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O secretário geral da Conticom/CUT,
Alcides Luiz do Nascimento, partici-

pou de 9 a 10 de setembro em Buenos
Aires do Seminário Sub-regional sobre as
empresas multinacionais da Construção.

Conforme Alcides, o objetivo do Semi-
nário promovido pela Internacional da
Construção e da Madeira (ICM), e que
contou com a presença de delegações da
Argentina Brasil, Chile e Uruguai, foi ana-
lisar os acordos macros do setor e tirar
encaminhamentos concretos em defesa
da melhoria das condições de trabalho
nestas empresas. De acordo com o diri-
gente da Conticom, “como o Brasil sediará
a próxima Copa do Mundo e as Olimpía-
das em 2016, aumenta ainda mais a nos-
sa responsabilidade e a importância des-
ta articulação internacional”.

Veja a íntegra do documento aprovado
no Seminário:

ELEVAR O INVESTIMENTO EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Plataforma da CUT para as eleições 2010 dá prioridade ao tema

O deficit habitacional brasileiro caiu
de 6 milhões para 5,572 milhões de mo-
radias entre 2007 e 2008, revela estudo
da Fundação João Pinheiro divulgado
pelo Ministério da Cidades. Na avaliação
do ministro Marcio Fortes, “a redução do
deficit já mostra resultados da política ha-
bitacional do governo”.

Para calcular o deficit habitacional, o
levantamento considerou quatro elemen-

POLÍTICAS PÚBLICAS COMEÇAM A REDUZIR DÉFICIT HABITACIONAL BRASILEIRO
tos: habitações precárias, coabitação fa-
miliar, ônus excessivo com aluguel e
adensamento excessivo nos domicílios
alugados.

Conforme a pesquisa, a região Sudes-
te concentra a maior parte do deficit habi-
tacional brasileiro, com 36,9% do total ou
2,1 milhões de moradias. O Nordeste ocu-
pa o segundo lugar, com 2 milhões de
domicílios ou 35,1% do total. A região Norte

é a que apresenta o maior percentual do
deficit em termos relativos, de 13,9% das
moradias da região, o que corresponde
a 600 mil unidades.

Quase a totalidade do déficit habita-
cional no Brasil (96,9%) se concentra
nas famílias com renda inferior a cinco
salários mínimos, sendo que a maior
parte dos domicílios (83%) localiza-se em
áreas urbanas.

A elevação do investimento em habi-
tação de interesse social é uma das ban-
deiras prioritárias da Conticom e faz par-
te da Plataforma da CUT para as elei-
ções de 2010 com o objetivo de comba-
ter o déficit que se concentra nas famíli-
as com renda inferior a cinco salários
mínimos.Veja as propostas abaixo:

- Aprovar a PEC da Moradia 285/
2008, garantindo recursos públicos e or-
çamentos federais, estaduais e munici-
pais, nos processos de construção, de
reforma e ampliação de habitação e na
urbanização das cidades;

-  Garantir maior participação de entida-
des associativas e cooperativas habitacio-
nais vinculados a entidades sindicais e aos
movimentos sociais nos projetos de habi-
tação de interesse social, em especial nas
ações de assistência técnica previstas na
Lei Federal nº 11.888/2008;

- Promover a regularização fundiária e
urbanização dos assentamentos precários,
loteamentos clandestinos e favelas, com
especial atenção às ocupações em áreas
de risco;

- Adotar o imposto progressivo previsto
no Estatuto das Cidades para os imóveis
desocupados;

- Rever mecanismos atuais de financia-

mento do sistema habitacional, amplian-
do os beneficiados do sistema e que a
apropriação do lucro seja aplicada no Sis-
tema Habitacional, com base num siste-
ma nacional de preços;

- Garantir o acesso dos recursos do
FGTS pela população de menor renda,
através de programa específico, com con-
dições especiais de juros, de encargos
e prazo de financiamento;

- Aplicar recursos públicos em pro-
gramas de pesquisas sobre sistemas
construtivos mais baratos, eficientes e
ambientalmente sustentáveis, envolven-
do as entidades técnicas, de pesquisa e
as universidades.

PEC 285 - Acrescenta artigo ao Ato
das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para dispor sobre a vinculação
de recursos orçamentários da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios aos respectivos Fundos de
Habitação de Interesse Social.

Lei 11.888 - Assegura às famílias de
baixa renda assistência técnica pública
e gratuita para o projeto e a construção
de habitação de interesse social e altera
a Lei 11.124, de 16 de junho de 2005.

