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CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA ICM NA ÁUSTRIA
REFORÇA CAMPANHA PELO BANIMENTO DO AMIANTO
A Internacional da Construção e

da Madeira (ICM) está empe-
nhada em promover a eliminação do
uso de todos os tipos de amianto e
materiais que contenham esta subs-
tância, bem como eliminar as doen-
ças causadas pela sua exposição.
Para isso, foi convocada a Confe-
rência Internacional sobre Amianto,
realizada em Viena, nos dias 6 e 7
de maio, com a presença de todas
as entidades mundiais filiadas à
ICM, mobilizadas pelo banimento do
material. 

O evento teve como objetivo a tro-
ca de experiências no combate ao
amianto e o planejamento de ações
para a Campanha. O vice-presidente
da Conticom/CUT, Luiz Queiroz, pales-
trou na Conferência sobre o “Amianto
no Brasil”. A ideia de ter diversos de-
batedores era obter exposições de
países que já baniram e que não ba-
niram o material. Para Luiz, “banir é
o primeiro e importante passo, mas
vimos como o amianto já está impreg-
nado em vários locais”.

PROIBIÇÃO - Existem países
onde o material é proibido a mais de
30 anos e até hoje tem que lidar com
ele, pois os trabalhadores ficam
expostos nas reformas e demo-
lições”. Segundo o documento do
evento “o amianto é o maior assas-
sino industrial de todos os tempos,
mas ainda não é proibido em todo o
mundo. Ele mata milhares de pes-
soas a cada semana - a cada cinco
minutos pelo menos uma pessoa
morre de doenças relacionadas ao
amianto. Dois milhões de toneladas
de amianto ainda estão sendo pro-
duzidos a cada ano e mais de 90%
destes são utilizados em produtos
de cimento para o setor de constru-
ção. Mesmo onde o amianto foi proi-
bido, trabalhadores da construção
civil ainda estão expostos ao mate-
rial em edifícios durante os traba-
lhos de manutenção, renovação e
demolição. Milhões de toneladas do
produto foram usados em edifícios
em países industrializados no pas-
sado. Muito deste amianto ainda
existe e não pode ser facilmente
identificado a partir da sua aparên-
cia . Os trabalhadores e a comuni-
dade podem ser expostos a este
amianto e respirá-lo sem perceber”. 

Vice-presidente da Conticom/CUT, Luiz Queiróz, foi palestrante no evento nos dias 6 e 7

Durante o evento foi informado aos partici-
pantes que o Tribunal Superior do
Trabalho (TST) aumentou para R$ 1 milhão a
condenação imposta à Eternit S. A. a título
de indenização por dano moral à viúva de um
trabalhador vítima de doença pulmonar de-
corrente do contato prolongado com o ami-
anto. Segundo o Ministro do TST, Augusto
César de Carvalho, o arbitramento do valor

O Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção do Espírito
Santo (Sintraconst/ES) realizou
uma assembleia com os traba-
lhadores no domingo (11) para
apresentar a contraproposta pa-
tronal conquistada na mesa de
negociação esta semana. Os
trabalhadores aprovaram o rea-
juste de 8% + 1% em outubro,
com R$ 240,00 de vale alimen-
tação, plano de saúde para to-
dos os trabalhadores e assidui-
dade de R$ 80,00. 

AVANÇOS - No dia 1º
de maio, durante assembleia
geral, os operários rejeitaram
a proposta patronal de reajuste de 7,3%
e votaram a favor do estado de greve, que

TST MULTA ETERNIT EM R$ 1 MILHÃO  POR DANO À TRABALHADOR
deve considerar também a função pedagógi-
ca da sanção, visando tanto à prevenção quan-
to ao desestímulo da conduta danosa da em-
presa. 

COMEMORAÇÃO - Sobre o julgamento, o
vice-presidente da Conticom ressaltou “todos
na plenária comemoraram o resultado com
muita alegria e confiança de que iremos banir
este mal no Brasil”. 

Luizinho, na Conferência da ICM: banimento é o primeiro e importante passo

APÓS REJEITAR PROPOSTA PATRONAL E DECRETAR ESTADO DE
GREVE, OPERÁRIOS ARRANCAM REAJUSTE DE 8 + 1% EM VITÓRIA 

teria início nesta segunda-feira (12), caso
não houvesse avanços na proposta. 

Além do reajuste, vale alimentação de R$ 240
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PRESSÃO: OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO DE MANAUS EXIGEM MELHORES
CONDIÇÕES DE TRABALHO E PARTICIPAÇÃO NO MINHA CASA, MINHA VIDA

Na sexta-feira (6) os trabalhadores da
construção do Amazonas fizeram

uma grande manifestação nas ruas da
cidade, reivindicando melhores condições
de trabalho e a participação da categoria
no  Minha Casa Minha Vida.

PASSEATA - Com início na frente da
sede do Governo, os operários coordena-
dos pelo Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria da Construção Civil do
Amazonas (Sintracomec-Am), seguiram
até a Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro
da Cidade, onde fizeram a concentração
e o encerramento do ato.

O governador do Amazonas, José Melo,
recebeu as reivindicações dos trabalhadores
e foi até o carro de som para falar. Para o
presidente do Sintracomec-Am, Sassá, “são
mais de 98 mil operários da construção

Manifestantes são recebidos pelo governador
civil no Amazonas e
a grande maioria não
tem casa própria, ou
seja, passam a vida
construindo para os
outros e moram no
alugado”.

BANDEIRAS - A
outra pauta de reivin-
dicações das ruas é
que o INSS ,que de-
veria atender o traba-
lhador doente e sem
condições de dar
continuidade à sua atividade profissional, vira
as costas e presta um péssimo atendimento
à categoria, quando é procurado. 
“Vamos para as ruas e se não formos aten-
didos em nossos anseios justos e pacífi-

cos, vamos fazer quantas manifestações
forem preciso. Afinal, trabalhador brasileiro
e principalmente da nossa categoria que
constrói esse país, merece respeito de to-
dos”, finalizou Sassá.

Os trabalhadores da Refinaria do
Planalto Paulista (Replan), em Paulínia,
rejeitaram em assembleia geral a pro-
posta patronal de reajuste de 8%. Se-
gundo o diretor do Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias da Construção
e do Mobiliário de Campinas e Região e
coordenador da montagem industrial
da Conticom, Amilton Mendes, “as pro-
postas têm evoluído. Há duas semanas
os patrões queriam reajustar apenas

A Secretaria de Habitação de Candei-
as/BA disponibilizou o número 0800-721-

TRABALHADORES DA REPLAN REJEITAM PROPOSTA
PATRONAL E MARCAM ASSEMBLEIA PARA O DIA 13 

pelo INPC do período, mas ainda não o
suficiente para a valorização dos traba-
lhadores, que pedem 10%”. 

REIVINDICAÇÕES - Além dos 10% de
reajuste, a pauta de reivindicação da cate-
goria contém R$ 3.500,00 de participação
nos lucros e resultados (PLR), R$ 580,00
de vale alimentação de 100% em todas as
horas extras. 

Uma nova assembleia foi marcada para
a próxima terça-feira (13), onde se espe-

CANDEIAS/BA DISPONIBILIZA 0800 PARA DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES NO MCMV
6268 para que as pessoas fa-
çam denúncias de forma anônima e gra-

tuita, sobre irregularidades no programa
Minha Casa Minha Vida (MCMV). 

ra avaliar uma possível nova contrapro-
posta patronal. 

Amilton: hora de colocar pressão

Governador José Melo recebeu os trabalhadores


