
CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
www.conticom.org.brwww.conticom.org.br

BOLETIM ELETRÔNICO Nº 156 - 8 A 15 DE NOVEMBRO DE 2010 conticom@conticom.org.br

CONSTRUÇÃO - Informativo da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira.
 Rua Caetano Pinto, 575, 3º andar, Brás, São Paulo-SP, CEP 03041-000. Fone: (11) 2108.9191. Fax: (11) 2108.9192. Edição: Leonardo Severo

SEMINÁRIO DA ICM SOBRE SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE DO
TRABALHADOR SUBLINHA PAPEL PROTAGONISTA DO ESTADO
Durante encontro em São Paulo, lideranças do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai
e Uruguai defendem Estado indutor do desenvolvimento e de direitos sociais

Os casos de acidentes de trabalho que
resultaram em mortes caíram 15% em
2009 conforme dados apresentados pelo
Conselho Nacional de Previdência Social
na semana passada. Em 2008 foram con-
tados nos diversos setores de atividade
2,8 mil mortes. Já no ano passado este
número caiu para 2,49 mil.

ÊXITOS - Para o secretário de Saúde
do Trabalhador da CUT, Manoel Messias,
estes dados devem ser analisados segun-

CASOS DE ACIDENTES DE TRABALHO QUE RESULTARAM EM MORTES CAÍRAM 15% EM 2009
do duas vertentes: a do NTEP e do FAP.
“Embora a concessão de benefícios aci-
dentários tenha aumentado significamen-
te, nós ainda encontramos problemas re-
lacionados à subnotificação de doenças
e acidentes de trabalho que continua sen-
do uma prática recorrente, os entraves
impostos pelos peritos nos procedimen-
tos do INSS, desqualificando os Centros
de Atenção Psicossocial (CAPS), a falta
de trabalhadores para fazer a fiscalização

e a resistência patronal aos instrumentos
de prevenção“, disse. Na sua avaliação,
“é essencial que os mecanismos da Pre-
vidência Social sejam aprimorados para
efetivamente proteger a saúde dos traba-
lhadores. O combate à subnotificação, o
investimento na qualificação dos peritos
do INSS e na mão-de-obra para a fiscali-
zação postam-se como medidas funda-
mentais para que os números de aciden-
tes de trabalho continuem diminuindo".

Realizado em São Paulo nos dias 4 e
5 de novembro, o Seminário da Inter-

nacional da Construção e da Madeira
(ICM) sobre Seguridade Social e Saúde
do Trabalhador defendeu o papel do Esta-
do como indutor do desenvolvimento e de
direitos, apontando o caso brasileiro como
exemplo positivo para a região. Na con-
tramão, o caos chileno, onde a falta de
diálogo do governo se soma à herança do
desmonte promovido pelo neoliberalismo.

Participaram do evento, que reuniu li-
deranças sindicais do Brasil, Argentina,
Chile, Paraguai e Uruguai, os companhei-
ros Luiz Carlos de Queiroz, (Luizinho),
secretário de Políticas Sociais da Conti-
com/CUT; Raimundo Ribeiro dos Santos
Filho (Bahia), do Sintrapav-PR; Paulo Cé-
sar Borba Peres (Carioca), da Fetracon-
mag-ES e Admilson Lúcio Oliveira, da Fe-
deração Solidária de São Paulo.

POSITIVO - No caso do Brasil, lembra
Luizinho, temos experiências positivas de-
correntes de medidas adotadas pelo go-
verno federal, entre as quais se destaca a

criação do Nexo Técnico Epidemológico
(NTEP), em 2007, que garante  o reconhe-
cimento de diversas doenças profissionais
e do trabalho possibilitando o acesso ao
auxílio-doença acidentário do INSS.

FAP - Outro fator relevante, enfatizou o
dirigente da Conticom, foi a criação do Fa-
tor Acidentário de Prevenção (FAP), que
entrou em vigor neste ano. O FAP respon-
sabiliza individualmente a empresa que
adoece ou mata o trabalhador, aumentan-
do o valor do seguro a ser pago ou redu-
zindo o valor para aquelas que adotam
medidas que tornam mais saudável o am-
biente de trabalho. Para tanto, são com-
putadas a frequência, gravidade e custo
para definir um multiplicador das alíquo-
tas do Seguro Acidente de Trabalho (SAT)
que hoje variam entre 1% a 3%, de acor-
do com o grau de risco da empresa.

