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E as conquistas
continuam

Sindicato realiza uma série
de ações para fortalecer a
categoria. Investimentos
em lazer, debates,
reivindicações trabalhistas
e muito trabalho são alguns
dos exemplos de atuação
forte e eficaz da diretoria

Mais igualdade
Sindicato promove debate
sobre participação da mulher no
mercado de trabalho
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Palavra da presidente
Vivenciamos, no mês passado, um grande exemplo de maturidade
e democracia. Foi um processo duro, difícil, mas, absolutamente
necessário devido à gravidade dos fatos. Nossa categoria fora
convocada para analisar, avaliar e decidir sobre a continuidade
ou não dos trabalhos prestados por um dos integrantes da
diretoria, no caso, Edival Dias. Haviam fortes indícios e graves
acusações de que os atos e atitudes do ex-tesoureiro havia,
irreversivelmente, se desconectado dos interesses e objetivos
defendidos pela presidência do sindicato – algo intolerável,
que a própria categoria classificou como inaceitável ao optar
pela exclusão de Edival Dias.
Não foi um processo fácil, evidentemente, nunca é, mas
absolutamente necessário para que o Sintramacon-DF pudesse
finalmente direcionar todos os seus esforços para defender os
interesses da categoria, que, de fato, necessita de forte apoio
para alcançar níveis melhores de desenvolvimento do mercado de
trabalho em que atua.
Quem viveu a transformação ocorrida no Sintramacon-DF
recentemente, quando a nova presidência assumiu a direção,
percebeu claramente a mudança de rotina, ação e projetos
realizados e desenvolvidos pelo sindicato. O trabalhador agora
está no centro dos interesses. Sua condição de trabalho, benefícios
e lazer agora são os principais temas defendidos.
E temos evoluído a passos largos. Já realizamos eventos em datas
importantes, como o Dia da Mulher e o Dia do Trabalhador, como
também obtivemos conquistas trabalhistas para a categoria, como foi
o caso da cesta básica para os trabalhadores.
Portanto, o importante de todo esse processo foi, sem dúvida
alguma, mostrar para todos – trabalhadores, patrões e comunidade
em geral – que o Sintramacon-DF ao mudar sua direção, no ano
passado, mudou também os seus conceitos e sua forma de agir.
Agora, são os interesses dos trabalhadores que determinam
nossos objetivos e esforços.
Luciana de Moraes, presidente do Sintramacon-DF
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Castelo Forte
conquista título
A equipe do Home Center Castelo Forte,
que participou pela primeira vez, venceu o
time da Casa do Marceneiro por 2 x1 e faturou
o título do Torneio de Futebol Society do
Trabalhador 2012. Apesar de não levar o título,
o time vice-campeão conquistou a artilharia
com André da Silva Rodrigues, que fez 8 gols
durante o torneio.
A entrega dos prêmios foi feita logo após
o término do torneio. Durante a premiação,
Luciana de Moraes, presidente do SintramaconDF discursou sobre a importância do lazer para
o trabalhador. “É importante lembrar que o
trabalhador também precisa se divertir, precisa
de momentos com a sua família. Por isso o
Sintramacon faz questão de proporcionar
esses momentos de confraternização para a
categoria”, disse.
O time campeão ganhou troféu, medalhas
e ainda R$150 em consumação no clube. Já
o segundo lugar levou troféu e R$100 em
consumação. A premiação foi feita logo após o
término do torneio. Os participantes puderam
ainda aproveitar um almoço com churrasco
proporcionado pelo Sintramacon-DF.
O torneio ocorreu no Clube APCEF,
durante a grande festa
realizada pelo SintramaconDF em comemoração ao Dia do
Trabalhador, no dia 1º de
maio. Participaram do
torneio os times: Tozetti,
Casa do Marceneiro,
Nova
Casa
Atacadista,
Madeireira Pau Brasil, Madeireira
Madefort,
Madeireira
Prima,
Mundial Atacadista, Home
Center Rezende, Home
Center Castelo Forte e
Condor Atacadista.
Para participar, é
preciso filiar-se ao sindicato

