
CONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃOCONSTRUÇÃO
www.conticom.org.br

conticom@conticom.org.br

CONSTRUÇÃO - Informativo da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira.
 Rua Caetano Pinto, 575, 3º andar, Brás, São Paulo-SP, CEP 03041-000. Fone: (11) 2108.9191. Fax: (11) 2108.9192. Edição: Leonardo Severo

NA RETA FINAL, PLATAFORMA DA CUT PARA AS ELEIÇÕES 2010
É INSTRUMENTO DE ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA CLASSE
Nosso voto é para construir um Estado democrático com valorização do trabalho e distribuição de renda,
barrando o retrocesso demotucano e a cartilha entreguista e neoliberal de arrocho e precarização de direitos

BOLETIM ELETRÔNICO  Nº 150  27 DE SETEMBRO A 6 DE OUTUBRO DE 2010

www.conticom.org.br

É com imensa emoção e orgulho que chegamos
ao número 150 do nosso Boletim Eletrônico Constru-
ção, iniciativa idealizada pelo saudoso companheiro
presidente Waldemar Pires de Oliveira para dar mais
visibilidade às lutas e conquistas do Ramo da cons-
trução e da madeira.

Há três anos, desde agosto de 2007, a cada se-
mana, nosso Boletim tem procurado ser um instru-
mento na luta pela democratização da comunicação,
colocando em evidência greves, mobilizações, denún-
cias, estudos, ações de solidariedade e informações
que dialoguem com o rico e duro cotidiano dos operá-
rios e da classe trabalhadora, no Brasil e no mundo.

Os avanços obtidos pela Conticom/CUT no último
período, com uma ação sindical cada vez mais forte e
atuante ao lado da nossa Central Única dos Trabalha-
dores, são fruto deste novo nível de organização e cons-
ciência.

Mais e melhores empregos com carteira assina-
da, valorização salarial, combate à terceirização e à
precarização, qualificação profissional, mais saúde e
segurança do trabalho, maior fiscalização, fim da im-
punidade... Bandeiras reivindicatórias que vão tremu-
lando cada vez mais alto e vêm se tornando mais pró-
ximas no nosso horizonte devido à nossa atuação.
Mas para lutar, é preciso que a auto-estima esteja
elevada, que o operário acredite na sua própria capa-
cidade, ponha fé no seu taco, e se conscientize da
importância da sindicalização para fortalecer a
somatória e fazer que um mais um seja sempre mais
que dois.

Por isso, além das conquistas obtidas a partir da
organização sindical dos trabalhadores e da mobiliza-
ção dos canteiros de obra, o Boletim procura contri-
buir para vermos melhor as condições concretas exis-
tentes e reforçar convicções e compromissos, para
unificarmos o passo e planejarmos na ação presente
um futuro melhor para todos.

Obviamente, sempre existirão lacunas, sendo im-
prescindível um envolvimento sempre maior, de cada
um e de todos, para fazer com que a informação che-
gue cada vez mais longe... e mais fundo nas consciên-
cias.

Neste momento em que o Brasil se define entre
dois projetos distintos de sociedade, apostemos na
comunicação para barrar caminho ao retrocesso
neoliberal e fazer avançar a construção de um modelo
econômico cada vez mais inclusivo, justo e
redistribuidor de renda, que valorize o suor do rosto e
as mãos calejadas.

Direção Executiva da Conticom/CUT

EDITORIAL

UM BOLETIM MUITO ESPECIAL

A íntegra do documento está disponível no www.cut.org.br

Neste último período de intensa luta política em nossa sociedade para
definir os rumos do país, a Central Única dos Trabalhadores levou às

ruas a sua Plataforma para as Eleições 2010. Ela prioriza basicamente
três diretrizes: 1 - Valorização do trabalho, 2 - Igualdade, distribuição de
renda e inclusão social e 3 - Estado democrático com caráter público e
participação ativa da sociedade.

Tais eixos gerais se desdobram em propostas específicas no docu-
mento de 60 páginas, que reforça o pleno exercício da cidadania, essencial
na formação da consciência crítica e da caminhada para uma nova socie-
dade. A compreensão é de que “a soberania, a democracia e a valorização
do trabalho são pilares para o desenvolvimento” e que, portanto, deverão
ser fortalecidos, em contraposição à perversidade da lógica neoliberal de
entreguismo ao capital estrangeiro, autoritarismo e arrocho salarial.

