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CUT AFIRMA QUE TORNAR BC INDEPENDENTE
DO GOVERNO É ENTREGÁ-LO AOS BANQUEIROS
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Movimentos sociais se somam ao protesto em frente à sede do Banco Central em São Paulo

STF JULGA DIREITO DO TRABALHADOR EXPOSTO A RUÍDO

O

Em nota, CUT, CGTB, CTB, Força, NCST e UGT cobram do Supremo Tribunal Federal
manutenção da medida responsável por garantir maior proteção no local de trabalho

No dia 3 de setembro, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) iniciou o julgamento
de Recurso Extraordinário, com Agravo
(ARE) 664335, do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) contra a decisão da
Primeira Turma Recursal da Seção Judi-
ciária de Santa Catarina, que manteve o
entendimento que o fornecimento de equi-
pamento de proteção individual (EPI)  para
trabalhadores expostos ao ruído, não reti-
ra destes trabalhadores o direito a conta-
gem de tempo de serviço especial.

NOCIVO - Caso prevaleça o entendi-
mento, do ministro relator Luiz Fux de
que o “Equipamento de Proteção Indivi-
dual é capaz de reduzir a níveis aceitá-
veis os efeitos nocivos de uma agente
insalubre” e de que o risco potencial não
pode ser fator de concessão de benefí-
cio, justificado pelo simples fornecimen-
to ou do uso do EPI, milhares de traba-
lhadores de diversos ramos econômicos
serão prejudicados em seus direitos.
Esta conquista está devidamente garan-

ato que os movimentos sociais
realizaram na última quinta-feira (3)

contra a proposta de dar autonomia ao
Banco Central (BC), realizado na Avenida
Paulista, contribuiu para ajudar as
pessoas a entenderem os males que essa
medida causaria à maioria da população.

“O Banco Central tem a tarefa de
controlar o fluxo de dinheiro na economia,
de definir a taxa básica de juros, de colocar
regras sobre os bancos, de fiscalizar como
os bancos usam nosso dinheiro. E quando
alguém propõe dar autonomia ao BC, isso
quer dizer tornar esse banco independente
do governo”, condenou Juvândia Moreira
Leite, presidenta do Sindicato dos
Bancários de São Paulo.

Atualmente, o BC não pode tomar
todas as decisões sem consultar o
governo federal. “Com autonomia total, o
controle sobre o sistema financeiro vai
ficar mais frouxo, e os bancos privados,
que já não cumprem sua função social,
vão ter ainda mais l iberdade. Se
dependesse desse bancos, o Brasil já
estaria numa recessão”, completou.

TRAGÉDIA EUROPEIA - O presidente
da CUT, Vagner Freitas lembrou que o
Banco Central Europeu é autônomo, e dita

tidos  pela súmula n°9 da Turma Nacional
de Unificação – TNU, das Jurisprudências
Pacificadas dos Diversos Tribunais Regio-
nais Federais e dos próprios Juizados Es-
peciais Federais, que dizem: “O uso de
Equipamento de Proteção individual – EPI,
ainda que elimine a insalubridade, no caso
de exposição a ruído, não descaracteriza
o tempo de serviço especial prestado”. Se
a decisão se consumar será um retroces-
so no estimulo as medidas de proteção
coletiva como está previsto na norma re-
gulamentadora NR6, da portaria 3.214/78,
 e preconizada  pela convenção 148 da Or-
ganização Internacional do Trabalho. Além

disso, contraria todos os esforços que
vem sendo feito na construção de uma
Política Nacional de Saúde e Segurança
no Trabalho através do tripartismo, como
prevê as convenções 155 e 187 da OIT.

EXPOSIÇÃO - O uso do EPI para o
caso do ruído é apenas um atenuante que
não resolve o problema na fonte. O fato
do uso do EPI pelo  trabalhador é a prova
cabal de que todos os trabalhadores es-
tão expostos ao referido fator de risco,
entre outros, portanto só passível de re-
solvê-los na fonte através de medidas co-
letivas.

PREVENÇÃO - Diante do exposto,
as centrais sindicais conclamam os Mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal a par-
ticipar do esforço de criar uma cultura pre-
vencionista no Brasil, que garanta maior
proteção à saúde dos trabalhadores e tra-
balhadoras nos locais de trabalho, não
aceitando nenhum retrocesso na legis-
lação que venha prejudicar os direitos da
classe trabalhadora.

as regras para os governos dos países
daquele continente. Assim, denunciou o
líder cutista, “os burocratas daquele
banco, que não foram eleitos pelo povo,
têm mais poder hoje do que o presidente
de um país. E estão destruindo o sonho
de construir uma Europa unida e
desenvolvida. As regras que o BCE
impõem aos povos está provocando
recessão e desemprego”, afirmou.

CANOA FURADA - A proposta de
autonomia do BC foi feita por Marina Silva,
em seu programa de governo. O governo
FHC, do mesmo partido de Aécio Neves,

tentou aprovar essa proposta, e só não o
conseguiu por completo por causa da
oposição dos movimentos sociais. Mesmo
assim, criou em 1996, por lei, o Copom
(Comitê de Política Monetária), que passou
a ter a função de definir a taxa básica de
juros (Selic) e as metas de inflação sem
obrigação legal de se reportar ao governo.
O Copom é integrado por conselheiros
ligados ao sistema financeiro, a quem
interessa a elevação da taxa de juros. Essa
liberdade do Copom abre espaço para
decisões que contrariem a política mais
geral do governo.

