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JOTA ELE E J.L. FÉLIX PRODUZEM DUAS VÍTIMAS FATAIS EM UM
MÊS EM CURITIBA. TRABALHADORES EXIGEM FIM DA IMPUNIDADE

O encanador terceirizado Demerson Pires dos Santos, de 25
anos, faleceu na última sexta-feira (3) quando foi atingido

na cabeça por uma pedra que despencou de cerca de 35 metros
num prédio das empresas Jota Ele Construções e J.L Felix En-
genharia no Cristo Rei, bairro de Curitiba.

Demerson é a segunda vítima fatal na obra, que estava inter-
ditada pela Justiça em função de um operário terceirizado da
empreiteira JJ Gol ter morrido há menos de um mês, no dia 9 de
agosto, após desmoronamento. Na oportunidade, Sebastião Luiz
de Oliveira Filho, de apenas 22 anos, acabou soterrado quando
uma das paredes cedeu. Gilmar Rodrigues Medeiros, de mes-
ma idade, que também trabalhava na escavação, ficou com as
pernas presas e foi socorrido no Hospital Cajuru.

A pedra que matou Demerson foi lançada após a ruptura do
tubo de PVC por onde eram jogadas as caliças (fragmentos de
argamassa de cal). O operário estava transitando pela obra sem
fazer uso de capacete. Sebastião e Gilmar foram mortos, acu-
sam os companheiros, pela economia no estacamento.

DESCASO - Conforme Domingos Oliveira Davide, presidente
do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Curitiba
e dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção e da Madeira (Conticom/CUT), a falta de
condições de segurança tem sido uma constante na Jota Ele
Construções e J.L Felix Engenharia, que seguem impunes.

Domingos esteve na obra no dia do acidente e conversou
com auditores do Ministério do
Trabalho que lhe asseguraram que
o local se encontrava interditado
por não oferecer as mínimas con-
dições de segurança e que só de-
veriam estar trabalhando ali ope-
rários que instalam proteção co-
letiva. Como as empresas contra-
riaram a determinação, mais de
200 operários continuavam traba-
lhando normalmente.

INTERDIÇÃO - “As firmas es-
tavam desobedecendo a interdi-
ção. Só poderiam estar ali mem-
bros da equipe de limpeza e de
reparo nas telas de proteção ou
nas rampas de acesso aos eleva-
dores de carga. Além disso, há
falta de equipamentos de prote-

ção individual e denúncia de cárcere privado, pois os trabalhado-
res não podiam sair da obra durante o horário de almoço.  O
Sindicato está ampliando a vigilância no acompanhamento do
caso para assegurar os direitos das famílias dos operários mor-
tos e garantir que se faça justiça, com os responsáveis pagando
pelo crime”, enfatizou o líder sindical.

Até o momento nenhum empresário foi preso.

Apesar da obra ter sido embargada pela Justiça por
falta de condições de segurança, empresa manteve mais
de 200 operários trabalhando sem equipamentos de
proteção individual, denuncia Domingos Oliveira Davide,
presidente do Sindicato e dirigente da Conticom/CUT

Nos canteiros, vítimas do descaso e da impunidade
se multiplicam, com lesões, mutilações e mortes

Jovem operário da construção civil, Maxley Severo de Brito,
20 anos, morreu ao cair do prédio onde trabalhava, próximo ao
Shopping Pantanal, em Cuiabá, na manhã de quinta-feira (9).
O prédio Bonavita, da Construtora Konica, estava com as obras
interditadas por estar próximo a um córrego. Maxley despen-
cou de um andaime no 10º andar quando realizava reparos e a
tábua se soltou. Ele usava apenas capacete. De acordo com
os colegas de trabalho, a empresa não fornece qualquer equi-
pamento de segurança, como cordas, cintos ou prendedores.
Também não havia rede de proteção no local.

CUIABÁ: SEM REDE OU EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
OPERÁRIO MORRE AO DESPENCAR DO 10º ANDAR

Dois auditores do trabalho estiveram, quarta-feira (8), no
canteiro de obras do conjunto Le Parc, em Salvador, e
embargaram a construção. A visita aconteceu após a queda
no local de uma grua que matou os operários Leandro Mar-
ques Cardoso e Roberto Robson dos Santos, que ficaram
imprensados no equipamento. Outro operário, Edilson do Nas-
cimento quebrou uma perna.

OBRA É EMBARGADA APÓS MORTE DE DOIS OPERÁRIOS EM SALVADOR

Domingos quer rigor na
fiscalização para ampliar
condições de segurança
e combater impunidade



RONDÔNIA: TRT REAFIRMA A CONSÓRCIO DA USINA SANTO
ANTÔNIO QUE NÃO PODE USAR PM COMO CÃO DE GUARDA
Faturando milhões, empresas querem que a sociedade pague pela repressão aos trabalhadores

A Federação Solidária da
Construção e da Madeira do
Estado de São Paulo entre-
gou na última sexta-feira (3)
a pauta dos trabalhadores do
setor de cerâmica e do már-
more, que prioriza o reajuste
de 10% nos salários e o au-
mento de 20% nos pisos.

