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CONTICOM COMEMORA DIA DO TRABALHADOR NA LUTA PELO
DESENVOLVIMENTO COM MAIS TRABALHO, RENDA E DIREITOS
Redução dos juros, fim do superávit primário, ampliação dos investimentos sociais
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Realizado de 17 a 19 de abril no Sesc
de Aracruz, o III Congresso Operário da
Construção de Vitória e Região mobilizou
cerca de 200 trabalhadores de 12 cidades
da base sindical, que debateram a organi-
zação classista, crise financeira internaci-
onal, saúde e segurança nos canteiros de
obras, traçando o plano de lutas da entida-
de e os pontos da reforma do estatuto do
Sindicato. Além da capital capixaba, esti-
veram presentes representantes eleitos nos
canteiros de obras de Aracruz, João Neiva,
Fundão, Serra, Vila Velha, Cariacica, Via-
na, Guarapari, Piuma e Anchieta

De acordo com o presidente do Sindi-
cato da Construção de Vitória, Paulo Cé-
sar Borba Peres (Carioca), a unidade e a
mobilização de tantas lideranças impacta-
rá positivamente a campanha salarial que
começa. "Nossa data base é 1º de Maio,
mas apesar dos recursos do Programa de
Aceleração do Crescimento priorizarem a
construção, que está aquecida, há patrões
querendo endurecer. Como a categoria dei-
xou claro, queremos 15% de reajuste sa-
larial, plano de saúde, transporte gratuito e
melhores condições de vida e trabalho, com
mais atenção à saúde e a segurança nos
canteiros de obras", declarou.

III CONGRESSO OPERÁRIO DA CONSTRUÇÃO DE VITÓRIA E REGIÃO DEFENDE
MAIOR FISCALIZAÇÃO E PUNIÇÃO EXEMPLAR PARA EMPRESA ASSASSINA

MORTES SE MULTIPLICAM - Carioca lembrou que no 28 de abril, Dia Mundial
em Memória às Vítimas dos Acidentes de Trabalho, os operários paralisariam obras
de Vitória e Região para cobrar mais fiscalização e punição exemplar das empresas
assassinas. "Na nossa base, somente neste ano, tivemos 11 mortes por soterra-
mento e quedas. Por isso estamos cobrando do Estado a criação de uma Vara
Específica para julgar os empresários responsáveis por estas firmas assassinas",
frisou. Segundo Carioca, além das mortes, há mutilados e uma legião de lesionados.
"O problema é que muitos patrões abafam os casos mais graves, levando benesses
para o trabalhador em casa, o que acaba fugindo ao controle do Sindicato. Agora,
quando há morte, não tem jeito de esconder", lembrou.

AÇÃO -  Presente ao evento, o presidente da Conticom, Waldemar de Oliveira,
parabenizou a diretoria do sindicato pelo evento, destacando a necessidade de no-
vos encontros para discussão de ações voltadas para a categoria. Citou alguns nú-
meros da indústria da construção civil e chamou a categoria para reforçar a luta em
um momento em que o setor é privilegiado com o programa de construção de mora-
dias populares, com o PAC e  incentivos fiscais. "Cadê a crise dos patrões? Somos
nós que construímos tudo e continuamos morando nas favelas e encostas de morro.
Neste momento de crescimento, nós queremos a nossa parte do bolo", frisou.

Responsável pela Delegacia Especializada em Acidente de Trabalho, Maria Sfal-
cini debateu com os delegados o perfil dos locais de trabalho, as lesões e o sofri-
mento dos trabalhadores vitimados. Ela apresentou o papel da Delegacia na apura-
ção dos acidentes laborais, cujo dever é investigar se há imprudência, negligência ou
imperícia no acidente de trabalho. Segundo Maria Sfalcini, as investigações realiza-
das pela delegacia podem resultar no indiciamento de gerentes, encarregados e
outros integrantes da empresa - verificados como responsáveis pelo acidente.

REPRESENTATIVIDADE - Entre outros, se fizeram presentes ao evento integran-
tes do Governo do Estado, da Câmara dos Deputados, lideranças sindicais e da
Câmara Municipal de Vila Velha.

REUNIÃO DA DIREÇÃO DA CONFEDERAÇÃO SERÁ NO DIA 2 DE JUNHO

- Defesa do emprego e da renda, fim das dispensas imotivadas,
Ratificação da Convenção 158 da OIT - Corte nas taxas de juros

- Redução da jornada de trabalho sem redução de salário -
Reforma agrária e fortalecimento da agricultura familiar -

Investimento social - Valorização dos serviços e dos servidores

Neste 1º de Maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, vamos tomar as ruas
de todo o país ao lado da CUT e dos movimentos sociais para defender o
desenvolvimento com mais trabalho, renda e direitos. Contra os impactos ne-
gativos da crise internacioanal, é hora de fortalecer o mercado interno com
mais investimentos públicos, reduzindo as altas taxas de juros e pondo fim ao
superávit primário para ampliar a capacidade de intervenção do Estado. Mais
empregos, mais salários, mais desenvolvimento!

AGENDE-SE! A próxima reunião da direção nacional da Conticom está marcada para o dia 2 de junho
(terça-feira). Na oportunidade, além de definirmos coletivamente a pauta a ser encaminhada em defesa
do setor moveleiro, estaremos escolhendo os delegados que representarão a categoria no 10º Congres-
so Nacional da CUT, que será realizado de 3 a 8 de agosto, em São Paulo.



