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Em nome do trabalhador
O CPR-MR (Comitê Permanente Microrregional sobre
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria
da Construção tem atuado junto com o Sindicato na
luta pelo cumprimento das NRs, as Normas
Regulamentadoras que disciplinam as condições de
saúde e segurança nos canteiros de obras da
construção civil. Os resultados das denúncias ao
Ministério Público do Trabalho estão aparecendo.

Empreiteira ignora a fiscalização
e sofre Ação do Ministério Público
O Ministério Público do Trabalho
ingressou com Ação Civil Pública
contra a Construtora J. Cipriani Ltda,
de Jaraguá do Sul, pelo reiterado
(constante/repetido) descumprimento
das normas de segurança do
trabalho em três obras: Residencial
Solaris, bairro Vila Nova; Residencial
Agamenon, no centro da cidade e
Residencial Monalisa, Bairro Vieiras.
A Ação Civil Pública foi baseada em
relatório produzido a partir da
vistoria feita pela procuradora do
Ministério Público do Trabalho, Adir
de Abreu, dia 13 de agosto do ano
passado, a pedido do CPR-MR.
No relatório, consta que “a empresa
tem sido orientada há vários anos
pelo CPR e nem uma atitude de
melhoria das condições ambientais

de trabalho relativas à saúde e
segurança do trabalhador foi
tomada; bem como ignora a
fiscalização e desacredita de seu
valor e competência para a tomada
de ações legais, seja ela de
autuação ou de responsabilização
pelas omissões que pratica.
A empresa importa trabalhadores
de outras regiões do país e não
oferece as condições requeridas
de subsistência contribuindo
para a degradação social”.
A Audiência entre as partes foi
realizada no dia 23 de março de
2009, quando foi instituída multa
no valor de R$ 15 mil à empresa,
que nos próximos cinco anos ficará
sob fiscalização do Ministério do
Trabalho, para cumprir as NRs.

Cronologia
No dia 13 de agosto de 2008, entre 9h e
11h30min, a Procuradora Adir de Abreu, do
Ministério Público Trabalho, e membros do CPR-MR
visitaram três obras da Construtora J.Cipriani Ltda,
de Jaraguá do Sul: Residenciais Solaris, Agamenon
e Monalisa. Nestas vistorias foram constatadas
inúmeras irregularidades e descumprimento das
Alojamento em condições indignas
normas básicas de segurança. Falta de plataformas
de proteção, de medidas contra quedas de altura,
instalações elétricas e alojamentos em estado
precário, falta de vestiários, banheiros inadequados.
A vistoria foi motivada por denúncia do CPR-MR.
Em 19 de agosto de 2008 o Procurador do
Trabalho, Marcelo Martins Dalpom encaminha ao
juiz do Trabalho da 2ª Vara de Jaraguá do Sul,
Luiz Roberto Lacerda dos Santos Filho, o laudo
que comprova a manutenção das irregularidades.
Em 23 de março de 2009 acontece a Audiência
na 2ª Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul

Situação das obras
Nos alojamentos
Instalações elétricas precárias (gambiarras)

Falta ventilação, bancos, armários,
limpeza e ordem, água potável.

Nos prédios
Falta medidas de proteção contra
quedas e alturas, limpeza e ordem
Refeitório em condições inadequadas

Auxílio doença por acidentes de trabalho cresce 152% em 2 anos
Em 2008 foram concedidos
356.336 auxílios-doença
acidentários, crescimento
de 29,6% sobre 2007 e
152,7% sobre 2006. Os
dados são do Ministério da
Previdência. O aumento
deve-se à redução da
subnotificação por parte
dos patrões e uma melhor
identificação de ocorrências.

O que costumava ser
relatado como benefício
previdenciário desvinculado
da rotina do trabalho,
agora é enquadrado como
acidentário, o que garante
estabilidade de um ano ao
empregado. Empresa fica
obrigada a pagar o Fundo
de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) no período.

Falta de proteção lateral

Benefícios acidentários de 2008
117.353 casos relacionados a
doenças do trabalho (LER/Dort).
de 2007
95.473 benefícios acidentários
concedidos (cresceu 23% em 2008)
de 2006
19.956 concessões tiveram essa
causa.
Fonte: Valor Online, 13/03/09

NTEP

Nexo Técnico
Epidemiológico
Previdenciário
O NTEP relaciona as
atividades profissionais
com suas doenças
mais frequentes.
Está em vigor desde
abril de 2007.

DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR

Que o trabalho
não sirva para nos escravizar.
Trabalho é para libertar o homem
da ignorância e da mediocridade.
A todos aqueles(as) que, diariamente,
entregam sua força de trabalho
em prol do bem estar da humanidade,
nosso reconhecimento e homenagem.

