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CONTICOM E CUT REFORÇAM PRESSÃO PELA
HUMANIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA DO INSS
Audiência será realizada na Comissão de Trabalho da Câmara Federal, em Brasília, na próxima terça-feira

A Comissão de Trabalho, Adminis-
tração e Serviço Público (CTASP)
da Câmara dos Deputados realiza

na próxima terça-feira (20), às 14 horas,
audiência pública sobre a humanização
das perícias médicas do INSS. Às 10h30,
haverá concentração no escritório da sede
Nacional da CUT em Brasília para prepa-
rar a intervenção dos cutistas na audiên-
cia. A atividade faz parte de uma campa-
nha lançada pela CUT durante a celebra-
ção do dia 28 de abril de 2011, o “Dia Mun-
dial em Memória das Vítimas de Aciden-
tes e Doenças do Trabalho”.

LUIZINHO - Conforme o vice-presiden-
te da Conticom/CUT, Luiz de Queiroz, a
humanização das perícias é uma reivindi-
cação histórica das entidades sindicais
para resguardar os direitos dos trabalha-
dores como segurados, contribuintes do
sistema e reverter a lógica meramente
securitária ainda predominante no INSS,
que coloca os adoecidos como se fossem
fraudadores, provocando uma série de hu-
milhações e constrangimento quando re-
querem afastamento do trabalho.

Essa conduta desumana adotada pela
perícia vai na contramão do que deveria
ser a prática médica, o papel do INSS
como ente público e o próprio direito pre-
visto na Constituição, que concebe a
seguridade como sistema que tem como
premissa, dentre outras, a prioridade das

ações de prevenção, a de-
terminação social dos pro-
cessos saúde-doença e o
controle social.

ABUSOS - A precariza-
ção das condições de tra-
balho, a terceirização, o
desrespeito às normas de
saúde e segurança, soma-
dos à brutal  desumaniza-
ção, agravam ainda mais a
já caótica situação de des-
caso que vivem os segura-
dos do INSS.

Além das autoridades
governamentais, haverá de-
poimentos de segurados e
a presença de sindicalistas
de vários ramos de ativida-
de e das estaduais da CUT.

Epidemiológico Previdênciário (NTEP),
como a ausência de justificativa do perito
no ato da descaracterização do acidente
de trabalho; Distorções criadas para
descaracterização da doença e acidente
de trabalho, como: mudança automática
do tipo de benefício, não caracterização
da doença e acidente de trabalho por in-
formação incorreta do código de ocupa-
ção, não cumprimento da resolução que
assegura o direito ao segurados/as de
acompanhantes nas perícias médicas.

Cessações de benefícios sem a devi-
da recuperação dos trabalhadores; Não
reconhecimento da relação de causali-
dade de inúmeras doenças com o traba-
lho, em especial as LER-DORT e doen-
ças mentais que hoje ocorrem em dimen-
sões epidêmicas e são os principais
motivos de afastamento; Descompasso
de tempo entre a cessação de benefício
e a perícia; Não cumprimento da legisla-
ção no que se refere ao Nexo Técnico

PRINCIPAIS PROBLEMAS:

Instância máxima de gestão e admi-
nistração do Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço (FGTS), o Conselho Curador
se reuniu em 13 de agosto, onde discutiu
a possibilidade de se criar uma linha para
financiamentos dos materiais de constru-
ção com os seus próprios recursos.

EMPRESA ILEGAL NÃO PODE ACESSAR RECURSOS DO FGTS
Representante da Conticom no Conselho Curador do Fundo, Claudinho alerta para respeito a direitos básicos

Representante dos trabalhadores no
Conselho, o presidente da Conticom/CUT,
Cláudio da Silva Gomes, disse ser favorá-
vel à medida desde que as empresas si-
gam princípios básicos da legalidade, que
os trabalhadores sejam registrados e te-
nham seus direitos garantidos.

A reunião também tratou da Regula-
mentação da Certidão Negativa de Débi-
tos Trabalhistas (CNDT), para que na utili-
zação dos recursos seja obrigatória a sua
apresentação, a fim de que não sejam con-
tratadas empresas que são péssimas pa-
gadoras e que nengligenciam direitos.

Na última terça-feira (13), em Brasí-
lia, na reunião da Comissão Interminis-
terial Tripartite, o representante da CUT,
Manoel Messias de Melo, e o vice-presi-
dente da Conticom, Luiz Queiroz, pro-

COMISSÃO INTERMINISTERIAL TRIPARTITE PRECISA DEBATER
ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO E CONTRATO COLETIVO NACIONAL

curaram retomar as discussões  ainda
pendentes sobre a organização no local
de trabalho e a necessidade de se cons-
truir um Contrato Coletivo para os traba-
lhadores de todo o país.

Infelizmente a reunião foi dominada
pelo debate da greve do Maracanã - a
qual manifestamos a nossa solidarie-
dade - e não houve nenhum outro enca-
minhamento nos demais assuntos.

Ação preventiva é a melhor forma de enfrentar a epidemia de lesões e mutilações nos canteiros de obras



BANDEIRA DA CONTICOM TREMULA NA GREVE NO ALTO TIETÊ-SP
Operários exigem responsabilidade das construtoras quando contratam empreiteiras incapazes

Cerca de 80 trabalhadores da Schahin Engenharia
S.A. entraram em greve na última terça-feira (13), em
Curitiba. Os operários estão construindo moradias para
oficiais da aeronáutica na capital paranaense.

Além de estarem com os seus salários atrasados,
os trabalhadores foram recebidos por forte aparato poli-
cial na obra, inclusive com cassetetes e escudos, na
tentativa de intimidá-los.

LUTA E CONQUISTA - Pressionada pelos trabalha-
dores e pelo Sindicato dos Trabalhadores da Contrução
Civil de Curitiba, a Schahim S.A. se comprometeu a de-
positar os salários no mesmo dia. Como o pagamento
só ocorreu na quinta-feira, explicou o presidente do Sin-
dicato, Domingos Oliveira, os trabalhadores seguiram em
greve até terem o seu depósito na conta.

Os operários da construção  na re-
gião do Alto Tietê estão em pé de
guerra  contra os abusos nos can-

teiros de obras e entraram em greve para
exigir das construtoras que assumam suas

responsabilidades pela contratação de
empreiteiras picaretas, que têm demons-
trado profunda incompetência e má-fé na
administração dos canteiros de obras.

IRREGULARIDADES - Entre os inúme-

ros abusos comprovados, os trabalhado-
res têm sido penalizados com o velho gol-
pe das empresas colocarem um valor no
holerite enquanto na verdade desembol-
sam outro bem inferior.

OPERÁRIOS PARALISAM OBRA DA SCHAHIN EM CURITIBA-PR
Comandados pelo Sindicato, trabalhadores só
retornaram ao serviço depois que a empresa
depositou na conta os pagamentos devidos

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de Pernambuco está
realizando o 17° Congresso de Seguran-
ça e Saúde dos Trabalhadores da Cons-

SINDICATO REALIZA CONGRESSO DE SEGURANÇA E SAÚDE DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO DE PERNAMBUCO
trução. O evento acontecerá na próxima
quinta-feira (22) e deve reunir cerca de 300
delegados.

O congresso contará com várias me-

sas de debate, entre as quais se desta-
ca a de “Fortalecimento do local de tra-
balho como instrumento de promoção da
saúde do trabalhador da construção”.

O POVO PALESTINO TEM O DIREITO DE TER O SEU PRÓPRIO ESTADO: LIVRE, DEMOCRÁTICO E SOBERANO!


