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COM APOIO DA ICM, SEMINÁRIO DA CONTICOM APROFUNDA
DEBATE NO PAÍS SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
O Seminário sobre Saúde e Seguran-

ça no Trabalho realizado pela Conti-
com/CUT na última terça-feira (9), em São
Paulo, com apoio da Internacional da
Construção e da Madeira (ICM), voltou a
colocar foco num dos graves problemas
que afetam os trabalhadores do Ramo,
sabidamente um dos mais penalizados por
lesões, mutilações e mortes, devido aos
abusos do capital. Não por acaso, como
os companheiros verão beste boletim, ocor-
reram três acidentes fatais nesta mesma
semana em obras no litoral de Santa Cata-
rina, o que dá a dimensão do caos.

INVESTIMENTO - “O fato é que por
mais que as entidades invistam em saúde
e segurança no trabalho, sem maior atua-
ção governamental e respaldo às nossas
ações, os acidentes continurão se multi-
plicando e companheiros nossos seguirão
morrendo pelo macabro descaso de alguns
empresários que colocam o lucro acima
das pessoas. Antes de mais nada,  esta é
uma luta em defesa da vida, para a qual o
apoio da ICM vem sendo fundamental”, de-
clarou Luiz Carlos José de Queiroz, secre-
tário de Políticas Sociais da Conticom.

PAPEL DO ESTADO - Além da contra-
tação de novos auditores fiscais do traba-

lho, fortalecendo o papel do Estado, a Con-
ticom defende mais rigor nas penalidades,
a fim de que seja reduzida a impunidade. A
preocupação aumenta com o ritmo inten-
so das obras de infraestrutura impulsiona-
das pelo Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), com o Minha Casa, Minha
Vida, a ampliação do crédito e de incenti-
vos fiscais, ao qual se somarão as obras
da Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

PRESSÃO - Na avaliação do presiden-
te da Conticom, Vilmar Kanzler, ao dar seu
apoio ao Seminário, a ICM potencializa a
organização sindical, imprescindível no
momento em que o setor está aquecido e
muitos trabalhadores sem experiência na
construção vão sendo colocados para tra-
balhar sem qualquer preparação, o que
amplia os riscos de acidentes com víti-
mas fatais.

Contratação de mais auditores e maior rigor na fiscalização é essencial para combate à impunidade

Conticom/CUT e Internacional da Construção e da Madeira: mobilização

A 1ª Vara do Trabalho de Rondô-
nia intimou o Ministério do Trabalho e
Emprego, no último dia 10, a cance-
lar o registro emitido ao Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da Cons-
trução Pesada do Estado de Rondô-
nia (SINTRAPAV), que vinha atuando
de forma ilegal para dividir e sabotar
as conquistas da categoria no Esta-
do. Com o processo “transitado em
julgado”, foi determinada multa diária
ao descumprimento da ordem judicial.

AÇÃO - A decisão da Justiça repre-
senta o fim da insegurança jurídica sobre
a representação sindical dos trabalhado-
res da construção pesada, como os das
Usinas do Rio Madeira, criada a partir da
concessão de registro, pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), ao SINTRA-
PAV. O Ministério havia descumprido uma
Sentença da 1ª Vara do Trabalho, que es-

VITÓRIA DA CATEGORIA EM RONDÔNIA: JUSTIÇA CANCELA O
REGISTRO DO SINTRAPAV E MANTÉM A REPRESENTAÇÃO DO STICCERO

tabeleceu a representação destes operári-
os pelo Sindicato dos Trabalhadores na In-
dústria da Construção Civil (STICCERO).

CUT MOBILIZADA - No dia 22 de ou-
tubro o STICCERO, seguindo orientação
da Central Única dos Trabalhadores (CUT),
protocolou um documento na 1ª Vara do
Trabalho denunciando que o MTE tinha
descumprido a Sentença da Justiça. Para
o presidente da CUT, Itamar Ferreira, esta

decisão representa uma importante
conquista para os trabalhadores;
pois o SINTRAPAV foi constituído ir-
regularmente e estava aliado a Anto-
nio Acácio do Amaral, que pretendia
filiá-lo a Federação FITRAC. Com
isso, “as grandes conquista dos tra-
balhadores da Usinas em 2009 e
2010 estão garantidas”, comemorou
o sindicalista.