Muito do que o Brasil será nas décadas seguintes dependerá da nos-
sa ação nos próximos dias. A consciência é nossa arma contra a mentira
e a manipulação da mídia. Mantenha-se informado e mobilizado.
Divulgue o mais amplamente possível a Plataforma da CUT!



A construção civil registrou a maior taxa
de crescimento na geração de empre-

gos com carteira assinada em setembro.
Alavancado pelo PAC (Programa de Acele-
ração do Crescimento), o setor gerou
40.138 empregos no mês, uma alta de
1,59% em relação a julho. Os dados foram
anunciados pelo ministro do Trabalho e Em-
prego, Carlos Lupi, e registram novo re-
corde na criação de novos postos de tra-
balho no Brasil.

De acordo com dados do Cadastro Ge-
ral de Empregados e Desempregados
(Caged), divulgados pelo ministro, no mês
de agosto 299.415 empregos formais fo-
ram criados no país. Nos primeiros oito
meses do ano, foram 1.954.531. Em 12

OBRAS DO PAC AVANÇAM E ALAVANCAM O SETOR, QUE
REGISTRA MAIOR TAXA DE CRESCIMENTO COM CARTEIRA
Caged: construção civil criou 40.138 novos empregos em agosto, novo recorde, com alta de 1,59% sobre julho

meses, são 2.269.607 novos postos.
Com base no bom desempenho da eco-

nomia, estimulada pelo consumo
interno e pelos investimentos,
a avaliação do Ministério é
que o país continue
obten-

do recordes consecutivos ao longo do ano.
Em números absolutos, o setor de Servi-
ços foi o que mais empregou com carteira

assinada, e abriu 128.232 novas vagas no
mês.

Na avaliação do ministro Lupi, “te-
remos desempenho recorde nos próxi-

mos 3 meses e fecharemos o ano com
2,5 milhões de novos postos formais de tra-
balho; e chegaremos ao fim do Governo
Lula com mais 15 milhões de trabalhado-
res empregados formalmente, o maior nú-
mero de empregos gerados na história do
Brasil”.

Outro destaque no Caged é que o Nor-
deste obteve a maior taxa de crescimento
entre as regiões geográficas (1,32%), com
69.562 postos de trabalho em agosto, se-
guido pela região Norte (1,12%), com
16.496 empregos formais gerados.

Um grupo de 20 pessoas
que trabalhavam na pavimen-
tação da Rodovia BR-364, foi
libertado de trabalho análogo
à escravidão em Feijó, no
Acre, no dia 19 de agosto.
Conforme Bianca Pyl, da Re-
pórter Brasil, “os empregados
foram arregimentados pela
empresa terceirizada HS
Construções - que, por sua
vez, foi contratada pela Cons-
trutora Etam. Considerada
uma das obras mais importan-
tes do estado, a BR-374 rece-
beu R$ 500 milhões em recur-
sos do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC), de
acordo com informações do
site do governo acreano. Os
trabalhadores chegaram a laborar por 40
dias sem receber salários. Após esse pe-
ríodo, um grupo deles procurou a Promo-
toria de Justiça em Feijó (AC) para fazer
uma denúncia em relação às con-
dições de trabalho, efetivada em
17 de agosto. A denúncia foi apu-
rada pelo Promotor de Justiça
Bernardo Fiterman Albano e pela
Polícia Civil e Polícia Militar”.

CHÃO BATIDO - As vítimas dor-
miam em barracas de lona, sem
nenhuma proteção, como pode se
ver na foto ao lado, tirada pela Pro-
motoria de Justiça de Feijó/AC.
“No local indicado pelos trabalha-
dores (na altura do km 90 da rodo-
via em obras), os agentes públi-
cos verificaram que os alojamen-
tos oferecidos pelo empregador
eram barracas feitas de lona azul

“TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO”: GRUPO DE 20 PESSOAS
CONTRATADO PARA PAVIMENTAÇÃO DA BR 364 É LIBERTADO NO ACRE
Obra já recebeu investimentos de R$ 500 milhões. Operários foram arregimentados por empresa terceirizada.

em chão de terra batida, sem qualquer pro-
teção lateral. As camas eram completa-
mente improvisadas e alguns dormiam em
cima de caixas de ferramentas”.

JORNADA DE 20 HORAS
Conforme a Promotoria, a jor-
nada de trabalho chegava até
20 horas por dia. Os trabalha-
dores relataram que a comida
era insuficiente e, por vezes,
estragada. Não havia banheiro
nos alojamentos e os empre-
gados utilizavam a floresta para
fazer as necessidades fisioló-
gicas. A água consumida vinha
de um pequeno açude, local
onde também tomavam banho.