Luciana de Moraes entrega taça e troféu
aos vencedores. Investimento em lazer
é uma das prioridades do sindicato
e se inscrever. O próximo torneio está
previsto para o dia 19 de agosto e será
realizado em comemoração ao Dia dos
Pais.
Veja mais
fotos à
página 12
SINTRAMACON-DF
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Trabalhadores decidem
pela perda do mandato

Categoria compareceu ao Teatro dos Bancários e decidiu, por maioria absoluta, que o ex-tesoureiro
do Sintramacon-DF, Edival Dias, não tinha mais condições de participar das atividades do sindicato
Os
trabalhadores
do
comércio atacadista e varejista
em materiais de construção
decidiram,
em
assembleia,
pela perda do mandato do extesoureiro do Sintramacon-DF,
Edival Dias, acusado de graves
irregularidades. A assembleia foi
realizada para confirmar a decisão
da diretoria de eliminar Edival.
A assembleia reuniu 76
trabalhadores, que votaram
pela perda do mandato de
Edival Dias. Foram 73 votos
favoráveis à cassação. Apenas
três se opuseram à eliminação.
Com a decisão, o 1º diretor
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financeiro se torna inelegível.
O
trabalhador
da
Itacaramby Assistência Técnica,
Adão Magalhães, participou da
votação e disse estar satisfeito
com o trabalho que o sindicato
vem desempenhando. “Fico
muito feliz em ver um sindicato
que consulta os trabalhadores
em suas decisões e em poder
contribuir com elas, o que
deveria acontecer sempre”,
disse. Segundo o trabalhador,
as mudanças positivas para a
categoria só estão sendo vistas
agora, com a nova diretoria.
Após
a
votação,
a

presidente do Sintramacon-DF,
Luciana de Moraes, agradeceu
a presença dos trabalhadores
e falou da importância da luta
sindical. “A presença de vocês,
trabalhadores, é fundamental
para legitimar a seriedade com
a qual o sindicato vem sendo
conduzido. Seguiremos unidos
e fortes para melhorar, cada vez
mais, as condições de trabalho
de nossa categoria”, disse.
Estiveram
presentes
na
assembleia
diversos
sindicalistas. A reunião foi
realizada no Teatro dos
Bancários no dia 02 de maio.

Sintramacon-DF promove debate
sobre desigualdade de gênero
Sindicato discute situação da mulher no
mercado de trabalho durante comemoração ao Dia da Mulher
O Sintramacon-DF realizou,
no dia 8 de março, um café-damanhã especial em comemoração
ao
Dia
Internacional
da
Mulher. Mais de 200 pessoas
compareceram ao evento, onde
foi realizado também um debate
sobre a situação da mulher no
mercado de trabalho do DF.
A primeira a falar foi a
presidente do Sintramacon-DF,
Luciana de Moraes. Ela ressaltou
que a data não é propriamente
um dia festivo, mas sim uma
oportunidade para chamar a
população a refletir sobre que
tipo de sociedade teremos.
Luciana ressaltou que o
mercado de trabalho privado no
DF ainda carece de intervenções
significativas por parte dos
sindicatos. “Essa iniciativa tem
um viés educativo. Precisamos
acabar com o machismo e
introduzir um comportamento
mais evoluído, que determina

cargos e salários com base na
capacidade da pessoa”, disse.
A deputada federal Erika
Kokay também compareceu
ao evento. Kokay lembrou os
aspectos históricos do dia 8 de
março e reforçou que as mulheres
devem lutar por seus direitos.

“Essa é uma luta antiga, que vem
do início do século passado, mas
que ainda não terminou porque
as injustiças ainda existem.
Portanto, não podemos parar
até conquistarmos a igualdade
plena”, declarou.