FIQUE BEM INFORMADO!  Acesse www.conticom.org.br

CONTICOM, CUT E ICM UNIDAS NO DIA MUNDIAL EM
MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRABALHO

O dia 28 de abril, data em memória
das vitimas de acidentes de trabalho,
mobilizou a categoria em atos e mani-
festações em defesa de saúde e se-
gurança para quem constrói o país.
Em São Paulo e Mauá, os trabalhado-
res sublinharam a necessidade de
reformular a legislação para garantir
a saúde do trabalhador.

Com o apoio da CUT Regional e da
Subsede do ABC, a Conticom e a ICM
(Internacional da Construção e da Ma-
deira) lembraram que o setor se desta-
ca pelo número de operários
lesionados, mutilados ou mortos nos
canteiros de obras, seja por choque,
quedas ou desabamentos. As entidades
alertaram para a importância de se au-
mentarem os investimentos em preven-
ção de acidentes, com maior fiscaliza-
ção, para a existência de um ambiente
de trabalho seguro e saudável. O apoio
recebido dos secretários de Mauá,
Edison de Paula (Trabalho e Renda) e
Wanderley (Cidadania) foi citado como
exemplo da necessária integração com
o setor público.

DATA - O 28 de abril surgiu no Cana-
dá por iniciativa do movimento sindical,
espalhando-se por diversos países, por
meio de sindicatos, federações, confe-
derações locais e internacionais.

O dia foi escolhido em razão de um
acidente que matou 78 trabalhadores em
uma mina no estado da Virgínia, nos Es-
tados Unidos em 1969. A Organização
Internacional do Trabalho (OIT), desde
2003, consagra a data à reflexão sobre
a segurança e saúde no trabalho.

No Brasil, a data foi instituída como o
Dia Nacional em Memória das Vítimas
de Acidentes e Doenças do Trabalho em
maio de 2005, pela Lei nº 11.121.

Em todo o mundo, milhões de traba-
lhadores se acidentam e centenas de
milhares morrem no exercício do tra-
balho a cada ano. Em nosso país, os
números também são impressionantes.
O Anuário Estatístico da Previdência
Social no ano de 2004 registrou
465.700 acidentes de trabalho no país.
Em 2005 o número chegou a 499.680,
em 2006 a 503.890 e, em 2007, (última
publicação) o número atingiu 653.090
casos, 27,5% a mais em relação ao ano
anterior, registrando 2.708 mortes e
8.504 casos de invalidez permanente.
Os dados estatísticos se referem ape-
nas aos trabalhadores(as) do setor pri-
vado e CLTs. Estão fora das estatísti-
cas da Previdência Social os servido-
res públicos estatutários e trabalhado-
res da economia informal.

Atos e mobilizações pelo país defenderam mais investimentos em saúde e segurança

Todos os anos no Brasil são gastos bilhões em recursos públicos com os
acidentes de trabalho, pois a parte majoritária da assistência é prestada pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) e os benefícios por incapacidade temporária
ou permanente, bem como as pensões por morte dos beneficiários, são arca-
dos com os recursos do sistema de Previdência Social.

Segundo estimativas da OIT, ocorrem anualmente no mundo cerca de 270
milhões de acidentes de trabalho, além de aproximadamente 160 milhões de
casos de doenças ocupacionais. Essas ocorrências chegam a comprometer
4% do PIB mundial. Cada acidente ou doença representa, em média, a perda
de quatro dias de trabalho. Dos trabalhadores mortos, 22 mil são crianças,
vítimas do trabalho infantil. Ainda segundo a OIT, todos os dias morrem, em
média, cinco mil trabalhadores devido a acidentes ou doenças relacionadas
ao trabalho.

CALENDÁRIO - Desta forma, o dia 28 de Abril vem se consolidando como
uma data do calendário do movimento sindical, organizações sociais e do
próprio governo federal. Sob o mote "Reformulação da Lei para garantir a
Saúde do Trabalhador", a CUT e as demais centrais propõem uma revisão na
legislação, em especial na Lei 8.213/91. No entendimento das centrais são
necessários ajustes para aprimorar os mecanismos de defesa da saúde dos
trabalhadores, cobertura previdenciária adequada e estímulo aos emprega-
dores para que haja investimentos em ambientes de trabalho saudáveis.

CONSTRUÇÃO COLETIVA - As propostas serão sintetizadas em um ante-
projeto de Lei a ser subscrito pelos deputados federais Ricardo Berzoini e
Pepe Vargas, cujas bases foram apresentadas no dia 28 numa atividade na
Câmara Federal. Na oportunidade foi feito um grande debate sobre as pro-
postas de alteração na Lei e sobre as condições de trabalho nas empresas
brasileiras e os problemas enfrentados pelos trabalhadores em seu dia-a-
dia.O anteprojeto está sendo construído a partir do debate com as entidades
sindicais, especialistas no tema e os parlamentares envolvidos, para ser
protocolado na Mesa Diretora da Câmara Federal ainda no primeiro semes-
tre. As ações vão exigir muita mobilização das entidades sindicais e demais
militantes da Saúde do Trabalhador, para que nosso projeto possa ser apro-
vado e contribua para a melhora dos ambientes de trabalho no Brasil e a
consequente redução das estatísticas de acidentes e doenças.

NO BRASIL, A CADA ANO, SÃO MILHARES DE
TRABALHADORES MORTOS E INCAPACITADOS

Waldemar de Oliveira (Conticom): é hora de pôr fim a esse horror!