UNIDADE - “Definida nas
assembléias dos 17 sindica-
tos da categoria, represen-
tando cerca de 16 mil traba-
lhadores, as reivindicações
foram aprovadas na plenária
da unificação das pautas.
Além da recomposição das
perdas e do aumento real de
salário e dos pisos, defendemos a redu-
ção da jornada para 40 horas sem redu-
ção de salário e mais investimento em
saúde e segurança no local de trabalho”,
informou Ângelo Luiz Angelini, diretor de

finanças da Federação Solidária do Esta-
do de São Paulo.

MAIS SAÚDE E SEGURANÇA - No
quesito saúde, frisou, “o fundamental é ga-
rantir o cumprimento de normas

FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA ENTREGA À FIESP PAUTA DA CERÂMICA E
DO MÁRMORE: AUMENTO DE 10% NOS SALÁRIOS E 20% NOS PISOS

regulamentadoras como a que
determina o trabalho no már-
more umidecido, por conta do
pó da sílica, que acaba adoe-
cendo muitos trabalhadores”

VALORIZAÇÃO - Confor-
me Angelini, para as empre-
sas que produzem cerâmica
vermelha (blocos e tijolos), o
piso defendido para auxiliares
e ajudantes é de R$ 918,72,
enquanto o salário do qualifi-
cado é de R$ 1.200,00, a par-
tir de 1º de outubro. Para as
empresas que produzem ce-
râmica branca (azulejos e piso
frio de revestimento), o piso
proposto para auxiliares e aju-

dantes é de R$ 1.016,40.
Para o setor de mármore, os traba-

lhadores propõem um piso de R$ 930,60,
a partir de 1º de outubro, para auxiliares
e ajudantes.

Acesse www.cut.org.brAcesse www.cut.org.br
Denuncie, opine, envie sua proposta de pauta para imprensa@cut.org.br

Em audiência de conciliação na última
segunda-feira (6), no pleno do TRT – Tri-
bunal Regional do Trabalho do Estado de
Rondônia, em Porto Velho, o consórcio
que atua na Usina de Santo Antônio foi
novamente derrotado na tentativa de man-
ter a representação dos trabalhadores afas-
tada das obras - via interdito proibitório.
Da mesma forma, o juiz relator Vulmar de
Araújo Coleho Júnior colocou uma pá de
cal na tentativa das empresas de colocar
a Polícia Militar como cão de guarda, fa-
zendo vigilância intensiva no interior da
usina durante 24 horas, para dar respaldo
às suas ações antissindicais.

IRRACIONALIDADE - Em sua mani-
festação, o Dr. Pedro Wagner, represen-
tante do Ministério Público Estadual
(MPE), disse que se sentia muito preocu-
pado com a utilização da PM como segu-
rança patrimonial em favor exclusivo das
usinas, o que não é papel da instituição.
Além disso, alertou, isso deixaria
desguarnecida a sociedade como um todo
para atender interesses privados. Na ava-
liação do representante do MPE, as em-
presas é que devem arcar com seus pró-

prios assuntos internos, como a criação
de um plano de segurança privada à altu-
ra do empreendimento bilionário em ques-
tão, sem que viesse a prejudicar a segu-
rança pública de mais de 400 mil habitan-
tes de Porto Velho.

INJUSTIFICÁVEL - O juiz relator,
Vulmar de Araújo disse que “não se justi-
fica a presença ostensiva do aparato poli-
cial”, embora avalie com  preocupação a
ação de “supostas entidades sindicais
que vêm realizando panfletagens apócrifas
nas portarias dos canteiros para causar
inquietação e desordem entre os trabalha-
dores e o seu sindicato, o que talvez jus-
tificasse a concessão de liminar para
manter afastadas tais entidades invaso-
ras da base sindical”.

Representando o Sticcero, Clara
Orlando relatou ao juiz que o clima rei-
nante é de normalidade absoluta, pois o
próprio gerente administrativo, Antônio
Cardilli, declarou em recente audiência que
a presença do sindicato era benéfica. Por-
tanto, ressaltou, se faz necessário distin-
guir os atos praticados por terceiros, sem
qualquer ingerência do Sticcero, que sem-

pre promoveu manifestações pacíficas e
ordeiras dentro e fora dos canteiros.

PLANO - Da parte do MPT e MPE, Fran-
cisco Cruz e Pedro Wagner, reiteraram jun-
to ao juiz relator a imperativa necessidade
de requerer da PM um plano de ação para
situações de risco aos trabalhadores, mas
que a hipótese de permanecerem à dis-
posição da usina está afastada.

Em resposta ao manifesto das promo-
torias estaduais e federais, o sub coman-
dante da Polícia Militar, Dilberto Maciel,
disse que já haviam sido tomadas provi-
dências administrativas que estavam sen-
do supervisionadas sob o seu comando
direto, sendo que o 1º e 5º Batalhões es-
tão instruídos a realizarem apenas
patrulhamentos esporádicos.

DIÁLOGO - Ao encerrar, o juiz relator,
Vulmar Araujo, foi taxativo ao sugerir ao
Consórcio que crie um ambiente de aten-
dimento e de diálogo com os represen-
tantes da categoria, garantindo um espa-
ço para a ação sindical do Sticcero.

Os representantes do Consórcio não
demonstraram muita simpatia pela postu-
ra do Tribunal, mas tiveram de entubar.

Angelini sublinha papel da mobilização da base para
garantir bons resultados na mesa de negociação