Da esquerda para a direita: Jacy Afonso, diretor da CUT Nacional; Luciana de Moraes, presidente do
Sintramacon-DF; Washington Neves, presidente da Fetracom-DF; Geralda Godinho, administradora
do Riacho Fundo II; e Erika Kokay, deputada federal
SINTRAMACON-DF
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Sindicato organiza festa para
comemorar o Dia do Trabalhador
Cerca de 500 pessoas compareceram Torneio
de futebol, e shows musicais foram algumas das
atrações oferecidas pelo sindicato.
O
SintramaconDF realizou, no dia 1º
de maio, uma grande
festa em comemoração
ao Dia do Trabalhador.
Os
trabalhadores
puderam curtir diversas
atrações durante todo
o dia, quando foi
realizado também o
II Torneio de Futebol
do Trabalhador, que
reuniu times formados
por trabalhadores do
comércio atacadista e
varejista em materiais
de construção.
Além do torneio
de futebol, os trabalhadores
puderam aproveitar a piscina,
massagem, DJ e ainda assistir
um show de uma banda de
forró. Já no final da festa, foi
feito um sorteio de brindes,
quando mais de 20 presentes
foram distribuídos.
Fredson Costa de Sousa,
que trabalha na loja Tozetti há
dois anos e sempre participa
dos eventos realizados pelo
Sintramacon-DF, disse estar
muito satisfeito com o sindicato.
“O sindicato é muito importante
pra nós, trabalhadores, e além
de lutar pelos nossos direitos,
ainda se preocupa com o
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O comerciário Paulo César Alves (à direita) levou a família e os
amigos para o dia de lazer organizado pelo Sindicato
nosso lazer”, afirmou. Fredson
participou da comemoração
do Dia do Trabalhador e
levou alguns amigos para se
divertirem.
O trabalhador Edvaldo
Braz da Silva, estoquista da
Nova Casa, também falou
sobre a data e manifestou
seu apoio ao sindicato. “Não
adianta o trabalhador cobrar
se ele não for sindicalizado. A
luta não é só da presidente, é
de todos nós”, disse. Edvaldo
Braz ainda parabenizou pela

comemoração.
“Eu
quero
parabenizar a presidente do
Sintramacon pelo desempenho
e por essa festa maravilhosa.
Os trabalhadores realmente
merecem tudo isso”, disse.
A comemoração do dia
1° de maio têm o intuito de
parabenizar os trabalhadores
por suas lutas e conquistas. O
Dia do Trabalhador assim foi
chamado por simbolizar a luta
de trabalhadores de Chicago, em
1886, por melhores condições, o
que resultou na prisão e morte

de vários operários.
Durante o evento, a
presidente do Sintramacon-DF,
Luciana de Moraes, agradeceu
a presença dos trabalhadores
e aproveitou para lembrar da
importância da participação
da categoria na luta sindical.
“Nós estamos sempre juntos,
e o que o sindicato puder
fazer, com a ajuda de vocês,
trabalhadores, para que nós
possamos evoluir, melhorar
as condições de trabalho, nós
faremos”, disse.

Abuso contra
trabalhadores
Apesar do dia 1º de maio
ser um dia de comemoração e
reflexão pelas lutas do trabalhador,
muitas empresas abriram, o
que acabou impedindo que
alguns trabalhadores pudessem
aproveitar o dia.
As empresas não poderiam
abrir no dia 1º de maio, conforme
estabelecido em convenção
coletiva de trabalho firmada entre
empregados (sindicato laboral)
e
empregadores
(sindicato
patronal). A punição para as
empresas que abriram durante o
feriado é o pagamento de multa
no valor de 100% do piso salarial.
A
presidente
do
Sintramacon-DF, Luciana de
Moraes, considera a abertura
dessas lojas um desrespeito.
“Infelizmente algumas lojas não
consideraram a importância
que tem essa data e abriram
suas portas. Daí afirmamos a
importância de o trabalhador se
unir, fliliar-se ao sindicato para
lutar por seus direitos”,

