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COM O LEMA “TRABALHO DECENTE, JÁ” 22ª FESTA DA
CATEGORIA REUNIU MAIS DE 12 MIL NO ESPÍRITO SANTO

Com a presença de mais de
12 mil pessoas, o Sindica-
to dos Trabalhadores da

Construção Civil do Espírito Santo
realizou a 22ª Festa da Categoria,
dia 8 de outubro, no SESI Araçás
em Vila Velha.

Reunindo trabalhadores e fami-
liares, o evento demonstrou a
sintonia da categoria com o Sindi-
cato e a determinação de ampliar
a mobilização em defesa de aumen-
tos reais e melhores condições de
vida e trabalho.

O presidente do Sindicato, Ca-
rioca Peres, ressaltou que “a cate-
goria esta preparada para o deba-
te”, pois compareceu em peso ao
lado de seus familiares. “O ato po-
lítico de uma hora e meia só dei-
xou mais clara essa disposição de
luta dos trabalhadores”. Carioca in-
formou que a entidade vai intensifi-
car a campanha de filiação perma-
nente e que o objetivo é filiar 90%
da categoria no próximo período.

CLAUDINHO - Presente ao
evento, o presidente da Conticom/
CUT, Claudio Gomes, homenageou
a diretoria do Sindicato e a parabe-
nizou pela excelente inserção na
base. Segundo Claudinho, “o even-

Presente ao evento, presidente da Conticom/CUT parabenizou Sindicato pela “excelente inserção na base”

JURO ALTO TIROU TODO FÔLEGO DA INDÚSTRIA E DO EMPREGO, DIZ IBGE
A diminuição do ritmo de crescimento do

emprego industrial é resultante da desacele-
ração da produção. “Em função desse cres-
cimento moderado, o emprego na indústria
não está tendo fôlego para continuar a ex-
pansão. Isso se reflete nos dados positivos,
mas pouco intensos”, afirmou o economista
da Coordenação de Indústria do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Fernando Abritta, ao divulgar os dados de
emprego da indústria eM agosto.

De março a julho, o número de ocupados
na indústria apresentou uma trajetória muito

próxima ao crescimento zero: 0,0%, –0,1%,
0,1%, –0,1%, –0,1%, respectivamente, todos
os índices comparados com o mês imedia-
tamente anterior, com ajuste sazonal.

Para o economista, a diminuição do ritmo
de crescimento da indústria é reflexo da crise
externa e dos aumentos da taxa básica de
juros (Selic). Entre janeiro e julho, em cinco
reuniões do Banco Central, os juros básicos
foram elevados em 1,75 ponto percentual,
passando de 10,75% para 12,50% ao ano –
em agosto houve um corte de 0,5 ponto per-
centual na Selic, sob pressão popular.

Trabalhadores e familiares prestigiaram o evento que lotou o Sesi Araçás
to foi extensivo à família e amigos, e essa
relação pessoal com os trabalhadores é um
aspecto muito importante”. Além do ato polí-

tico e festivo, ressaltou, o campeonato de fu-
tebol demonstrou a competitividade saudável
entre os trabalhadores.

Nesta segunda-feira (17), o presidente da CUT, Artur Henrique, estará no Sintraconst/ES
para assinar - em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Espírito Santo - o acordo para a criação do Centro Vocacional Tecnológico da Construção.

VEM AÍ O CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO DA CONSTRUÇÃO DO ES

JUSTIÇA DE GOIÂNIA OBRIGA GAFISA A RESPEITAR CONDIÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA
A 3ª Vara do Trabalho de Goiânia

determinou que a Gafisa deverá
adotar diversas medidas com o ob-
jetivo de melhorar as condições de
segurança e saúde do trabalhador
nas obras em andamento no Esta-

do de Goiás, além de repassar R$ 150 mil
em favor do Sindicato dos trabalhadores da
capital. Parte do dinheiro será destinada à
compra de equipamentos usados por audito-
res fiscais no trabalho de inspeção de obras.

A Gafisa também deverá acompanhar o

cumprimento das medidas de segurança e
saúde no trabalho pelas empresas
terceirizadas. O acordo ainda prevê multa no
valor de R$ 1 mil por descumprimento de cada
item relacionado à segurança no trabalho e de
R$ 5 mil em relação às demais cláusulas.



Somente neste ano 39 operários da
construção civil já perderam a vida
em Belo Horizonte e na região me-

tropolitana. No último dia 4, após dia chu-
voso em Belo Horizonte (MG), um barran-
co soterrou um trabalhador de 27 anos que
acabou morrendo. A obra foi embargada
por auditores-fiscais do trabalho da Supe-
rintendência Regional do Trabalho e Em-
prego (SRTE/MG).

 Outros graves acidentes aconteceram
no Amazonas, Mato Grosso, Rio de Ja-
neiro e Rio Grande do Sul, só para citar
exemplos recentes, lesionando, mutilan-
do e matando operários.