Os trabalhadores não rece-
beram nenhum Equipamento
de Proteção Individual (EPI)
para realizar os serviços de pa-
vimentação.

PRESO EM FLAGRANTE -
O empregador Luís Fernando

Gomes Sampaio foi preso em flagrante
pelo crime de redução de pessoas à con-
dição análoga à de escravos, previsto no
artigo 149 do Código Penal. Alguns dias

depois do ocorrido, conseguiu
habeas corpus para responder o
processo em liberdade.

O relatório da fiscalização foi
encaminhado ao Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT) e à Superin-
tendência Regional do Trabalho e
Emprego no Acre (SRTE/AC), que
efetuou a rescisão do contrato de
trabalho das vítimas. As verbas
rescisórias foram pagas pela HS
Construções no último dia 10 de
setembro.

A Construtora Etam rescindiu
o contrato com a HS Construções,
segundo Assis Junior, engenheiro
da empresa.

Vítimas dormiam em barracos de lona, sem proteção

Água e banho vinham deste pequeno açude



A construção de um prédio, localizado
no bairro de Cruz das Almas, litoral

norte de Maceió, foi embargada no dia 13
de setembro. Em outros dois edifícios
também foram constatadas irregularidades
e os responsáveis receberam recomenda-
ções para providenciar as adequações de
acordo com a Norma Regulamentadora
NR18. Esse foi o resultado do primeiro dia
de inspeção do Ministério Público do Tra-
balho em Alagoas e da Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/
AL), na área da construção civil.

ABSURDO - A obra do Residencial Rios
do Éden II, da Construtora Falcão, foi
embargada porque apresentou irregularida-
des que põem em risco a vida dos traba-
lhadores. Entre as mais graves estão a fal-
ta de proteção contra queda de trabalha-
dor na área externa da obra, aberturas no

INSPEÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EMBARGA
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO IRREGULAR EM MACEIÓ

Operários colocavam a vida em risco sem proteção contra queda,
abertura no piso sem fechamento e falta de dispositivos de segurança

piso sem qualquer tipo de fechamento e
falta de dispositivo de segurança nas can-
celas da torre do elevador que transporta
materiais. Há risco de acidente porque a
cancela só poderia ser aberta quando o
elevador chegasse a determinado andar.

O Residencial Paradise Beach I, da
Cerute Engenharia, em Guaxuma, também
apresentou várias irregularidades e foi au-
tuado por desrespeitar dispositivos legais.
A Construtora Lares, responsável pelo Edi-
fício Guilio Romano, na Ponta Verde, foi
notificada, seno dado prazo de uma se-
mana para comprovar se as recomenda-
ções foram cumpridas.

PROTEÇÃO - A empresa terá de colo-
car proteção nos locais de transmissão de
força, onde há cabos de aço, instalar bar-
reira para impedir acesso ao local de con-
trole do elevador e sinalizar os locais de

passagem dos carros de
mão. Também terá de organi-
zar o canteiro de obras e me-
lhorar o isolamento das plata-
formas. Ficou constatada a
falta do cabo, conhecido como
“linha da vida”, no qual o tra-
balhador fica preso pelo cinto
de segurança. O que existe
está ancorado em estrutura
não permanente. Com relação
à altura de outros cabos colo-
cados em cada andar para fi-
xar a estrutura da laje, não há
garantia de proteção. Se o
operário escorregar pode ba-
ter no piso, mesmo estando
preso ao cinto.

A fiscalização nos canteiros de obra faz
parte do Programa Nacional de Combate
às Irregularidades Trabalhistas na Indústria
da Construção Civil do Ministério Público
do Trabalho. O objetivo é investigar denún-
cias sobre as condições do meio ambien-
te de trabalho, ou seja, se as empresas
estão descumprindo as regras estabeleci-
das para proteção dos operários.

Em março deste ano, o MPT emitiu
notificações recomendatórias para que to-
das as empresas do setor da construção
fizessem as adequações necessárias, de
forma a obedecer a NR-18. Essa norma
estabelece diretrizes que visam à imple-
mentação de medidas de controle e siste-
mas preventivos de saúde e segurança no
âmbito da indústria da construção civil.