CONTICOM PARTICIPA DE SEMINÁRIO SUB-REGIONAL NA
ARGENTINA SOBRE AS MULTINACIONAIS DA CONSTRUÇÃO

1. Realizar um estudo aprofundado
sobre as multinacionais que estão no Bra-
sil e um questionário sobre onde vêm exe-
cutando obras para a Copa do Mundo de
2014 e as Olimpíadas de 2016;

2. A ICM deve realizar o primero Acor-
do Macro com a Odebrechet para toda a
região da América Latina. Haverá uma reu-
nião de coordenação, com a presença da
ICM, para debater o tema em outubro com
a participação dos sindicatos que tenham
trabalhadores na empresa;

3. Atuar para que as empresas
multinacionais cumpram com os sistemas
ISO, as diretrizes da OCDE e os compro-
missos de cada país seguindo as leis tra-
balhistas e os convênios coletivos nacio-
nais e da OIT

4. Que a ICM e os sindicatos coloquem
foco nas empresas multinacionais da re-
gião, como Odebrecht e Camargo Correa,

Realização das obras da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 aumentam papel do Brasil

Alcides, secretário geral da Conticom
consideradas as mais importantes

5. Atualizar a rede sobre multinacionais
na região com informação, estudos, notí-
cias e denúcias;

6. Que os sindicatos acertem com
suas respectivas centrais sindicais para
que participem nas reuniõess da Comisão
Setorial da Construção na Coordenadora
das Centrais Sindicais do Cone Sul.
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MULTIPLICANDO AS VÍTIMAS, TRABALHO INDECENTE NAS
OBRAS É A FICHA SUJA DE EMPRESÁRIOS DA CONSTRUÇÃO

Com o objetivo de contribuir para a eli-
minação das trágicas estatísticas que vi-
timam os operários do setor da constru-
ção, o Ministério Público do Trabalho de
Palmas (MPT) e a Superintendência Re-
gional do Trabalho e Emprego do Tocan-
tins constituíram recentemente uma for-
ça-tarefa de combate às irregularidades no
segmento na capital do Estado, Palmas.

AÇÃO - “A Força-tarefa visa alcançar
não apenas as empresas fiscalizadas,
mas todo o setor, sensibilizando os em-
presários quanto à necessidade de inves-
tirem em um ambiente de trabalho segu-
ro”, relatou a procuradora Mayla Alberti.

Durante a atuação, dez obras, de dife-
rentes empresas, foram fiscalizadas e to-
das apresentaram irregularidades. A falta
de proteção coletiva foi o problema comum
detectado nas inspeções.

A fim de garantir o direito à saúde e à

pim Dourado, as obras da segunda etapa
foram inicialmente embargadas pelos au-
ditores, após constatação dos graves e imi-
nentes riscos aos operários. A Empresa as-
sinou TAC comprometendo-se a sanar as
irregularidades, fornecendo equipamento de
proteção individual gratuitamente a todos
os trabalhadores, instalação de redes de
proteção nos locais com risco de queda,
isolamento de partes vivas expostas de cir-
cuitos e equipamentos elétricos, proteção
nas pontas verticais dos vergalhões, cons-
trução de abrigo para os trabalhadores que
atuam nos portões de acesso ao estacio-
namento do Shopping, implementação do
Programa de Condições e Meio Ambiente
de Trabalho na Indústria da Construção.
Caso descumpra as determinações, o Sho-
pping pagará multas que variam de ridícu-
los R$ 5 mil à R$ 10 mil, revertidos ao Fun-
do de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Fruto dos investimentos públicos e da
ampliação do crédito, a indústria da

construção tem crescido em ritmo ace-
lerado, sendo um dos setores que mais
criam empregos no Brasil. No entanto, na
contramão da sua expansão, o setor está
entre os que mais registram acidentes de
trabalho, com lesões, mutilações e mor-
tes. Conforme documentado pelo Anuário
Estatístico da Previdência Social de 2008,
os dados são alarmantes, tendo sido
contabilizados 49.191 acidentes no seg-
mento de construção, em todo o país.

A Conticom/CUT e seus Sindicatos

ESCÂNDALO: DESCOBERTAS ILEGALIDADES EM DEZ ENTRE DEZ EMPRESAS FISCALIZADAS POR
FORÇA-TAREFA DO MPT E DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO  EM PALMAS

têm ocupado a linha de frente na luta por
maior fiscalização e rigor, compreenden-
do que a impunidade estimula a injustiça
e possibilita que empresários ganancio-
sos ampliem seus lucros economizando
na saúde e segurança do trabalhador. Isso
se traduz na falta de treinamento e na
ausência de equipamentos de proteção in-
dividual, com resultados trágicos.

