimentos
em infraestrutura já começaram a articu-
lar ações coordenadas com vistas a não
desperdiçar a oportunidade.

DE OLHO - Cidades sede da Copa,
Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Cuia-
bá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Ma-
naus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS),
Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salva-
dor (BA) e São Paulo (SP) passarão a
ser cada vez mais uma prioridade na ação
sindical das entidades.

Conforme Valdemir Oliveira (Popó),
secretário de Finanças da Conticom, “há
um objetivo comum das representações
sindicais do Ramo: aproveitar o momento
e colocar pressão no imenso canteiro de
obras em que serão transformadas estas
doze capitais, fortalecendo direitos e am-
pliando conquistas”.

SOMATÓRIA - Este também é o pen-
samento da Internacional da Construção e
da Madeira (ICM), cujo representante para
a América Latina, Carlos Salgueiro, e o
vice-presidente para a região, Edson Ber-

nardes, já se manifestaram em apoio à
esta estratégica ação unitária.

TRAJETÓRIA - “A ICM tem importan-
tes experiências acumuladas. Recente-
mente, na Copa da África, articulou os sin-
dicatos do Ramo para que unificassem
os embates.por melhores condições de
trabalho e salário”, informou Popó, lem-
brando que esta articulação foi fundamen-
tal para impedir a inundação de mão-de-
obra estrangeira, principalmente chinesa,
que representava uma ameaça real aos

empregos dos sul-africanos.
FISCALIZAÇÃO - A idéia é fazer um

comando para a fiscalização das obras,
dos quais participe os governos, os sindi-
catos da construção predial e pesada, e
a própria Fifa, a exemplo do que que foi
conseguido na África.

A primeira reunião de preparação da
Copa 2014 foi realizada no dia 14 com a
presença de sindicalistas do Amazonas,
Cuiabá, Curitiba, Salvador e São Paulo. A
próxima acontecerá no dia 5 de maio.