PROGRAMA NACIONAL LUTA POR AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO

DESRESPEITO À VIDA: DONO DA VM LEON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
É PRESO APÓS SER ENCONTRADO AMIANTO ENTERRADO NA EMPRESA

O empresário José Moreno Leon, de
60 anos, foi preso no dia 12 de setembro
acusado de crime ambiental. O proprie-
tário da VM Leon Engenharia e Constru-
ções, que arrematou a área da extinta
fábrica Kubota Freios e Equipamentos
Ferroviários, em César de Souza, teria
enterrado amianto no terreno.

FISCALIZAÇÃO - Uma força-tarefa
envolvendo a Polícia Militar Ambiental, a
Delegacia de Meio Ambiente e agentes

da CETESB (Companhia Ambiental do Es-
tado de São Paulo) foi até o local, na rua
Pedro Genovês, depois que o Ministério
Público recebeu a denúncia.

IRRESPONSÁVEL - Leon arrematou,
em leilão judicial, a área da empresa fali-
da e tinha a responsabilidade de destinar
de forma correta cerca de 5 toneladas de
amianto estocadas nos galpões do terre-
no de aproximadamente 24 mil metros qua-
drados.

“Quando chegamos lá, constatamos
que, em um espaço de cerca de 50
metros quadrados, havia vários sacos de
amianto em pó enterrados”, contou o
sargento Queiróz, da Polícia Ambiental.
A polícia informou que os responsáveis
pela área teriam aberto buracos rasos
na terra, cimentado os trechos e deposi-
tado parte do amianto. Além disso, ou-
tras centenas de sacos ainda estão es-
tocadas no galpão.

Lucro nas nuvens: responsabilidade social zero

Dois homens morreram soterrados nes-
ta segunda-feira (20) em Botucatu, cida-
de a 235 km da capital paulista. Uma das
vítimas trabalhava na construção de um
muro de arrimo e a outra em uma obra de
tubulação.

O primeiro acidente aconteceu duran-
te a tarde na rodovia Marechal Rondon. A
vítima, de 24 anos, estava em uma tubu-
lação da empresa, quando o chão afun-
dou. O operário morreu no local depois de
ser atingido por uma barra de ferro.

O segundo acidente foi no início da
noite. Três homens trabalhavam na cons-
trução de uma valeta para muro de arrimo
quando o barranco desmoronou. Um dos
homens conseguiu se salvar ileso, outro
teve ferimentos leves e a vítima, de 37 anos,
acabou morrendo. Além do Corpo de Bom-
beiros, foi preciso a ajuda de uma máqui-
na escavadeira para a retirada do corpo.

Segundo o coordenador da Defesa Ci-
vil de Botucatu, Domingos Chavari Neto,
faltou escoramento no canteiro de obras
onde aconteceu a segunda morte. O en-
genheiro responsável pela obra, Paulo
Roberto Zanini, afirmou que o fato foi uma
“fatalidade”, e que a empresa Lopesco irá
arcar com todas as despesas.

O Instituto de Criminalística da cidade
interditou as duas obras até que as inves-
tigações sejam concluídas.

“FALHAS” MATAM MAIS
DOIS EM BOTUCATU-SP



Após comerem uma quentinha com
arroz, feijão e carne ensopada, no dia
17 de setembro, cerca de 300 operários
da empresa de Construção Civil R Car-
valho, em Feira de Santana-BA, come-
çaram a sentir dores no estômago, en-
jôo, fraqueza e tontura.

Esta é a terceira vez  neste ano que
os trabalhadores da empresa passam
mal após o almoço. Equipes das Vigilân-
cias Epidemiológica e Sanitária do Esta-
do constataram a intoxicação e notifica-
ram a construtora sobre os riscos a que
vêm expondo seus funcionários. Nenhum
patrão comeu a comida estragada.

Na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 23 e 24 de setembro, a Fundação
Solidariedade Internacional promoveu encontro para debater a atuação dos trabalha-
dores no embate com as empresas multinacionais da América Latina – como a
Odebrecht, Arauco, Petrobrás, Vale do Rio Doce, entre outras.

DOMINGOS - Representante da Conticom no evento, Domingos Oliveira Davide,
presidente do Sintracon de Curitiba, avaliou que o encontro foi bastante produtivo,
reunindo representantes de diversas categorias além da construção e da madeira,
como os trabalhadores do setor químico.

“Debatemos a necessidade de elaborar um Acordo Coletivo para toda a região,
resguardando as questões essenciais para o setor. O debate neste sentido foi bas-
tante maduro e estamos caminhando para a solidificação de um contrato macro para
nossa categoria, especialmente para aqueles que enfrentam grandes empresas,
com atuação multinacional” salientou Domingos, para quem este encontro aponta
caminhos promissores para parte significativa da categoria.