CONTICOM  PRESENTE!  - Na
avaliação da executiva da Conticom, que
se deslocou até a capital de Rondônia,
Porto Velho, para acompanhar de perto o
processo, “foi feita justiça e resguardado
o direito dos trabalhadores terem uma en-
tidade efetivamente vinculada ao chão de
fábrica e à luta por melhores condições
de vida e trabalho e não aos carimbos bu-
rocráticos que falseiam a representativi-
dade para atender interesses nebulosos”.

Assembleia nas usinas do Rio Madeira



SOBRAM VAGAS NA CONSTRUÇÃO NO ABCD PAULISTA
Reportagem de Felipe Rodrigues no jornal ABCD Maior demonstra como os baixos salários
têm afastado os trabalhadores, que passam a buscar melhores condições de trabalho
Estão sobrando vagas de emprego nos

canteiros de obra do ABCD para pro-
fissionais qualificados. Apesar de o setor
estar aquecido – de janeiro a setembro
deste ano a construção civil gerou 5.242
postos de trabalho na Região –, os salári-
os baixos pagos pelas empresas contri-
buem cada vez
mais para a mi-
gração dos traba-
lhadores para se-
tores que ofere-
cem remunera-
ção maior, como
o metalúrgico, e
intensificam a es-
cassez de mão-
de-obra.

SINDICATO -
Para o presiden-
te do Sintracom
(Sindicato dos
Trabalhadores
nas Indústrias de Construção e do Mobili-
ário de São Bernardo e Diadema), Clao-
deonor Neves da Silva, com o aumento
das oportunidades de trabalho em diver-
sos setores econômicos, os trabalhado-
res passaram a priorizar a estabilidade fi-
nanceira. “Os profissionais buscam o
emprego fixo, melhores condições de tra-
balho e a oportunidade de crescer dentro
das empresas”, destacou.

MIGRAÇÃO REGIONAL - Neves indi-
ca ainda que a migração de trabalhadores
de outras regiões para as capitais do País
desacelerou. “As pessoas passaram a atu-

ar em obras nas suas próprias regiões e,
com isso, as cidades grandes passaram
a sentir falta do excedente de mão de obra
que, até então, sempre estava presente”,
afirmou.

EMPRESÁRIOS - Pesquisa realizada
pela CNI (Confederação Nacional da Indús-

tria) aponta que
80% das gran-
des construto-
ras do País re-
clamam da fal-
ta de qualifica-
ção dos traba-
lhadores.

De acordo
com o vice-presi-
dente de rela-
ções capital e
trabalho do Sin-
duscon-SP (Sin-
dicato da Indús-
tria da Constru-

ção Civil do Estado de São Paulo), Haruo
Ishikawa, há dificuldades de encontrar,
principalmente, eletricistas, pedreiros, azu-
lejistas, armadores, carpinteiros e pinto-
res na Região. “Uma das alternativas é rea-
lizar treinamentos diretamente nas obras,
para que possam ser formados novos pro-
fissionais”, disse.

AVALANCHE DE OBRAS - O presiden-
te da CBIC (Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção), Paulo Safady Simão,
aponta que a maior parte dos trabalhado-
res qualificados está atuando nas obras
do Minha Casa, Minha Vida, da Copa do

Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016.
“Estamos com uma avalanche de obras
pelo País e a reserva de profissionais aca-
bou se esgotando. Uma das opções ado-
tadas pelas empresas são os programas
de capacitação para o público feminino
suprir a escassez. Outra possibilidade
estudada é buscar mão de obra na Co-
lômbia, Bolívia e Peru”, afirmou.

