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JOÃO FELICIO, PRESIDENTE DA
CSI: BOLETIM DA CONTICOM É
REFERÊNCIA DE COMPROMISSO
COM A CLASSE TRABALHADORA

 “O Boletim da Conticom é uma
referência de seriedade, confiança e
compromisso com a classe trabalha-
dora que, mais do que nunca, neces-
sita de instrumentos de comunicação
que lhe sirvam para melhor se infor-
mar, se organizar e lutar”, afirmou o
professor João Felicio, presidente da
Confederação Sindical Internacional
(CSI), que representa mais de 180 mi-
lhões de trabalhadores de 162 países.

Ex-presidente da CUT-Brasil, João
Felicio sublinha que “a Conticom está
de parabéns por chegar ao seu Bole-
tim número 500 e manter a coerência
entre o discurso e a prática, investin-
do na relação com a sua base”.

esde o nosso primeiro Boletim Construção, idealizado há
mais de 10 anos pelo saudoso companheiro Waldemar
de Oliveira, procuramos retratar as especificidades da ca-

tegoria dentro do contexto da luta mais geral da classe trabalha-
dora e do país.

Sempre tivemos claro que sem uma forte e profunda relação
com a nossa base, com o conjunto da militância cutista, não
teríamos condições de contribuir com a pressão necessária para
fazer as mudanças acontecerem. E foi esta atuação que, na
época, deu o respaldo para que o presidente Lula adotasse uma
agenda positiva, realizando transformações em sintonia com as
expectativas do povo brasileiro. Foi esta atuação consciente e
coletiva que, entre outros inquestionáveis avanços, garantiu a
política de valorização do salário mínimo, o crescente investi-
mento nas áreas sociais e o fortalecimento do mercado interno,
impulsionando o desenvolvimento e a justiça social.

OUSAR VENCER - Neste momento, o desafio é outro: barrar
o retrocesso, lutar contra o arrocho salarial, o crescente desem-
prego e a retirada de direitos que, mais do que fazer parte da
agenda, são a própria razão de ser deste governo golpista.

O Boletim da Conticom se faz, portanto, ainda mais neces-
sário, não só para denunciar os abusos praticados, desmasca-
rar a quem tais medidas interessam, como para demarcar cam-
po com a reação. Para construir a resistência e avançar, é preci-
so dar visibilidade às mobilizações, protestos e paralisações
realizadas, demonstrando como os frutos conquistados nunca
foram dádivas de ninguém, que são, sempre foram e serão, re-
sultado da nossa capacidade de união e articulação em torno a
objetivos comuns.

Se aproxima o 8º Congresso da Conticom, quando teremos
a oportunidade de fazer um balanço mais pormenorizado desta
caminhada e definir juntos novos passos rumo ao horizonte de
vitórias e conquistas, com Lula livre e um Brasil com justiça,
direitos, salários e empregos decentes. Venceremos!

Claudio da Silva Gomes, presidente da Conticom/CUT



SUPREMO VOTA COM TEMER CONTRA A SUSTENTAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS

O

Em discussão sobre as Ações Diretas
de Inconstitucionalidade (ADI) de diversos
sindicatos contra o fim da obrigatoriedade
da contribuição nesta semana, os minis-
tros do Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiram, por seis votos contra três, que
a alteração não é inconstitucional.

TRIPÉ - Relator das ADIs, o ministro
Edson Fachin votou a favor dos trabalha-
dores, sublinhando que na Constituição de
1988 está previsto um tripé para o funcio-
namento do sistema sindical do qual a
contribuição é chave. Sem alteração cons-

titucional, destacou, a retirada de um pi-
lar “desestabiliza todo o sistema”, afirmou.
“A inexistência de fonte de custeio obriga-
tório inviabiliza a atuação do próprio regi-
me sindical previsto na Constituição. Sem
pluralismo sindical, a facultatividade da
contribuição destinada ao custeio dessas
entidades, tende a se tornar instrumento
que obsta o direito à sindicalização”, dis-
se o ministro.

TRIBUTO - Junto com Fachin, votaram
os ministros Rosa Weber e Dias Toffoli.
Segundo Rosa, uma vez que o STF reco-

nheceu a natureza tributária da contribui-
ção sindical, trata-se de uma obrigatorie-
dade. “Como priorizar a negociação cole-
tiva e enfraquecer quem representa as ca-
tegorias?”, questionou a magistrada, que
não vê sentido no predomínio do negocia-
do sobre o legislado.

CONTRAMÃO - Votaram pelo fim da
contribuição os ministros Gilmar Mendes,
Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Marco
Aurélio Mello e Cármen Lúcia. Ricardo
Lewandowski e Celso de Mello não com-
pareceram a votação, na sexta-feira.

desemprego está de vento em popa
no país e, conforme a PNAD Contí-
nua do Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE), atingiu 13,2
milhões de pessoas no trimestre encerra-
do em maio, comparado com 13,1 milhões
do trimestre anterior (dezembro, janeiro e
fevereiro).

