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CUT E CENTRAIS REALIZARAM ATO EM DEFESA DA SAÚDE DO
TRABALHADOR: “PELO FIM DOS ACIDENTES GRAVES E FATAIS!”
A CUT e as demais centrais sindicais

realizaram na sexta-feira (26), no cen-
tro de São Paulo, um ato nacional em
defesa da Saúde do Trabalhador. A ativi-
dade é alusiva ao 28 de Abril – Dia Mundial
em Memória das Vítimas de Acidentes do
Trabalho”, que neste ano tem como tema
“Pelo Fim dos Acidentes de Trabalho Gra-
ves e Fatais”. 

A concentração saiu da Praça Ramos
de Azevedo em passeata até a Secretaria
Regional do Ministério do Trabalho (SRTE/
MTE), alertando a sociedade para as mor-
tes e acidentes graves e fatais que atin-
gem milhares de trabalhadores e trabalha-
doras em todo o país. 

Dia Mundial em Memória das Vítimas
de Acidentes de Trabalho - Em todo o
mundo, milhões de trabalhadores/as se
acidentam e, centenas de milhares, mor-
rem no exercício do trabalho a cada ano.
No Brasil, os números também são alar-
mantes. As estatísticas oficiais do Minis-
tério da Previdência demonstram que em
2011 foram registrados 711 mil casos de
acidentes de trabalho, com 2.844 mortes
de trabalhadores(as) e 14.811 sofreram in-
capacidade permanente.

FISCALIZAÇÃO - “Em um cenário onde
cerca de 95% da classe trabalhadora está
empregada, pelo menos 30% vai se aci-
dentar ou ter algum tipo de doença pelo
intenso processo produtivo. Por isso, que-
remos do Ministério do Trabalho uma fis-

Atividade lembrou o 28 de abril, Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes do Trabalho

calização mais efetiva, que o Ministério
da Saúde aumente os investimentos na
área e o Ministério da Previdência adote
um sistema de perícia mais humanitário”,
cobrou Junéia Batista, secretária nacional
de Saúde do Trabalhador da CUT.

NÚMEROS DO CAOS - Os últimos da-
dos disponibilizados pelo Ministério da Pre-
vidência Social mostram que entre 2009 e
2011 aconteceram 172 mil acidentes na

1.500 trabalhadores paralisaram as obras  por falta de higiene e segurança

Na semana passada 1500 trabalhado-
res que atuam na edificação de nove pré-
dios residenciais da Cyrela Construtora no
bairro de Boa Viagem, em Recife, cruza-
ram os braços por falta de condições de
segurança e  limpeza.

MARRETA NELES - O Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil de Per-
nambuco (Marreta) fez, junto com os ope-
rários da obra um pedágio nas ruas de Re-
cife para arrecadar dinheiro que a empresa
alegou não ter para comprar produtos de
limpeza dos banheiros, com vergonhosa
higienização. A situação é mais absurdo
pois cada apartamento do empreendimen-
to custa cerca de um milhão de reais.

Depois de diversas denúncias e muita
mobilização, na segunda-feira (22), o Mi-
nistério do Trabalho resolveu fazer uma fis-
calização na obra, que foi imediatamente
embargada por falta de segurança. A obra
só será liberada após a adequação às con-
dições de segurança.

OBRA DA CYRELA É EMBARGADA EM RECIFE POR FALTA DE CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

indústria da construção, provocando 1.334
mortes.

TRAGÉDIA - Segundo a Confederação
Internacional dos Trabalhadores da Cons-
trução e Madeira (ICM), para cada traba-
lhador que morre em outros setores, mor-
rem três na construção.  Para marcar este
28 de abril a ICM lançou a campanha “O
trabalho sindicalizado é mais seguro: uma
morte, uma paralisação”.

