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PRESIDENTE DO TST DEFENDE AÇÃO IMEDIATA CONTRA
‘FLAGELO’ DE ACIDENTES DE TRABALHO NA CONSTRUÇÃO
Sem ações coordenadas, alerta Dalazen, “situação tende a se agravar ainda mais”. Ele cobrou a divulgação de dados
atualizados sobre os acidentes e sublinhou que isso “é um sério fator impeditivo de políticas públicas mais firmes”

O presidente do Tribunal Superior
do Trabalho, ministro João Oreste

Dalazen, cobrou a divulgação de da-
dos estatísticos atualizados sobre os
acidentes de trabalho no Brasil, lem-
brando que os dados oficiais referen-
tes ao ano passado “ainda não são co-
nhecidos”, o que acaba se tornando
“um sério fator impeditivo de políticas
públicas mais firmes e prontas nessa
área”.

Em sua intervenção no 1º Encon-
tro dos Gestores do Programa Nacio-
nal de Prevenção de Acidentes do Tra-
balho, realizado quinta-feira (8), no TST,
Dalazen manifestou preocupação com
“o notório recrudescimento observado
nos índices estatísticos oficiais sobre
acidentes de trabalho no Brasil”, que
mais do que duplicaram oficialmente,
“se confrontarmos os números de 2001
(340.251) e 2009 (723.542)”.

No Dia de Mobilização Nacional da
CUT, 10 de agosto, o presidente da
Central, Artur Henrique, foi recebido em
audiência no TST onde defendeu a re-
levância da campanha de prevenção de-
senvolvida pelo Tribunal.

CONTRATAÇÃO DE AUDITORES -
A Conticom/CUT também tem reitera-
do a necessidade da imediata contra-
tação dos 220 auditores fiscais do tra-
balho, já concursados, para reduzir
drasticamente o número de acidentes.

Em nosso país, ressaltou Dalazen,
“somente em 2009 houve registro de
49 casos diários de acidente de traba-
lho de que resultou morte ou invalidez
permanente”, num total de 2.496 mor-
tes no ano. “É importante ter presen-
te, no entanto, que esses dados esta-
tísticos, conquanto oficiais, estão so-
bremodo desatualizados e não retra-
tam plenamente o fenômeno em nos-
so país”.

Além de darem uma “pálida ima-
gem” do problema que “reveste-se de
muito maior gravidade”, observou
Dalazen, “os dados estatísticos dispo-
níveis dizem respeito somente a aci-
dentes de trabalho em que sejam víti-
mas trabalhadores segurados da Pre-
vidência Social. Não incluem, pois os
milhões de trabalhadores informais, os
casos freqüentes de subnotificações e
os acidentes no funcionalismo público”.

Presidente do TST, ministro João Oreste Dalazen, com o presidente da
CUT, Artur Henrique, e o secretário de Finanças da CUT, Vagner Freitas

“DURANTE O 1º SEMESTRE NO DF, NÚMERO DE ACIDENTES COM VÍTIMAS
FATAIS NA CONSTRUÇÃO FOI PRATICAMENTE O DOBRO DO ANO PASSADO”

“No Distrito Federal, no primeiro semes-
tre de 2011, o número de acidentes de tra-
balho com vítima fatal na construção civil
foi praticamente o dobro do número regis-
trado em 2010”, alertou o presidente do TST.

FALSIFICAÇÃO - Conforme lembrou
Dalazen, ninguém ignora que “algumas em-
presas evitam emitir a Comunicação de Aci-
dente de Trabalho (CAT) em virtude das
consequências jurídicas e econômicas des-
ta emissão, tais como 1) obrigatoriedade
de continuar depositando o FGTS enquan-
to o empregado estiver com o contrato de
trabalho suspenso; 2) garantia de emprego
do acidentado até um ano após a suspen-
são do benefício previdenciário ou 3) por-
que a emissão da CAT pode significar a pro-
dução de prova para o reconhecimento de
uma indenização por dano material ou mo-

Afinal, esclareceu, “trata-se, em primei-
ro lugar, de perdas humanas irreparáveis e
de todos os dolorosos efeitos sociais e fa-
miliares daí advindos, quando não de uma
incapacidade laboral ou sequela permanen-
te”. Em segundo lugar, “de pesado ônus
para o erário: segundo dados do governo
federal, os acidentes e doenças do traba-
lho custam, anualmente, R$ 10,7 bilhões
aos cofres da Previdência Social, através
do pagamento do auxílio-doença, auxílio-
acidente e aposentadorias”. E, em terceiro
lugar, “de um elevadíssimo impacto econô-

ral pela Justiça do Trabalho, em decorrência
do infortúnio”.

Na avaliação do presidente do TST, é uma
situação que “tende a agravar-se ainda mais
com as obras do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) em andamento e as
inúmeras outras obras de construção civil
em execução”. Apenas para ilustrar, disse,
no primeiro semestre de 2011 o número de
acidentes de trabalho com vítima fatal na
construção civil foi praticamente o dobro do
número registrado em 2010.

Ao chamar a atenção para os “índices
alarmantes de acidentes de trabalho” e os
“inúmeros e perversos efeitos desse verda-
deiro flagelo social”, o presidente do TST
defendeu a necessidade urgente de adoção
de políticas públicas efetivas para enfrentar
o crescimento da tragédia.

mico para as empresas e que se projeta evi-
dentemente no PIB nacional”.