DESALENTO - Com o agravamento da
crise, aumenta o contingente de pessoas
no desalento,  fora da força de trabalho.
São pessoas que têm condições de tra-
balhar, mas não trabalham e também não
procuram emprego, porque não acreditam
mais que vão conseguir, até porque está
faltando trabalho. A produção industrial
patina, assim como as vendas no comér-
cio e o setor de serviços. Só no trimestre
encerrado em maio, na comparação com
o trimestre anterior (dez-jan-fev), 475 mil
pessoas deixaram de procurar emprego
e, na comparação com o trimestre termi-
nado em maio do ano passado, um mi-
lhão de brasileiros deixaram a força de tra-
balho. O total do número de pessoas fora
da força de trabalho pulou de 64,4 milhões
(mar-abr-maio/2017) para 65,4 milhões no
trimestre encerrado em maio deste ano.

LADEIRA ABAIXO - Ao mesmo tem-

CRISE SE AGRAVA E DEIXA MAIS UM MILHÃO FORA
DA FORÇA DE TRABALHO
Total do número de pessoas fora

da força de trabalho pulou de
64,4 milhões (mar-abr-maio/2017)

para 65,4 milhões no trimestre
encerrado em maio deste ano

po em que despenca o nível de emprego,
a precarização cresce com os “trabalha-
dores por conta própria” somando 22,9 mi-
lhões de pessoas, um adicional de 568
mil pessoas em relação ao mesmo perío-
do do ano anterior.

PERDAS - Conforme o IBGE, o núme-
ro de empregados com carteira assinada
somou 32,8 milhões, uma redução de 483
mil pessoas em relação ao mesmo trimes-
tre do ano passado, e de 351 mil pessoas
ante o trimestre de dezembro a fevereiro
deste ano. “Na comparação com maio do
ano passado, o Brasil perdeu meio milhão
de postos de trabalho com carteira assi-
nada. Chega, de novo, ao menor índice
registrado na pesquisa”, diz o IBGE.

AGRAVAMENTO - A precarização se

comprova com o número de empregados
sem carteira de trabalho assinada, que foi
de 11,1 milhões, aumento de 597 mil pes-
soas em relação ao mesmo trimestre do
ano passado e de 307 mil pessoas no con-
fronto com o trimestre de dezembro a fe-
vereiro. Este aumento do trabalho precá-
rio implica também em redução na contri-
buição com a Previdência.

A força de trabalho (pessoas ocupa-
das e desocupadas) foi estimada em 104,1
milhões de pessoas, representando uma
“estabilidade” em relação ao trimestre ter-
minado em fevereiro.

A deterioração do mercado de trabalho
é o reflexo da economia no fundo do poço,
que desmente a farsa da recuperação apre-
goada por Temer e parte da mídia.

Governo golpista traz de volta o desespero aos lares brasileiros

O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria de trans-
formação paulista teve uma queda de 10,2% em maio em
relação a abril, segundo divulgou a Federação das Indústrias
de São Paulo (Fiesp).

ABSURDO - Com os investimentos em queda, juros altos
no crédito e a economia cavando o fundo do poço, o que mais
influenciou o indicador negativo foram as vendas, que despen-
caram surpreendentes 16% no mês de maio. As horas traba-
lhadas na produção recuaram 2,3% e o Nível de Utilização da
Capacidade Instalada (NUCI) diminuiu mais 1,8%.

A atividade recuou 2,5 pontos, de 46,9 em abril para 44,4,
em maio, na maior retração registrada desde dezembro de
2014, quando o indicador apresentou queda de 3,6 pontos. O
indicador sobre emprego recuou 0,3 ponto, para 44,3 pontos.

ATIVIDADE NA INDÚSTRIA PAULISTA
DESPENCA 10,2% NO MÊS DE MAIO

Apesar da grave crise em que se vê mergulhado o país, o
desgoverno Temer continua firme em sua política de transfe-
rência de montanhas de recursos públicos ao setor rentista.

De acordo com o relatório divulgado na semana passada
pelo Banco Central (BC), os gastos com juros das esferas
federal, estaduais e municipais alcançaram a cifra de R$
384,278 bilhões nos doze meses encerrados em maio – o
equivalente a quase 5,8% do nosso Produto Interno Bruto (PIB).

PARASITISMO - No acumulado de 2018, a cifra transferida
ao parasitário setor rentista também é chocante: R$ 152,526
bilhões de janeiro a maio. Apenas no quinto mês do ano, R$
39,672 bilhões saíram do setor público para pagamento de
juros, valor maior do que os R$ 36,252 bilhões transferidos
em 2017.