Viva o 1º de Maio
Internacional
do Trabalhador

Dia

“Neste 1º de Maio, a classe trabalhadora vai
às ruas em defesa do emprego, da renda e
dos direitos, levantando a bandeira do
desenvolvimento, da justiça e da solidariedade
contra os que transformaram a economia do
planeta em um gigantesco cassino financeiro.
Ao longo dos anos, os países centrais e,
particularmente os EUA, impuseram sua
receita de Estado mínimo, privatização, corte
nos gastos públicos e redução de direitos
sociais, retirando montanhas de recursos da
produção para a especulação. Agora, a orgia
financeira cobra seu preço e, em meio à
ressaca, os capitalistas que lucraram bilhões
parasitando o suor e o sangue da classe trabalhadora tentam passar a
fatura dos rombos que geraram para o nosso bolso. Não vamos pagar
esta conta!”. Artur Henrique - presidente nacional da CUT

1º e 2 de abril
Seminário Nacional
Setor Moveleiro

SITICOM PRESENTE

7 de abril

Dia Mundial
da Saúde

Governador Luiz Henrique:

Exigimos um piso estadual de salário!
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Federações de
Trabalhadores:

SC

NOVA CENTRAL
SINDICAL DE TRABALHADORES

Faça a sua parte e assine
As Centrais Sindicais, Federações
e Sindicatos de Trabalhadores de
Santa Catarina têm como meta a
coleta de 100 mil assinaturas em
defesa da implantação do Piso
Estadual de Salário em SC. Se você
ainda não assinou o documento, faça
a sua parte e assine. O objetivo é
garantir a criação do Piso através de
um projeto de lei de iniciativa
popular. A campanha pela
implantação do Piso Estadual de

Salário reúne 15 Federações de
Trabalhadores, Sindicatos, Centrais
Sindicais - CTB, CUT, Força Sindical,
NCST e UGT - no Estado. A Lei já
existe no Paraná, Rio Grande do Sul
e em outros estados. A Assembleia
Legislativa de SC comprometeu-se
em apoiar o projeto. As Câmaras de
Vereadores também aprovaram
moções favoráveis. A coleta de
assinaturas para o abaixo-assinado
vai até 31 de maio. Participe.

Os diretores Helenice Vieira dos Santos, Jair Rosa, Marcos Borges e Antônio Antunes participaram
dias 1º e 2 de abril, em Curitiba, do Seminário sobre o Setor Moveleiro, Obras da Petrobras e
Manutenção Industrial. A valorização do salário da categoria foi definida como luta prioritária.
Já em 7 de abril - Dia Mundial da Saúde, o Siticom participou do Ato Público promovido pela
Regional Norte da CUT, em Joinville. Saúde como direito universal é a reivindicação do movimento
sindical. Estiveram em Joinville os diretores Jair, Helenice e Odair Deola (foto acima, no detalhe).

UCADA

Patrão atrasa pagamento
Os trabalhadores das empresas Artemóveis Gielow, Pérola Madeira e
Símbolo Madeiras, todas de um mesmo patrão, já não suportam mais os
constantes atrasos no pagamento de salários. Nem mesmo os depósitos do
FGTS dos trabalhadores estão em dia, o que prejudicou ainda mais a vida
daqueles que foram vítimas da enchente e poderiam ter sacado o dinheiro
do FGTS, se necessário. Siticom acompanha a situação dos trabalhadores.

VENHA PARA O SINDICATO
Faça parte dessa luta por dignidade
Sindicalize-se até o dia 26 de novembro de
2009 e concorra ao sorteio de uma
Moto Biz e duas TVs 21 polegadas
tela plana. O Siticom lançou mais
uma Campanha de Sindicalização
e convida você a fazer parte de
uma história de lutas na defesa dos
interesses da classe trabalhadora.
Afinal, a mobilização por melhores
Uma Moto BIZ
salários e condições de trabalho é
compromisso de todos os trabalhadores. Venha para o Sindicato. O sorteio
dos prêmios será feito pelo número do cadastro de associado(a), às 16 horas
do dia 27 de novembro, na sede do Siticom (Epitácio Pessoa, 345). Lembrese: com o Sindicato você tem direitos trabalhistas assegurados, assistência à
saúde em convênios com médicos, dentistas, lojas, Farmácia dos Sindicatos,
piscina, kit-escolar para filhos até 18 anos, voz e voto nas decisões.

Nesse 10 de maio, Dia das Mães,
o Siticom deseja paz e harmonia
a todas as famílias porque, no fim das contas,
é isso que a mãe mais deseja na vida.

Feliz Dia
das Mães
Mar/Abr/09