Diante da gravidade da situação,
enfatizou, a hora clama por uma conjuga-
ção de esforços de todos, mas, “em particu-
lar, dos poderes públicos, das Instituições e
das entidades a que o infortúnio no trabalho
está direta ou imediatamente afeto”. “Preci-
samos, com urgência, evitar novas vítimas
potenciais de acidentes de trabalho em nosso
país. Sabemos que, em geral, os acidentes
do trabalho não acontecem: são causados,
culposa ou dolosamente”, enfatizou.

“TRATA-SE EM PRIMEIRO LUGAR DE PERDAS HUMANAS IRREPARÁVEIS”



Dados divulgados recentemente pelo
Sindicato da Indústria da Construção

Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon)
mostram que o setor já registrou 3 milhões
de trabalhadores em todo o país. Apenas
considerando o mês de junho, o segmen-
to contratou cerca de 37 mil funcionários,
número 1,25% maior que em maio. No pri-
meiro semestre, aproximadamente 196 mil
pessoas conseguiram emprego. Mesmo

ESTUDO APONTA QUE CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA
EMPREGA TRÊS MILHÕES DE OPERÁRIOS COM CARTEIRA

com a redução do ritmo de venda dos imó-
veis, o segmento continua oferecendo va-
gas e crescendo, por conta das obras já
contratadas.

Dos cerca de 3 milhões de trabalha-
dores com carteira assinada, cerca de 1,5
milhão estavam no Sudeste; 634.247 no
Nordeste; 421.833 no Sul; 237.357no Cen-
tro-Oeste e176.213 no Norte. A constru-
ção contratou 4.800 trabalhadores em ju-

nho (+0,62%), no Estado de São Paulo.
No semestre, foram contratados mais 45
mil (+6,02%) e em 12 meses mais 49 mil
(+6,61%) no Estado.

Conforme os dados do Sinduscon, no
fim do primeiro semestre, as empresas
paulistas já somavam 792.948 emprega-
dos com carteira assinada, com queda nas
regiões de Santo André, São José dos
Campos e Presidente Prudente.

Metade dos trabalhadores com carteira assinada no Ramo está na região Sudeste. Em São Paulo são 792.948

Um prédio de três andares em cons-
trução desabou na tarde de quinta-feira (8)
em São José de Ribamar, na Grande São
Luís, capital do Maranhão. Segundo infor-
mações, entre 9 e 12 operários trabalha-
vam no momento do acidente. Quatro de-
les ficaram sob os escombros e já foram
resgatados, gravemente feridos, mas com
vida. Nenhum deles utilizava Equipamen-
to de Proteção Individual (EPI).

“Foi tudo muito rápido. Quando perce-
bemos, o prédio já estava caindo sobre a
gente”, disse o ajudante de pedreiro Miguel
da Silva. Engenheiros também apontaram
falhas estruturais na obra.

Segundo Ribamar Costa, empresário e
morador da área, o material usado na cons-
trução era de péssima qualidade e costu-
mava ficar exposto no canteiro central da
estrada. Apesar disso, existia uma placa
do Conselho Regional de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia do Maranhão (Crea-
MA), autorizando os trabalhos no local.

Dois postes de iluminação pública caí-
ram e a fiação foi arrastada. Uma
retroescavadeira auxilia nos trabalhos do
Corpo de Bombeiros, que deslocou 50
homens para o local.

Esse é o terceiro acidente grave em
obras de construção civil na região metro-
politana de São Luís, em aproximadamente
um mês. Em agosto, um operário morreu
após a queda de um elevador na constru-
ção de um prédio no bairro Renascença,
na zona nobre de São Luís. No sábado
passado (3), dois trabalhadores da Cons-

PRÉDIO DESABA NO MARANHÃO E DEIXA TRABALHADORES SOB  ESCOMBROS.
OPERÁRIOS DA ODEBRECHT MORREM AFOGADOS NA CONSTRUÇÃO DE PIER

Familiares do jovem Eliomar
(destaque) e Vicente,  aguardam

a liberação dos corpos no IML

Acima, 4 operários soterrados
ficaram gravemente feridos

trutora Odebrecht morreram afogados du-
rante execução dos serviços de
concretagem de viga nas obras do Píer
IV, no porto de Ponta da Madeira, em São
Luís. Outros três funcionários que integra-
vam a equipe ficaram feridos.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil (Sintraconst) do Espírito
Santo manifestou o seu repúdio à empre-
sa MRV Engenharia em cujos canteiros
de obras há trabalhadores contratados por
subempreiteiras sem registro em carteira
de trabalho e com exames médicos ad-
missionais falsificados. Além disso, os tra-
balhadores reclamam de que está sendo
servida comida estragada.

SINTRACONST DENUNCIA DESRESPEITO A DIREITOS TRABALHISTAS PELA MRV
A não assinatura da carteira profissio-

nal fere direito constitucional e gera imen-
sos prejuízos ao trabalhador por negar o
acesso ao tempo de contribuição para
aposentadoria, além de incorrer em crime
contra a Justiça do Trabalho. Da mesma
forma, falsificar exame admissional e ser-
vir comida estragada incorre em profundo
desrespeito aos direitos elementares dos
trabalhadores e às leis brasileiras.

O Sintraconst alerta que tal situação
já é do conhecimento do Ministério Públi-
co do Trabalho e que também estará en-
caminhando denúncias aos órgãos com-
petentes para que atitudes como a da MRV
sejam banidas. A subcontratação de em-
presas de fora, que trazem trabalhadores
de outros estados, na maioria das vezes
tem no desrespeito às leis trabalhistas uma
de suas principais características.

imprensa@conticom.org.brCOMUNIQUE! DENUNCIE!
A comunicação é nossa arma na luta em defesa de um novo projeto de desenvolvimento nacional