Na Segunda Conferência da ICM (In-
ternacional da Construção e da Ma-

deira), realizada na Costa Rica, o compa-
nheiro Edison Bernardes, presidente do
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
da Construção Civil e Mobiliário Solidarie-
dade de São Caetano do Sul, foi eleito
presidente do Comitê Latino Americano da
entidade para o período de 2010/2013.

REPRESENTATIVIDADE - No evento,
que contou com a participação de 76 de-
legados, de 25 países e 53 sindicatos, reu-
niram-se representantes da categoria, con-
vidados especiais, dirigentes de sindica-
tos de outras categorias, organizações não
governamentais, representantes da OIT e
governamentais, somando mais de uma
centena de lideranças. A delegação
cutista na Costa Rica contou também com
a presença do companheiro Raimundo
Ribeiro dos Santos Filho, tesoureiro da
CUT-PR e secretário geral do Sintrapav-
PR e Luiz Carlos de Queiroz, secretário
de Políticas Sociais da Conticom.

A Ministra do Trabalho e Seguridade
Social da Costa Rica, Sandra Cartin, inau-
gurou a Conferência salientando o com-
promisso do atual governo com as ques-
tões do mundo do trabalho, seguridade
social e da liberdade social.

LUIZINHO - Segundo Luiz Queiroz, que
representou a Conticom no evento, “anali-
samos a situação dos países da América
Latina, com destaque positivo para a as
conquistas que somamos no Brasil e re-
púdio à política do governo do Panamá, que
tem perseguido os dirigentes do movimen-
to sindical. Debatemos a conjuntura no con-
tinente e traçamos nossos planos e metas
para os próximos anos. Os pontos em que
mais nos detivemos foram a geração de
emprego com qualidade e segurança, a
previdência social, as campanhas exigin-
do o fim da precarização das relações tra-
balhistas e por trabalho decente.”

EDILSON BERNARDES, DO SINDICATO DE SÃO CAETANO, É
ELEITO PRESIDENTE DO COMITÊ LATINO-AMERICANO DA ICM

Edison Bernardes também destacou a calorosa recepção da experiência brasi-
leira deste e de outros continentes que participaram do encontro. “Ficamos todos
ainda mais orgulhosos de sermos brasileiros, já que somos um exemplo de supe-
ração para nossos irmãos latino-americanos, pois avançamos na dissolução das
desigualdades sociais, no combate à fome, na distribuição de renda aos mais
pobres, na ampliação de direitos”, relatou o dirigente recém- eleito para coordenar
as atividades da entidade na região.

COPA E OLIMPÍADAS - “Nosso objetivo é organizar de forma articulada nossa
atuação no Continente durante os próximos quatro anos” esclareceu Edison, lem-
brando que “nós brasileiros, fomos destaque em ainda mais uma questão, pois
receberemos dois mega-eventos: a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Essas
obras envolvem nosso ramo de muitas maneiras, pois construiremos estádios,
estradas, hotéis, aeroportos, precisaremos de mobiliário. Essas obras são rápi-
das, não são de longo prazo. Isso é um dado importante pois devemos ficar atentos
e preparados para coibir aquelas contratações que desrespeitam e desvalorizam a
categoria, que não vêm acompanhadas de proteção social, onde a vida dos traba-
lhadores está sempre em risco, a pressão por horas extras resulta em mutilações,
etc. Esse enfrentamento é crucial para nossa categoria. Vamos aproveitar estes
eventos e incrementar nossa Campanha por Trabalho Decente, que já começou e
da qual a Conticom já participa”.

Conticom participou ativamente na Costa Rica da 2ª Conferência da Internacional da Construção e da Madeira

“NOSSO OBJETIVO É ORGANIZAR DE FORMA ARTICULADA A
ATUAÇÃO NO CONTINENTE DURANTE OS PRÓXIMOS 4 ANOS”

Lideranças cutistas e latino-americanas trocaram experiências sobre o setor e o
fortalecimento da organização sindical para ampliar direitos e conquistas

IRRESPONSABILIDADE PATRONAL:
300 0PERÁRIOS SOFREM INTOXICAÇÃO
ALIMENTAR EM FEIRA DE SANTANA-BA

CONTICOM DEBATE COM FUNDAÇÃO SOLIDARIEDADE
INTERNACIONAL ATUAÇÃO DOS TRABALHADORES NO
EMBATE COM MULTINACIONAIS DA CONSTRUÇÃO


