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#NÃOPL4330 #VETADILMA

Vamos à luta no Senado para barrar este retrocesso

Companheiros (as) operários do
ramo da construção. A classe trabalhadora brasileira sofreu uma grande derrota
na Câmara dos Deputados, em Brasilia, com a aprovação do Projeto de Lei
4330, que regulamenta a terceirização
sem limites para todas as atividades. É
um retrocesso, um atentado aos direitos
conquistados pelos trabalhadores (as) e
vai resultar na precarização e aumento
dos acidentes do trabalho.
Fiquem atentos, porque a luta continua e agora será no Senado. Vamos pressionar os senadores para não aprovarem
o PL4330 e ainda temos a chance da
presidenta Dilma Rousseff vetar.
Vamos nos manter mobilizados, debater nos canteiros e nas empresas, e
ocupar as redes sociais para mostrar
a força dos trabalhadores (as): #NãoPL4330 #VetaDilma.
Vale lembrar: Quem Luta, conquista!

Caminhada lembra vítimas
de acidentes do trabalho

Em 28/04, o SINTRACOM-BA, a
FETRACOM-BA, representantes de
órgãos públicos e de entidades sindicais participaram da caminhada pelo
Dia Mundial em Memória às Vítimas
dos Acidentes do Trabalho e Doenças
Ocupacionais, do Campo Grande à
Piedade\.
Leia mais: A partir de 10/05/2015
está proibido o uso para passageiros
de elevadores com um cabo. E as
empresas devem enviar cópia da CAT
para o Sindicato. Pág. 2.

No total, 230 deputados federais
aprovaram o Projeto de Lei 4330 e 203
deputados votaram contra. Entre os parlamentares da Bahia, 22 deputados federais votaram “Sim” e ficaram a favor dos
patrões.
No quadro acima, confira os deputados que traíram o povo e devem ser
lembrados pelos trabalhadores (as),
nas próximas eleições. A luta continua:
#NãoPL4330.
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VITÓRIA DA LUTA

Proibido transporte de passageiros em elevadores de um cabo

A partir dia 10 de maio de 2015,
está proibido o uso de elevadores
de um cabo (balança) para transporte de passageiros nos canteiros
de obras.
O transporte de trabalhadores (as)
só poderá ser feito com elevadores

de dois cabos ou de cremalheira.
Essa vitória é do SINTRACOMBA e dos trabalhadores (as).
A luta começou em 2011 quando nove operários morreram em
acidente de trabalho, na queda de
um elevador, durante a construção

do prédio Comercial II, da Construtora Segura, nas proximidades do
Iguatemi (Pituba).
Fiquem alerta e qualquer irregularidade liguem para o Disque
Denúncia do SINTRACOM-BA:
(71) 3496-6238.

Em 28/04, o SINTRACOMBA, a FETRACOM-BA, ciclistas,
profissionais de saúde e segurança
no trabalho, dirigentes sindicais de
outras categorias e representantes
do Ministério Público do Trabalho –
MPT, da Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego – SRTE e do
Fórum de Proteção ao Meio Ambiente do Trabalho no Estado da Bahia
– Forumat celebraram o Dia Mundial
em Memória às Vítimas de Acidentes
do Trabalho e de Doenças Ocupacionais, com uma caminhada em
Salvador, pela manhã, do Campo
Grande à Praça da Piedade.
A luta é para garantir as seguintes
conquistas:
1 – Proibição do uso de elevadores de um cabo para passageiros,
a partir de 10/05/2015. Só poderão
ser utilizados elevadores com dois
cabos ou de cremalheira, conforme

CPN – Comissão Permanente Nacional;
2 – Uso de elevadores de um
cabo só para transporte de material,
em construções com o máximo de
13 andares, até 2017;
3 – Publicação da Norma Regulamentadora NR18;
4 – Mais investimentos em pro-

teção coletiva do trabalho;
5 – Proporcionar aos Cipistas os
meios necessários para o desempenho de suas atribuições;
6 – Redução do peso do saco
de cimento de 50kg para 25Kg, no
máximo;
7 - Lutar contra a terceirização e
dizer Não ao PL 4330.

Caminhada celebra Dia Mundial
em Memória às Vítimas de Acidentes do Trabalho

Empresas devem enviar cópia da CAT para o SINTRACOM-BA

EXPEDIENTE

As empresas devem emitir
a Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT) parcial a todos os
trabalhadores (as) que sofrerem
acidentes ou contraírem doenças
do trabalho, com ou sem afastamento.
Atualmente, muitas empresas
deixam de emitir a documentação, achando que assim os trabalhadores (as) vão ter acesso à
estabilidade. Porém, para obter

o benefício, o trabalhador (a) deve
ser atendido pelo médico perito do
INSS e somente este profissional
pode aprovar este beneficio.
De acordo com a Cláusula 47ª,
parágrafo 7º, da Convenção Coletiva do Trabalho (CCT), que trata de
Assistência Médica / Acidente de Trabalho – As empresas enviarão para o
Sindicato Profissional cópia da CAT
(Comunicação de Acidente de Trabalho).
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