A epidemia de acidentes de trabalho
tem relação com a falta de investimentos
em prevenção e a negligência no cumpri-
mento das normas de segurança e saúde
no trabalho por empresas que apostam na
impunidade. Existem, hoje, 34 Normas
Regulamentadoras em vigor, e outras em
elaboração, incluindo uma específica para
o trabalho em altura. Mas, infelizmente,
sem a presença do Estado - pelo peque-

39 OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO MORRERAM NESTE ANO
NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

Conticom, CUT e Sindicatos defendem imediata contratação de auditores
fiscais do trabalho, abertura de novos concursos e poder de fiscalização
para enfrentar a epidemia de acidentes nos canteiros de obra

no número de auditores e sem que as
entidades sindicais tenham poder de fis-
calização - a legislação acaba virando le-
tra morta. Assim, quedas de trabalhado-
res de grandes alturas respondem por 49%
dos acidentes fatais na construção civil.

Mortes por queda e soterramento
têm sido cada vez mais frequentes

2.900 AUDITORES PARA TODO
O PAÍS: É PIADA OU CRIME?

Obviamente, com um reduzidíssimo
número de auditores é impossível fiscali-
zar todas as empresas, todos os cantei-
ros de obras, todas as indústrias. Em todo
o país, são menos de 2.900 auditores fis-
cais do trabalho, vários em serviços inter-
nos, e poucos especialistas em seguran-
ça e saúde do trabalho.

O processo de reversão precisa come-
çar já, com a convocação dos demais 103
candidatos aprovados no concurso públi-
co e com a garantia de realização de um
grande concurso público em 2012, que
ocupe, imediatamente, as mais de 750
vagas disponíveis. A Conticom participou

ativamente do Dia de Pressão sobre os
Três Poderes, realizado em Brasília, onde
foi cobrado do governo a urgência nas
contratações.

Além disso, é preciso aprovar um pro-
jeto de lei que amplie o quadro da Audito-
ria-Fiscal do Trabalho, para chegar ao pa-
tamar de cinco mil, recomendado pela Or-
ganização Internacional do Trabalho (OIT).

A Internacional da Construção e da
Madeira (ICM)  realizou com sucesso em
Paragominas, interior do Pará, o Semi-
nário “Floresta Sustentável” que, entre
outros temas, debateu a certificação da
madeira e a atuação do movimento sin-
dical na região.

DIÁLOGO - O encontro realizado no
final de setembro dialoga com as deli-
berações do último congresso da Conti-
com, que reforçou a ação por secretari-
as para avançar na elaboração de pro-
postas concretas para o segmento da
madeira. Assim a secretaria do setor
mobiliário foi constituída e está empe-
nhada em transformar a realidade dos

SEMINÁRIO “FLORESTA SUSTENTÁVEL” DA
ICM UNIFICA AÇÕES PELO MEIO AMBIENTE

trabalhadores desde a colheita das ar-
vores até a produção dos móveis, onde
a relação capital-trabalho-meio ambien-
te deve ser abordada na sua interação.

PROPOSTAS - O coordenador do
Ramo da Madeira da Conticom/CUT,
Vilmar Osovsky, representou a Confe-
deração no evento, que apontou propos-
tas como: a busca de geração de em-
prego, o combate à informalidade, a luta
por um piso nacional para o setor, a hu-
manização das relações de trabalho,
garantia de saúde do trabalhador, busca
da aposentadoria especial para o Ramo,
e o fortalecimento da articulação do seg-
mento no Brasil e no mundo.

O secretário de formação da Conticom,
Marcos Hartung, e o secretário Nacional
de Relações de Trabalho da CUT, Manoel
Messias, participaram no último dia 11 da
reunião com o governo, empresariado e
demais centrais sindicais. Entre os pon-
tos abordados pela Mesa Tripartite da
Construção, a relação entre as grandes
obras e a população dos locais afetados,
onde se busca a melhoria das condições
para a diminuição dos possíveis conflitos.

A proposta é garantir que os relatórios
de impactos sociais e ambientais apon-
tem para uma compensação às comuni-
dades atingidas e garantam a criação de
um comitê gestor para a monitoração das
obras, composto por representantes das
comunidades, empresas e governo.

Sobre a organização no local de traba-
lho, os patrões apresentaram uma propos-
ta para obras acima de mil operários e 24
meses de duração, onde a cada mil tra-
balhadores se teria direito a um represen-
tante, sendo o mínimo de 3 por obra e o
máximo de 7. Para completar, só come-
çaria a funcionar a partir do sétimo mês e
seria condicionada ao acordo coletivo com
mandato de 6 meses.

As centrais foram unânimes na conde-
nação à proposta patronal, cujo teor volta-
rá a ser debatido na próxima reunião da
Comissão Tripartite.

SEMINÁRIO “FLORESTA SUSTENTÁVEL” DA
ICM UNIFICA AÇÕES PELO MEIO AMBIENTE

ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE
TRABALHO É PAUTA DA MESA
TRIPARTITE DA CONSTRUÇÃO

Coordenador do Ramo da Madeira, Osovski, representou a Conticom


