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GREVE DOS OPERÁRIOS DE TERESINA CONQUISTA 10%
DE REAJUSTE E NÃO DESCONTO DOS DIAS PARADOS
Mobilização em defesa do Plano de Saúde e de melhores condições de trabalho continua

2020ANOSANOS

MARRETA ABRE 2012 COM SEMINÁRIO DE SAÚDE DO TRABALHADOR

Em greve desde segunda-feira, os  ope-
rários da construção civil de Teresina

aprovaram em assembleia na última sex-
ta-feira a proposta patronal de 10% de
reajuste salarial, o não desconto dos dias
parados, além de outras vantagens, deci-
dindo pelo retorno ao trabalho.
Com data-base em novembro, após vári-
as mesas de negociação e enrolação do
Sindicato da Indústria da Construção Civil
(Sinduscon), a categoria foi à luta, parali-
sando por tempo indeterminado.

PRESSÃO DOS CANTEIROS - Segun-
do o presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores na Indústria da Construção e do
Mobiliário do Médio Paranaíba (Sitricom),
Raimundo Nonato Ibiapina, mesmo com
80% das clausulas fechadas, o sindicato
patronal continuava irredutível quanto a
atender os outros pontos, apresentando
apenas a reposição da inflação como rea-
juste.  Segundo Ibiapina, a greve contou
com de adesão 100% dos operários, com
mais de 100 canteiros de obras parados,
envolvendo também as obras do ‘Minha
Casa, Minha Vida’.

CANALHICE - Na última quinta (19) o
empresário Virgílio Neto foi detido por po-
liciais militares e encaminhado para a Cen-

tral de Flagrantes de Teresina, por ter sido
encontrado com duas armas e spray, que
causa irritação nos olhos. A detenção ocor-
reu no momento em que ele estava pas-
sando pela manifestação feita pelos ope-
rários na frente das obras de ampliação
do Teresina Shopping. 

ATROPELAMENTO - O secretário de
finanças do Sindicato dos Trabalhadores

da Construção Civil do Estado do Piauí,
José Gomes, afirmou que o empresário
passou por cima de uma bicicleta de um
operário no piquete e apontou sua arma
para os grevistas.

A categoria continua mobilizada em
defesa do plano de saúde. O tema será
pauta de nova audiência no Ministério do
Trabalho.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de Pernambuco (Marreta)
iniciou as atividades do ano com um se-
minário para estruturar a política de saú-
de da categoria. O evento ocorreu nos dias

O objetivo é melhorar o planejamento das ações de promoção, prevenção e de assistência ao trabalhador
12 e 13 de janeiro e teve como objetivo
formar os dirigentes sindicais e operários
eleitos na CIPA (Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes) para que coletivizem
lnformações sobre prevenção e saúde pe-

los canteiros de obras.
ACOMPANHAMENTO - Os formados

deverão acompanhar e participar de todos
os programas relacionados à proteção da
saúde dos trabalhadores para que possam

sistematizar e alimentar
um sistema de vigilância à
saúde, visando a elabora-
ção do perfil epidemiológico
da categoria. Entre os ob-
jetivos do projeto está  um
melhor planejamento das
ações de promoção, pre-
venção e de assistência.

PARTICIPAÇÃO - Além
da presidente do Marreta,
Dulcilene Morais, e da di-
retoria do Sindicato, o se-
minário contou ainda com
a presença do diretor de
Saúde e Meio Ambiente de
Trabalho da Conticom,
Edilson Silva, que subli-
nhou a relevância da inicia-
tiva para combater a epide-
mia de acidentes.

Operários tomaram as ruas da capital do Piauí e arrancaram aumento

Sindicato Marreta fortalece a organização para defender a saúde da categoria



ACIDENTES DE TRABALHO TEM MAIS IMPACTOS
SOCIAIS NA POPULAÇÃO JOVEM E TERCEIRIZADOS
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“Os grupos mais vulneráveis aos aci-
dentes de trabalho são as crianças, os
adolescentes e os empregados terceiriza-
dos”. A afirmação é da médica Maria Ma-
eno, mestra em saúde pública pela Uni-
versidade de São Paulo (USP) e pesqui-
sadora da Fundacentro (Fundação Jorge
Duprat Figueiredo de Segurança e Medi-
cina do Trabalho). A pesquisadora obser-
vou que, na distribuição dos ocupados por
faixa de rendimento no Brasil, 70% da
população ganham até dois salários míni-
mos (numa população de 101 milhões de
pessoas economicamente ativas). O bai-
xo grau de instrução dificulta sua recolo-
cação no mercado, e a isto se soma o
fato de boa parte exercer trabalho braçal,
que exige muito esforço físico – muitas

vezes comprometido após um acidente.
De acordo com Ma-

ria Maeno, 12,6% da
população ocupada co-
meçou a trabalhar an-
tes dos nove anos de
idade de forma ilegal,
38,6% até os 14 anos
e 77% até os 17 anos.
Com isso, observa-se
que muitas pessoas se
acidentam aos 17 ou
18 anos e, embora
muito jovens, apresen-
tem alto grau de des-
gaste. A médica aler-
tou para o problema da
subnotificação e da di-