Manifestantes alertaram para os prejuízos que viriam com a autonomia
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SINTRACON CURITIBA E TRABALHADORES DENUNCIAM:
GRUPO THÁ É UM BALAIO DE GATOS
Terceirizações e calotes
são marcas do grupo nas
relações trabalhistas
OGrupo Thá é o maior con-

 glomerado imobiliário do Sul
do Brasil. É formado por três uni-
dades de negócio: Incorporadora, En-
genharia e Imobiliária. Tem em seu
histórico mais de um século de
atuação no mercado e apro-
ximadamente 6 milhões
de metros quadrados
construídos. Se nos
negócios o Grupo Thá
tem do que se orgu-
lhar, nas relações
trabalhistas é um
fracasso total. Há
tempos a empresa vem dando problemas
aos operários e ao Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção Civil de Curitiba
(Sintracon).

ABUSOS - A prática de contratações
é a raiz do problema. O Grupo Thá possui
um baixíssimo número de trabalhadores
próprios. Opta preferencialmente por to-
car suas obras com empresas terceiriza-
das, muitas delas de pequeno porte e

conhecidas no mercado pela alcunha de
“gatos”. Com uma frequência assustadora,
esses “gatos” simplesmente desaparecem
e deixam os operários sem salários e direi-
tos das verbas rescisórias. Também acon-
tece dessas empresas ficarem totalmen-
te sem condições de pagar.

BASTA DE INJUSTIÇA!- O Sintracon
Curitiba tenta intervir e negociar com o
Grupo para que os empregados dos

“gatos” não fiquem abandonados, mas a
posição da Thá é sempre a

mesma: deixa a questão ir
para a Justiça do Trabalho

e só efetua qualquer
pagamento em juízo.
Pouco se importa se
eles produziram em
suas obras e geraram
lucro para a empresa.

DIÁLOGO - O Sin-
tracon tentou todos os
meios de negociação
para proteger o direi-
to desses operários,

mas os representantes do Grupo Thá ti-
veram a cara-de-pau de negar as tratati-
vas com o Sindicato à Superintendência
Regional do Trabalho (SRTE/MTE). O fi-
nal da história repetiu a tradição negati-
va: o Sintracon e os trabalhadores tive-
ram que entrar com ação na Justiça do
Trabalho. Até que o processo seja julga-
do, os operários ficam desamparados.

O Sintracon Curitiba está farto das fal-
sas promessas do Grupo Thá e vai aper-
tar o cerco na fiscalização de suas rela-
ções com empresas terceirizadas. Cons-
tatadas quaisquer irregularidades, os ór-
gãos competentes serão acionados.

PARAÍBA ADERE AO TERMO DE COMPROMISSO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL
O ministro interino da Secretaria-Geral

da Presidência, Diogo Santana, o asses-
sor especial da Secretaria Geral da Presi-
dência, José Feijó e o Secretário de Rela-
ções do Trabalho Manoel Messias estive-
ram em João Pessoa no dia 26 de setem-
bro para a assinatura do Compromisso
Nacional para Aperfeiçoar as Condições de
Trabalho na Indústria da Construção no can-
teiro de obras da MRV Engenharia.

O Termo de Compromisso Nacional é
um compromisso firmado entre Governo
Federal, Empresa e Trabalhadores da
Construção Civil, Pesada e seus repre-
sentantes sindicais. O objetivo do Termo
é aprimorar as condições de trabalho nos
canteiros de obras do país através de me-
canismos que aprimorem as relações en-
tre empregador e empregado, com a cria-
ção de comissões, melhoria no relacio-

namento sindicato e empresa, entre ou-
tros benefícios para o trabalhador da cons-
trução civil.

AVANÇOS - A cerimônia de adesão ao
Termo de Compromisso aconteceu no can-
teiro de obras da MRV ,onde foram em-
possados os representantes sindicais e
da empresa que irão atuar na busca por
melhoria no relacionamento entre empre-
sa e trabalhador.

Depois de muita luta e negociação,
o Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção de São José dos
Campos (Sintricom) conseguiu fechar o
acordo com a Azevedo e a Travassos,
na última terça-feira (30), estendendo
aos operários nas obras da Refinaria Hen-
rique Lage (Revap) os mesmos direitos

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: SINTRICOM CONQUISTA EXTENSÃO DO ACORDO
DA OBRA AOS TRABALHADORES DA AZEVEDO E TRAVASSOS NA REVAP

e conquistas que já tinham arrancado das
demais empresas na área.

Para Ivam Rodrigues, diretor de Saú-
de e Segurança no Trabalho do sindicato
“a assinatura de Acordos Coletivos que
garantam os mesmos direitos a todos os
trabalhadores nas obras da Revap é fun-
damental para garantirmos as mesmas

condições e benefícios conquistados
com luta e mobilização da categoria jun-
to com o Sintricom”.

A vitória é expressiva, pois impede
que as empresas que estão chegando
agora na obra tratem seus trabalhado-
res de maneira diferenciada, negando-
lhes direitos conquistados pelos demais.

CSI CONVOCA JORNADA MUNDIAL PELO TRABALHO DECENTE PARA 7 DE OUTUBRO
A Jornada Mundial pelo Trabalho Decente, convocada pela

Confederação Sindical Internacional (CSI) para a próxima ter-
ça-feira, tem o tema “Justiça climática, justiça para os traba-

lhadores”. A mobilização faz um alerta sobre o consumismo
exacerbado de uma pequena elite que contamina o planeta,
enquanto superexplora o ambiente e a classe trabalhadora.