DIÁLOGO SOCIAL - Na avaliação de
Bahia, secretário geral do Sintrapav (Sin-
dicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção Pesada no Estado do Pa-
raná), o diálogo que flui em nosso país

nos Conselhos da Saúde e da Previdên-
cia, “onde falta uma participação mais ati-
va dos dirigentes sindicais, é uma boa de-
monstração de que existe a necessidade
de ocuparmos melhor os espaços”.

APOSENTADORIA ESPECIAL - Há es-
pecificidades no trabalho do setor que me-
recem ser levadas em conta a fim de que
seja assegurada a aposentadoria especi-
al aos operários da construção, defendeu
Bahia: “na situação atual, o trabalhador
acaba se arrebentando e não consegue a
tão sonhada aposentadoria por idade, pois,
além de tudo, há muita informalidade.
Apostamos que a continuidade do gover-
no democrático-popular vai representar
uma crescente melhoria nas políticas pú-
blicas, com o consequente empoderamen-
to dos espaços institucionais. Nosso pro-
jeto é garantir a aposentadoria especial
para o setor, que é comprovadamente pe-
riculoso, penoso e insalubre, o que redu-
ziria a média de 35 anos de contribuição
em cerca de 10 anos. Mais do que ser
favorável ao trabalhador, isso seria uma
questão de justiça, pois hoje a maioria dos
trabalhadores do Ramo morrem sem con-
seguir se aposentar”, denunciou.

A CUT e as demais centrais sindicais estiveram reunidas com o relator-
geral do Orçamento da União, senador Gim Argello (PTB-DF), na quinta-feira
(4), em Brasília, para formalizar o pedido unitário de um salário mínimo de R$
580,00 a partir de janeiro do próximo ano. Os dirigentes sindicais também
reivindicaram um reajuste de 9,1% para os aposentados e pensionistas que
recebem acima do Piso nacional.

CRESCIMENTO - O valor do mínimo de 2011 está sendo negociado em
razão dos efeitos da crise financeira – gerada nos países centrais no final de
2008 até meados de 2009 – sobre o Produto Interno Bruto (PIB), que acabou
sendo ligeiramente negativo no ano passado. Diante do acordo do governo
Lula com as centrais, o mínimo deveria ser reajustado tendo como base a
inflação mais o percentual de crescimento do PIB de dois anos antes.

As centrais defendem os R$ 580,00 - que representa a variação da inflação
mais o PIB de 2010 - como elemento de justiça.

SINDICALISTAS AMPLIAM PRESSÃO PELO MÍNIMO DE R$ 580,00



A Fundacentro realizará de 8 a 12 de
novembro sua IX Semana da Pesquisa.
O evento, que tem como público alvo os
profissionais que atuam na área de Se-
gurança e Saúde no Trabalho, acontece
a cada dois anos com o objetivo de pro-
mover o intercâmbio técnico e científico
entre os servidores da instituição e seus
parceiros, e divulgar os trabalhos realiza-
dos. A Semana visa também discutir me-
canismos institucionais para o desenvol-
vimento de parcerias e avaliar os resulta-
dos alcançados.

Na quarta-feira (10), será lançado o
livro sobre o 1º Seminário sobre Aposen-
tadoria Especial, com artigo do saudoso

FUNDACENTRO LANÇA LIVRO, DIA 10, COM ARTIGO DE WALDEMAR
presidente da Conticom/CUT, Waldemar
Pires de Oliveira.

AVANÇOS - O seminá-
rio ocorreu em 2008 e pro-
porcionou discussões en-
tre o Ministério do Traba-
lho e Emprego, Ministério
da Saúde, Ministério da
Previdência Social, Funda-
centro, representantes de
trabalhadores e profissio-
nais da área de seguran-
ça e saúde no trabalho.

O foco central do deba-
te naquele momento foram os conceitos
utilizados para o estabelecimento de re-

CENTRAIS E COBAP UNIDAS PELO FIM DO FATOR PREVIDENCIÁRIO
1) Reajuste igual e linear para os aposentados e pensionistas do INSS, conforme
aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias

2) Fim do Fator Previdenciário

3) Aprovado do projeto de lei 4434/08

4) Manutenção da política de recuperação do salário mínimo até 2023

5) Contra a reforma da Previdência que venha a retirar direitos adquiridos

6) Restabelecimento do Conselho Nacional de Seguridade Social (com poderes
deliberativos e quadripartite)

7) Fim da DRU (Desvinculação de Receitas da União)

8) Isenção do Imposto de Renda aos aposentados que recebem até o teto

9) Que os recursos da Previdência sejam oriundos do faturamento e não da folha
de pagamento (além das fontes de recursos atuais, previstas na Constituição)