12,6% da população ocupada começou a trabalhar antes dos nove anos

Quanto à terceirização, chamou aten-
ção um dado do Ministério do Trabalho:
em 2005, oito em cada dez acidentes de
trabalho eram registrados em empresas
terceirizadas, e quatro em cada cinco mor-
tes ocorriam com empregados de empre-
sas prestadoras de serviço.

Dados do Departamento Intersindical de
Estatísticas e Estudos (Dieese) mostram
que os riscos de um empregado terceiri-
zado morrer de acidente de trabalho é 5,5

ficuldade de consolidação de dados, e lem-
brou que as estimativas de acidentes de
trabalho não fatais típicos por ano variam

de 4,1% a 5,8% da população. Es-
tudo feito na Bahia em 2000 apon-
tou que 94,13% dos acidentes de

trabalho não são fatais, enquan-
to outro estudo apontava para
5 mil casos fatais, embora os
dados oficiais falem de 2 a 3

mil por ano. “É como se
caísse um avião por
mês”, afirmou. Para
Maria, esses acidentes
não conseguem como-
ver a sociedade, que
parece entender esses
riscos como inerentes
ao trabalho.

vezes maior que nos demais segmentos
produtivos. Entre outras razões, afirmou a
médica, porque a empresa se comprome-
te a cumprir prazos pelo menor preço, e o
empregado não escolhe o modo de traba-
lhar. “A intensificação do trabalho com lon-
gas jornadas e a imposição de condições
perigosas e penosas revelam a precariza-
ção social”, assinalou.

A médica citou uma pesquisa feita pelo
Sindicato dos Bancários de São Paulo,

demonstrando que a categoria, de acordo
com a Previdência Social, tem mais por-
tadores de transtornos de humor, neuróti-
cos e dos tecidos moles do que outras.
Lembrou ainda que, após o acidente ou a
doença ocupacional, o trabalhador preci-
sa de tratamento e recuperação, em geral
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pois
embora muitas categorias tenham convê-
nios, eles não cobrem acidentes do tra-
balho nem doenças ocupacionais.

RISCOS DE TERCEIRIZADO MORRER DE ACIDENTE DE TRABALHO É 5,5 VEZES MAIOR

O Banco Central reduziu a taxa bási-
ca de juros (Selic) em apenas 0,5 ponto

percentual,
passando
de 11%
para 10,5%
ao ano.
Com isso,
a taxa real
de juros
está em
4,9% ao
ano, a maior
do mundo.
Em São
Paulo e no

Rio de Janeiro, as centrais sindicais re-
alizaram manifestações exigindo a redu-
ção acelerada dos juros para incentivar
o mercado interno, motor do desenvolvi-
mento nacional.

Para a CUT é preciso investir os volu-
mosos recursos esterilizados com ban-
queiros e especuladores na produção,
aumentando o emprego e a renda.

CUT E CENTRAIS NAS RUAS
PELA REDUÇÃO DOS JUROS

Ato em frente ao BC
no Rio exigiu menos
juros, mais empregos

LIVRO LATIFÚNDIO MIDIOTA
SERÁ LANÇADO SEXTA (27)
NO FST, EM PORTO ALEGRE

Latifúndio Midiota: crime$, crise$ e tra-
paça$, livro de Leonardo Wexell Severo
que inaugura o selo Barão de Itararé, será
lançado na próxima sexta-feira (27 de ja-
neiro), no Fórum Social Temático de Por-
to Alegre, na Tenda das Centrais Sindi-
cais, em frente à Usina do Gasômetro.

GAFISA - Com 130 páginas, o livro traz
20 artigos e reportagens sobre assuntos
e pautas que foram ignorados ou masca-

rados pela
“grande mí-
dia” - como a
precarização
realizada pela
Gafisa nos
canteiros de
obra de Curi-
tiba - estimu-
lando o deba-
te sobre a im-
portância da
democratiza-
ção da comu-
nicação.