Acima, a presidente do Sintramacon-DF, Luciana
de Moraes, entrega brindes sorteados para os
trabalhadores da categoria. Abaixo, profissional
contratada realiza massagens teraupêuticas aos
que compareceram ao evento, que também
contou com shows de música
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Trabalhadores aprovam
iniciativa
O Sintramacon-DF, desde a
posse da nova diretoria em 2011,
tem lutado não só por melhorias
nas condições de trabalho da
categoria, como também tem
investido no lazer do trabalhador
e sua família. Segundo Luciana
de Moraes, presidente do
Sintramacon,
apesar
dos
trabalhadores terem passado
muito tempo sem a devida
atenção, o sindicato está do lado
do trabalhador e não deixará de
dar assistência. “É horrível pensar
que há 18 anos o sindicato
estava abandonado, mas agora
nós estamos trabalhando para
mudar isso”, disse.
Edmilson dos Santos, 27
anos, motorista da Madeireira
Pau Brasil, esteve na festa
realizada pelo sindicato e
aproveitou para levar a esposa,
o filho e alguns amigos. Santos,
que participou do II Torneio do
Trabalhador e sempre participa
dos torneios de futebol
organizados pelo Sintramacon,
disse que está muito feliz com
a atuação da nova diretoria e
que acha muito importante que
sejam realizados eventos como
esse. “É muito bom sair com
a família e poder se divertir e
descansar ao mesmo tempo”,
afirmou.
Já Paulo César Alves, que
tem 41 anos e trabalha como
vendedor na Condor Atacadista,
prestigiou a festa do Dia do
Trabalhador e elogiou a festa
realizada pelo sindicato. “O

8

SINTRAMACON-DF

Acima, Edmilson dos Santos com a família. Abaixo, Fredson Sousa
aproveita o dia de lazer com os amigos. Evento do sindicato foi
elogiado por todos os trabalhadores
Sintramacon está de parabéns
pela organização, o evento
está ótimo. É muito bom ver a
consideração e a preocupação
do sindicato com o trabalhador”,
disse. O trabalhador levou a
família e alguns colegas de
trabalho para passar o dia na

festa do Sintramacon.
Para o Sintramacon, o lazer
é muito importante para que o
trabalhador consiga conciliar a
vida corrida que tem. Essa foi a
segunda comemoração ao Dia
do Trabalhador realizada pelo
sindicato.

Torneio
Dia do Trabalhador 2012
Castelo Forte
recebe troféu de
campeão
André Rodrigues
recebe, da presidente
do sindicato, Luciana
de Moraes, o troféu de
artilheiro

Home Center Castelo Forte

Madeireira Pau Brasil

Madeireira Prima

Condor Atacadista

Madereira Tozetti

Casa do Marceneiro

Home Center Rezende

Mundial Atacadista

SINTRAMACON-DF
Dedicação e luta em prol
do trabalhador!
Filie-se e faça parte
dessa família!

Nova Casa Atacadista

www.sintramacon.com.br
SINTRAMACON-DF
Tel.: 3224 0371
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Quatro mil mortes por ano
Pesquisa acende
sinal vermelho
para os acidentes
de trabalho. Em
entrevista, especialista
no assunto, Ildaci
Silvério, explica o que
é e como evitar esses
acidentes
Pesquisas apontam que
quase quatro mil pessoas
morrem no Brasil por ano
em acidentes de trabalho.
Segundo o Anuário Estatístico
de Acidentes de Trabalho
do Ministério da Previdência
Social, em 2010, ocorreram
701 mil acidentes de trabalho
no Brasil, uma média de quase
dois mil por dia, sendo que
muitos casos nem chegam ao
conhecimento dos ministérios,
e, além disso, os dados oficiais
não incluem os trabalhadores
que estão na informalidade.

SR - Qual a definição e a
diferença
entre
acidente
de trabalho e doenças
relacionadas ao trabalho?

pessoa desenvolve, que são as
doenças ocupacionais.