JORNADA - A realização da Jornada
Mundial pelo Trabalho Decente, convoca-
da pela Confederação Sindical Internacio-
nal dos Trabalhadores para o dia 7 de ou-
tubro, possibilita dar maior visibilidade às

péssimas condições de trabalho a que vem
sendo submetida a categoria, pressionan-
do para que o Estado tenha uma ação
mais presente junto aos canteiros de obra,
fundamental para que o empresariado
mude sua conduta criminosa.

“Daí a importância de ampliarmos cada
vez mais a denúncia e fazer ecoar para
todo o Brasil nossas reivindicações em
relação ao tema que, infelizmente, é ques-
tão de vida ou de morte. Para isso, além
da união, a comunicação é essencial”, de-
clarou Luiz Carlos de Queiroz, secretário
de Políticas Sociais da Conticom.

segurança dos 538 empregados das em-
presas vistoriadas, o MPT encaminhou
Notificação Recomendatória à Construto-
ra Talismã Ltda., firmou quatro Termos de
Compromisso de Ajustamento de Condu-
ta (TAC) – com as empresas Araguaia
Construtora, Incorporadora e Comércio de
Imóveis Ltda., Valtoir Moreira Neves,
Construtora Centro Norte Ltda.(Coceno) e
Incorporadora de Shopping Center Capim
Dourado Ltda.– obrigando as construtoras
a compatibilizarem suas condutas com a
Norma Regulamentadora nº18, que esta-
belece as condições e o meio ambiente
de trabalho na indústria da construção.
Também, ajuizou Ação Civil Pública con-
tra Aracati & Tewal Projeto Le Premier Ltda
pedindo adequação às normas de segu-
rança e condenação por dano moral cole-
tivo no valor de R$200 mil.

VERGONHA - No caso do Shopping Ca-

COM NÍVEL DE EMPREGO RECORDE, CONSTRUTORAS
RECRUTAM EX-CORTADORES DE CANA E MULHERES

As construtoras já começam a con-
tratar mulheres e trabalhadores egressos
do corte da cana-de-açúcar para atenuar
o déficit de mão de obra no setor. A falta
de pedreiros, carpinteiros, pintores e
azulejistas nos canteiros pode chegar a
80 mil trabalhadores neste ano em todo
o País, nas contas do Sindicato da In-
dústria da Construção Civil do Estado de
São Paulo (Sinduscon-SP).

EVOLUÇÃO - Em julho, 2.771 mi-
lhões de trabalhadores com carteira es-
tavam empregados na construção civil,
marca jamais atingida, revela o estudo
feito pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV) com base nos dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados
(Caged). Além do recorde em números
absolutos de trabalhadores, as taxas de
crescimento no emprego neste ano até
julho é de 12,79%, chegando a 16,67%

no acumulado de 12 meses.
O ritmo de crescimento do emprego

em 12 meses até julho do setor imobiliá-
rio (18,04%) supera o de infraestrutura
(12,05%) em igual período.

RIBEIRÃO - A construtora Copema
de Ribeirão Preto, polo produtor de cana-
de-açúcar no Estado de São Paulo tem
ex-cortadores de cana em seus cantei-
ros de obras. Segundo a empresa, entre
60% e 65% dos trabalhadores que exer-
cem funções em suas obras e foram
contratados por empreiteiras vieram do
corte da cana-de-açúcar. O quadro é se-
melhante ao de inúmeras empresas.

FEMININA- Na construtora Marcon-
des César, de São José dos Campos
(SP), as mulheres já representam 5% do
quadro de funcionários, desempenhan-
do funções de azulejistas, eletricistas,
motoristas e encanadoras.

A Banda Sinfônica de São Bernardo
do Campo encerrou as atividades da Se-
mana Interna de Prevenção de Aciden-
tes com uma majestosa apresentação
para 450 operários que constroem cin-
co prédios residenciais na rua Basílio de
Machado. A atividade, organizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores com apoio
da empreiteira Schaim, colheu muitos
aplausos da companheirada. A concep-
ção é que além de local de emprego, a
obra pode também ser espaço de cultu-
ra. Entre outras, foram executadas can-
ções de música erudita e de MPB.

CANTEIRO, ESPAÇO CULTURAL

AMANDA PEROBELLI
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