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EDIÇÃO NÚMERO 24 
 

Brasília, 6 de abril de 2018 
 

 
A mesa dos trabalhos da CANPAT 

STICOMBE participa da 
2ª edição da Campanha 
Nacional de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho 
 

O STICOMBE participou, nesta 
semana, da abertura e dos debates da 
Campanha Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (CANPAT) através 
do 1º Secretário da Diretoria, João 
Barbosa de Arruda. Em seu segundo ano, a 
campanha, lançada pelo Ministério do 
Trabalho, tem como foco o adoecimento 
ocupacional e a ocorrência de quedas 
entre trabalhadores durante o 
cumprimento de suas funções.  

No Brasil, um acidente de trabalho 
ocorre a cada 48 segundos e  
aproximadamente cada quatro horas uma 
pessoa morre na mesma circunstância.  
 

 
João Barbosa durante a abertura do evento 

 
No ano passado, o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) contou 
349.579 comunicações de acidentes de 
trabalho (CATs), referentes a acidentes e 
doenças, sem contar os acidentes de 
trajeto. Desse total, 10,6% (37.057) foram 
quedas com diferença de nível, isto é, 
ocorridas em ambientes altos, como 
plataformas, escadas ou andaimes. Das 
1.111 mortes no âmbito laborativo, 
14,49% (161) derivaram de quedas. Em 
fevereiro deste ano, foram constatados 18 
mil acidentes de trabalho. 

Segundo João Barbosa, “a categoria 
da construção civil, apesar de todos os 
avanços nos últimos anos, ainda continua 
ameaçada pelos acidentes e doenças 
ocupacionais em razão o descumprimento 
de normas de segurança por parte de 
muitas empresas”. Para ele, “a CANPAT 
pode dar uma contribuição na solução 
desse problema”. 
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Ministro pede prioridade 
para votar ADIN da 
Contribuição Sindical  
 

 O ministro Edson Fachin (foto), do 
Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou à 
presidência da Côrte prioridade na análise da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) que 
busca assegurar o recolhimento obrigatório da 
Contribuição Sindical com o argumento de que a 
Lei 13.467/17 não extinguiu esse imposto pois só 
um projeto de lei complementar poderia alterar 
assunto de natureza tributária. 
 Enquanto isso, a realidade está 
demonstrando que o discurso do mercado em 
favor da Reforma Trabalhista era falso. Em lugar 
de trazer mais e melhores empregos, segurança 
jurídica e, consequentemente, estabilidade, está 
acontecendo ao contrário. 

Prova desse fato são as já mais de 100 
decisões da Justiça em favor do desconto 
obrigatório das contribuições sindicais que dão 
sustentação financeira aos sindicatos. E deve 
haver muito mais. 
 O STICOMBE, conforme orientação 
jurídica, promoveu uma assembleia específica 
que autorizou o recolhimento em folha por parte 
das empresas de todos os trabalhadores, 
sindicalizados ou não, conforme determina a 
legislação que, nesse sentido, não sofreu 
qualquer alteração. 

SINDICATO aciona 
Procuradoria Geral do 
Trabalho contra ATLANTA 
  

A diretoria do STICOMBE, através de 
seu presidente, Raimundo Salvador, esteve na 
Procuradoria Geral do Trabalho solicitando 
que a empresa ATLANTA seja acionada para 
regularizar a situação dos salários atrasados 
dos trabalhadores das obras da própria 
Procuradoria do Trabalho (10ª Região) e do 
Exército.  
 Segundo Salvador, “essa situação vem 
se arrastado há tempos e precisamos 
encontrar uma solução urgente para os 
trabalhadores que estão sendo vítimas do 
descumprimento de uma obrigação básica do 
contrato de trabalho”. 
 

CAMPANHA DE INCENTIVO 
À FORMALIDADE NO 
MERCADO DE TRABALHO 
DA CONSTRUÇÃO 
 

O STICOMBE participará de evento 
promovido pelo SINDUSCON-DF, no próximo 
dia 18 de abril, das 8 h às 10 h, que terá o 
objetivo de debater o problema da 
informalidade, onde se destaca a 
terceirização e outras modalidades que 
precarizam as relações de trabalho. 
 A iniciativa, que acontecerá no 
auditório da entidade patronal, lançará a 
Campanha de Incentivo à Formalidade no 
Mercado de Trabalho da Construção e as 
inscrições poderão ser feitas através do site 
(www.sinduscon.org.br). 

http://www.sinduscon.org.br/