EM UM ANO, TEMER REPASSA MAIS
R$ 384 BILHÕES AOS BANQUEIROS
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MAIS DE 22 MIL TRABALHADORES BRASILEIROS
FORAM AFASTADOS EM 2017 POR LER E DORT

m 2017, cerca de 22.029 trabalha-
dores e trabalhadoras foram afas-
tados de suas atividades por mais

de 15 dias por causa de doenças relacio-
nadas a lesões por esforço repetitivo (LER)
e distúrbios osteomusculares (LER/Dort),
segundo dados preliminares do Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS).
Segundo o INSS, esse número represen-
ta 11,19% de todos os benefícios conce-
didos pelo Instituto no ano passado.

DESGASTE - As doenças relaciona-
das às LER/Dort são caracterizadas pelo
desgaste de estruturas do sistema mús-
culo-esquelético que atingem várias cate-
gorias profissionais e, pela precarização
das condições de trabalho, estão bastan-
te presentes na construção civil. Geral-
mente são provocadas por movimentos
contínuos com sobrecarga dos nervos,
músculos e tendões.

CAUSA-EFEITO - Das 20 principais
causas de afastamento das atividades pro-
fissionais por adoecimento no trabalho em
2017, três se enquadram nessa denomi-
nação: lesões no ombro, sinovite (inflama-
ção em uma articulação) e tenossinovite
(inflamação ou infecção no tecido que co-
bre o tendão) e mononeuropatias dos
membros superiores (lesão no nervo peri-
férico). No caso dessa última, a mais co-
mum é a doença conhecida como Síndro-
me do Túnel do Carpo, resultante da com-
pressão interna do nervo mediano na altu-
ra do punho, problema comum em pesso-
as que fazem movimentos repetitivos em

Doenças relacionadas a Lesões
por Esforço Repetitivo e

distúrbios osteomusculares
representaram 11,19% de todos

benefícios concedidos pelo INSS.
No total, a média de afastamentos
é de 539 por dia. Situação grave.

Dorsalgia

Lesões do ombro

Sinovite e tenossinovite

Mononeuropatias dos membros superiores

Outros transtornos de discos invertebrais

Reações ao “stress” grave e transfornos de adaptação

Transtornos internos dos joelhos

Outros transtornos ansiosos

Episódios depressivos

Outras entesopatias

Outros transtornos articulares não classificados em outra parte

Hérnia inguinal

Transtorno depressivo recorrente

Varizes dos membros inferiores

Hérnia umbilical

Outros transtornos dos tecidos moles, não classificados em outra parte

Gonartrose (artrose do joelho)

Transtorno afetivo bipolar

Transtornos dos discos cervicais

Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica

Total de benefícios concedidos por adoecimento no trabalho

12.073

10.888

4.521

3.853

3.221

3.170

2.365

2.310

2.189

1.620

1.472

1.457

797

537

456

415

410

364

317

232

64.050

20 principais causas de afastamento no trabalho em 2017

E

alta velocidade ou associados com força.
NÚMEROS PRELIMINARES - No ano

passado, de acordo com números preli-
minares do INSS, foram concedidos
196.754 benefícios a trabalhadores que pre-

cisaram ser afastados das atividades pro-
fissionais por mais de 15 dias devido a
algum problema de saúde ocasionado pelo
trabalho. A média foi de 539 afastamentos
por dia.

O auditor-fiscal do Trabalho Jeferson
Seidler explica que embora sejam doen-
ças mais comuns em trabalhadores que
realizam tarefas repetitivas e contínuas,
que exigem força, desvio do punho ou ele-
vação dos braços acima da linha dos om-
bros, o estresse também pode propiciar o
surgimento do problema. “São as situa-
ções que costumamos classificar como
riscos psicossociais, como pressão ex-
cessiva por metas, metas inalcançáveis,
rigor exacerbado no controle das tarefas,
pressão das chefias, chegando até a as-
sédio moral em alguns casos”, pondera.

PREVENÇÃO - A prevenção é a ma-
neira mais eficaz de resolver o problema.
O primeiro passo, segundo o auditor-fis-

cal, deve ser uma avaliação ergonômica
do trabalho e a adequação dos problemas
encontrados. Isso é tão importante que foi
criada uma norma regulamentadora para
tratar especificamente do tema, a NR- 17.

Além disso, uma avaliação médica
específica, com inventário de queixas nos
setores de maior risco, pode identificar
precocemente os primeiros casos e aler-
tar para a necessidade de adequar as
medidas preventivas. “O empregador pre-
cisa organizar o trabalho de tal forma que
o trabalhador não adoeça. E não tem como
fazer isso sem avaliar o ambiente e tomar
medidas que garantam a saúde dos seus
empregados”, explica.

PAUSAS - Além disso, há as ações

complementares que podem ser adotadas.
Entre elas estão as pausas para alonga-
mento e recuperação, aquecimento, exer-
cícios de alongamento antes e depois do
trabalho e a ginástica laboral.

PRESSÃO EXCESSIVA POR METAS, RIGOR EXACERBADO E ASSÉDIO MORAL MULTIPLICAM DOENÇAS

Fonte: Ministério do Trabalho