MULHERES QUEREM CHANCE - Para
suprir as vagas oferecidas pela constru-
ção civil no ABCD, as prefeituras adota-
ram programas de qualificação para futu-
ros profissionais. Com o programa “Mu-
lheres Construindo Autonomia”, a Prefei-
tura de São Bernardo capacitará cerca de
150 mulheres para atuar nas funções de
pedreira e pintora até o fim deste mês.

A aluna Selma Souza já atuava na área
de pintura e entrou no curso para aperfei-
çoar seus conhecimentos na área de aca-
bamento e assentamento de azulejos. “É
uma área que não falta serviço, todo dia
tem uma obra nascendo. Acredito que as
empreiteiras logo mais vão passar a con-
tratar as mulheres”, indicou.

OPORTUNIDADE - Já a ex-secretária
Georgina Aparecida entrou no programa
para finalizar o acabamento da sua casa.
“Nunca pensei em atuar nessa área, mas
se aparecer uma boa oportunidade para
trabalhar no ramo vou agarrar a chance”,
disse. A Sedesc (Secretaria de Desenvol-
vimento Social e Cidadania) informou que
uma empresa já manifestou o desejo de
contratar 10 mulheres para trabalharem
como ajudantes.

Operários iniciam jornada em obra no
Centro de São Bernardo do Campo

O pintor Marcelo José Emílio, de 36
anos, caiu do 11º andar de um edifício lo-
calizado no início da Avenida Brasil, em
Balneário Camboriú-SC, quinta-feira (11),
quando realizava serviço para a Protrafo
Empreiteira. Segundo relato do presiden-
te do Sindicato dos Trabalhadores na In-
dústria da Construção e do Mobiliário de
Balneário Camboriú, José Domingos
Minela, as causas do acidente que leva-
ram à morte do pintor, a terceira vítima
fatal no litoral catarinense numa única
semana, ainda serão avaliadas pela Polí-
cia Civil.

DESCASO - No caso de Camboriú,
descreve o sindicalista, o problema está
concentrado principalmente nas peque-
nas empresas que prestam serviços de
reformas para edifícios menores ou ca-
sas. Por ser mais barato do que contra-
tar uma construtora, a mão de obra de
empreiteiras torna-se  uma alternativa.
Em muitas ocasiões, essas empresas
não disponibilizam os equipamentos ne-
cessários e cursos de prevenção em saú-

de e segurança para o trabalha-
dor. Sem isso, a probabilidade de
acidentes torna-se bem maior.

ATENÇÃO  -  “Nas empresas
de maior porte, onde estão con-
centradas 90% da mão de obra,
existem programas de seguran-
ça e combate aos acidentes de
trabalho. A maioria dos acidentes
está ocorrendo em reformas de
prédio e demolição, onde o Sin-
dicato não tem acesso e é difícil
a fiscalização”, relatou José Do-
mingos. Segundo o sindicalista,
esta vem sendo uma das priori-
dades da atuação da entidade.
“Quando nós assumimos o Sin-
dicato, há 15 anos, iniciamos um trabalho
de prevenção junto com a Fundacentro,
Sindicatos, CUT e isso fez diminuir os aci-
dentes fatais aqui na região. Hoje, nós
temos um processo muito avançado, am-
pliando a vigilância e incluindo na conven-
ção coletiva cláusulas que garantem to-
dos os direitos dos trabalhadores.”

TRÊS VÍTIMAS FATAIS EM UMA SEMANA NO LITORAL DE SC

NOMES - Na segunda-feira (8),
Eleotério Limas Filho, 43 anos, usava a
marreta para demolir o muro de uma
casa, quando foi atingido por parte da
estrutura. Horas depois, Helder Russi
Taborda Ribas, 23, morreu após cair do
15º andar de edifício no Centro de Itajaí.
O homem trabalhava na pintura do local.

Familiares do pintor Marcelo José Emílio,
que caiu do 11º andar: dor e desespero