10) Manter e ampliar a lista de remédios gratuitos de uso contínuo

11) Criação da Secretaria Interministerial de Assuntos Relacionados ao Idoso,
Aposentado e Pensionista

12) Garantir um sistema de Previdência Social Pública Universal e a criação da
Previdência Complementar

Dirigentes da Confederação Brasileira dos Aposen-
tados e Pensionistas (Cobap) e das centrais sindicais
definiram na última quarta-feira (3), em São Paulo, uma
pauta de reivindicações a ser apresentada ao Governo
Federal em defesa dos 27 milhões de aposentados e
pensionistas do Brasil. Entre as principais propostas
aprovadas na reunião está o fim do fator previdenciário,
mecanismo de arrocho dos benefícios inventado pelo
desgoverno FHC e injustamente mantido.

“Da mesma forma que a unidade das centrais pro-
porcionou a conquisa da política da valorização
permamente do salário mínimo, temos certeza que jun-
tos conseguiremos avançar para melhorar as condi-
ções dos trabalhadores aposentados. Não podemos
excluir uma parte historicamente penalizada da nossa
população dos frutos do crescimento", declarou o pre-
sidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Apo-
sentados, Pensionistas e Idosos (Sintapi/CUT),
Epitácio Luiz Epaminondas (Luizão).

No final da reunião, para selar o pacto, um docu-
mento foi constituído, sendo assinado pelos dirigentes
e remetido imediatamente ao presidente da República
e ao ministro da Previdência Social. Foi solicitada uma
audiência dos sindicalistas com o Governo, onde se-
rão tratadas as 12 questões elencadas e também o
percentual de reajuste dos aposentados para 2011.

AS 12 REIVIDINCAÇÕES CONJUNTAS ENVIADAS AO GOVERNOAS 12 REIVIDINCAÇÕES CONJUNTAS ENVIADAS AO GOVERNO

quisitos e critérios de concessão da apo-
sentadoria especial, fa-
zendo uma revisão sobre
a efetividade, as dificulda-
des e as limitações téc-
nicas e práticas na apli-
cação deste instrumento.
Na oportunidade, Walde-
mar, entre outros, apon-
tou propostas de regula-
mentação a respeito.

O Auditório Edson
Hatem do Centro Técnico
Nacional da Fundacentro

fica na rua Capote Valente, 710, Pinhei-
ros, São Paulo, capital.

Waldemar de Oliveira

Até dezembro de 2010 devem ser in-
jetados na economia brasileira cerca de
R$102 bilhões em decorrência do paga-
mento do 13º salário. Este montante re-
presenta aproximadamente 2,9% do Pro-

DIEESE: 13º SALÁRIO DEVE INJETAR R$ 102 BILHÕES NA ECONOMIA BRASILEIRA
duto Interno Bruto (PIB) do país e engloba
os trabalhadores do mercado formal, in-
clusive os empregados domésticos e
beneficiários da Previdência Social, apo-
sentados e beneficiários de pensão da

União e dos estados. Cerca de 74 mi-
lhões de brasileiros serão beneficiados,
segundo estimativa do DIEESE – Depar-
tamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos.

CONTICOM FORTALECE REDE CUT-MULTI EM DEFESA
DOS DIREITOS NAS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Cerca de 100 lideranças sindicais das

mais variadas categorias profissionais
participaram em São Paulo durante a se-
mana passada da Oficina do CUTMulti
“Ação Frente às Multinacionais",  projeto
de cooperação com apoio da FNV - Fede-
ração Holandesa de Sindicatos que com-
pletou 9 anos de atividades, com 32 re-
des organizadas.

De acordo com Domingos de Oliveira
David, secretário de Relações Internacio-
nais da Conticom e presidente do
Sintracon de Curitiba, a presença da Con-
federação na rede colocará em novo pata-
mar a atuação em defesa dos direitos nas
empresas de construção multinacionais,
sejam elas brasileiras, como a Odebrecht,
Camargo Correa ou Mendes Júnior, ou

estrangeiras como a chilena Arauco.
PASSO - “Esta articulação é um pas-

so significativo, que vai nos permitir colo-
car mais ênfase na defesa dos interesses
dos trabalhadores, ampliando as condições
de diálogo e também de pressão sobre
estas empresas, seja no Brasil ou no ex-
terior, pois teremos o respaldo de uma
rede”, sublinhou Domingos.

Articulação vai potencializar ação sindical em construtoras como Odebrecht, Camargo Correa e Mendes Júnior