Junéia Batista, secretária nacional de Saúde do Trabalhador da CUT cobrou dos
Ministérios do Trabalho e da Saúde fiscalização efetiva e maior investimento
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Chapa 1 venceu com 65% dos votos

CHAPA DA CUT “UNIDOS PELOS TRABALHADORES”
É VITORIOSA NA ELEIÇÃO DE ANGRA DOS REIS
A CUT derrotou a CTB na eleição

do Sindicato dos Trabalhadores na In-
dústria da Construção Pesada de Angra
dos Reis (STICPAR), realizada na última
quinta-feira (26). A chapa 1 “Unidos pelos
trabalhadores” venceu a disputa com 65%
dos votos válidos, e em quatro das cinco
urnas.

O presidente eleito  Isaac Matos agra-
deceu a todos que participaram do pleito,
em especial aos 433 trabalhadores que
votaram na chapa 1. Isaac afirmou que,
encerrada a eleição, todos têm um papel
fundamental na organização da categoria
daqui pra frente, e que espera dar conti-
nuidade ao trabalho desenvolvido pelos
presidentes que o antecederam. Para Isaac,
“o Donato e o Marcelo (ex-presidentes)
souberam  desenvolver um trabalho cole-
tivo e por isto continuam fazendo parte da
diretoria eleita”.

PREVENÇÃO - Para a gestão que se
inicia a meta é organizar cursos de forma-
ção para a diretoria e militantes, investir
na organização das Comissões Internas
de Prevenção de Acidentes (CIPA), além

de continuar integrando os companhei-
ros. Acompanharam a eleição pela Conti-
com, Claudio da Silva Gomes e Marcos

Hartung; pela CUT/RJ, Juarez Antunes,
além dos dirigentes dos sindicatos de Volta
Redonda e São Gonçalo.

Os trabalhadores da construção pe-
sada da região já podem comemorar a
convenção coletiva do setor, referente à
2013/2014, assinada na quinta-feira (25)
entre o Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil, Montagem e Constru-
ção Pesada do Sul Fluminense e o Sin-
dicato Patronal, garante à categoria rea-
justes salariais de 7% a 18.52%.

RETROATIVOS - Os reajustes, retroa-

SINDICATO SUL FLUMINENSE ASSINA CONVENÇÃO COLETIVA
DA CONSTRUÇÃO PESADA COM REAJUSTES DE 7% A 18,52%

tivos a 1º de fevereiro, beneficiarão mais de
quatro mil trabalhadores, sendo 10% para
aqueles que ganham até R$ 4.000,00; 9%
para quem recebe até R$ 7.000,00 e 7%
para os companheiros com salá-
rio superior a R$ 7.000,00. No entanto, o
aumento atinge índices maiores quando
consideradas as diversas funções. O aju-
dante, por exemplo, que é o menor piso,
chega com essa convenção a um piso sa-

larial de R$ 972,40, e ao reajuste de
18,52%.

VITÓRIA - Além dos reajustes, a mo-
bilização arrancou aumento de 50% no
valor da cesta básica, e uma PLR de 80%
do salário nominal. Conquistas como o
desconto de 1% do vale transporte e a
cobrança simbólica de 2% no valor do
tíquete alimentação serão mantidas na
nova convenção coletiva da categoria.

A Central Única dos Trabalhadores or-
ganizou no dia 18 de abril o seu XVIII En-
contro Nacional de Formação (ENAFOR),
onde foi feito um balanço do programa
nacional de formação.

Os principais itens debatidos foram:
formação de formadores; critérios de par-
ticipação; organização e representação
sindical de base (ORSB) e planejamento
estratégico em conjunto com os ramos.

Segundo Marcos Hartung, secretário de
Formação da Conticom/CUT, foi dado um
passo importante no nível de organização
e consciência: “no novo material teremos
um espaço para caracterização e estraté-
gia de negociação coletiva de cada ramo”.

ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO DA CUT AMPLIA ESPAÇO DOS RAMOS

Presidente da Conticom, Claudio da Silva Gomes, acompanhou a eleição

Enafor debateu formação de formadores e planejamento estratégico