SR - Quais são as doenças
que aparecem com mais
As doenças ligadas ao frequência no ambiente de
trabalho, também chamadas trabalho?
popularmente de doenças
Os tipos de doenças que
ocupacionais,
equivalem,
surgem
no trabalho variam de
segundo a legislação, a acidentes
de trabalho. O acidente de acordo com o ambiente laboral
trabalho é dividido em alguns e a função que o trabalhador
grupos: o acidente de trajeto ou desempenha. Por exemplo,
percuSRo, que é aquele em que o empregado que trabalha
o funcionário vai ou retorna do com amianto corre um risco
trabalho; o acidente típico, que muito grande de vir a ter a
é aquele que ocorre quando o chamada asbestose, que é a
doença causada pela fibra do
Confira abaixo a entrevista empregado está no trabalho e
amianto. Já os empregados que
com o Dr. Ildaci Silvério, cai da escada, torce o pé, ou
trabalham com digitação, em
especialista em Medicina do qualquer outro acidente que
caixas bancários, com costura
Trabalho e saiba como se ocorre especificamente dentro
ou que desempenham funções
prevenir de acidentes e doenças do ambiente laboral; e os
chamados acidentes ligados ao desse tipo, são mais acometidos
relacionas ao trabalho.
tipo de atividade laboral que a por doenças do grupo LER.
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SR - O que é LER?
LER não é doença, como
muitos pensam. É um grupo
de patologias que acometem
principalmente a região dos
punhos, a região dos tendões
flexores e cotovelo. É, portanto,
um grupo de doenças tipificadas
como LER, que significa Lesões
por Esforço Repetitivo.
SR-Como pode ser feita a
prevenção de acidentes de
trabalho?
É importante usar os
Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) e lembrar que
cabe a empresa não só fornecer
o equipamento, como também
fiscalizar o efetivo uso desses
equipamentos. As ginásticas
laborais
também
ajudam
na prevenção de doenças.
Antes de começar o trabalho
é importante se preparar
para aquela atividade. Outra
recomendação
importante
é evitar o prolongamento
da jornada de trabalho,
porque quando isso ocorre o
trabalhador começa a entrar
em processo de desgaste.
Inclusive já existem estatísticas
que mostram que após um
determinado
período
de
trabalho nós ficamos mais
propensos a ter acidentes
de trabalho. Além disso, a
conscientização do trabalhador
é essencial.

da CAT, que é a Comunicação
do Acidente de Trabalho
junto ao INSS. Quando ocorre
um acidente de trabalho
é necessário emitir esse
comunicado pois, caso o
trabalhador venha a ter alguma
sequela, alguma disfunção
decorrente desse acidente, ele
vai para a previdência social
através do chamado benefício
acidentário, que garante que o
patrão continue recolhendo o
FGTS do trabalhador, o repouso
necessário até a recuperação e
garante ainda que o empregado
tenha estabilidade de um ano
após retornar ao trabalho. A
comunicação pode ser feita pela
empresa, médico assistente, o
sindicato da categoria ou ainda
pelo próprio trabalhador.
SR - O que é a Cipa e qual a
sua importância?

A Cipa é uma Comissão
Interna de Prevenção de
Acidentes que existe dentro
de cada empresa, formada
de acordo com o número de
empregados e com o grau de
risco que essa empresa tem. A
Cipa é formada por uma equipe
com representantes tanto da
parte patronal quanto dos
empregados, que fica junto
com o trabalhador dentro da
própria empresa cuidando
das medidas de prevenção,
observando o trabalho e
notificando
a
empresa,
levando
ao
conhecimento
dos
SR - O que o trabalhador deve
fazer quando sofre algum gestores a correção para os
acidente de trabalho ou riscos, tentando minimizá-los.
desenvolve alguma doença Além disso, é papel da Cipa
promover uma semana interna
ocupacional?
de prevenção de acidentes
O primeiro passo é a de trabalho, quando faz-se
notificação, isto é, a emissão uma programação, convida-se

pessoas, autoridades ligadas a
área trabalhista para orientar e
conscientizar os trabalhadores
sobre
a
importância
da
prevenção.
O Dr. Ildaci atende no
Setor Comercial Sul, Quadra 06,
Bloco A-81, Edifício José Severo,
6º andar, sala 602. Telefone:
3201-6850
SINTRAMACON-DF
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O Sintramacon-DF cresce a cada dia.
E isso é porque nós existimos
para defender você,
trabalhador. Faça parte
dessa história.
Filie-se!
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Saiba mais sobre o seu sindicato:
www.sintramacom.com.br
email: sintramacondf@hotmail.com

Telefones:(61) 3224-0371 3202-1025 3202-1030
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(em frente ao Banco Santander)

