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CAMPINAS E REGIÃO REGISTRAM QUATRO MORTES DE
TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO EM APENAS 10 DIAS
Ministério do Trabalho assume que estão faltando fiscais para impedir a epidemia de acidentes com mortes

No dia 5 de março, mais um operário
da construção civil morreu após cair

do nono andar de um prédio no bairro São
Luiz, em Hortolândia (SP). Segundo a
polícia, a vítima se chocou contra uma
barreira de contenção próxima ao 2º an-
dar do edifício. De acordo com o Corpo de
Bombeiros, o trabalhador não estava com
equipamento de segurança.

JOVEM - Já em 6 de março um marce-
neiro de 25 anos morreu depois de cair do
nono andar de um prédio em construção
no bairro Cambuí, em Campinas. Edson
Pereira de Jesus chegou a ser socorrido
pelo Samu, mas morreu no local após a
queda.

MURO - Um outro caso de morte foi
registrado em Americana (SP) na sexta-
feira (8). Um operário de 61 anos não re-
sistiu aos ferimentos após um muro cair
sobre ele numa obra no centro da cidade.
Outros dois funcionários trabalhavam na
construção no momento do desabamen-
to, mas não sofreram ferimentos.

Ainda no dia 14 de março, um operário
de 47 anos morreu após ser atingido por

uma viga de madeira na cabeça em um
canteiro de obras, no bairro Ponte Preta,
em Campinas (SP). O sindicato informou
que o operário exercia a função de encar-
regado e estava com todos os equipamen-

Segundo Francisco Aparecido da Sil-
va, secretário geral e responsável por saú-
de e segurança do Sindicato dos Traba-
lhadores da Construção Civil, Mobiliário
e Montagem de Campinas e Região, em
um dos acidentes que ocorreu na sema-
na passada a entidade havia pedido que
a obra fosse fiscalizada já em fevereiro
do ano passado.

AÇÃO - O sindicalista lembra que a
entidade tem cumprido o seu papel, de-
nunciando as irregularidades e cobrando
fiscalização mais atuante e rigorosa, o
que poderia ter evitado muitas mortes.

O Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) da região de Campinas informou
que sofre com a falta de funcionários e

tos de segurança, mas denuncia que fal-
tou a proteção coletiva na estrutura, o que
permitiu que a madeira que se despren-
deu do 14º andar do prédio atingisse o
homem. A vítima estava no térreo.

de infraestrutura para fiscalização em
canteiros de obras. Somente 11 audito-
res da ativa na Gerência Regional do
MTE trabalham em 34 cidades. No to-
tal, seriam 30 funcionários, mas 19 não
estão à disposição para fiscalizações.

NOTIFICAÇÃO - O que deve aconte-
cer nos próximos dias é uma notifica-
ção coletiva para todas as empresas por
meio de uma audiência pública, convo-
cada pelo Ministério, onde serão apre-
sentados os itens obrigatórios para as
construtoras. Além disso, a audiência
pode dar ao sindicato um maior poder
de fiscalização. O que, segundo a enti-
dade, já foi feito, tendo funcionado e ren-
dido bons frutos anteriormente.

SINDICATO HAVIA ALERTADO E PEDIDO FISCALIZAÇÃO

Na última terça-feira (12) os traba-
lhadores da Intercoil, fábrica de col-
chões, em Suza-
no/SP, paralisaram
as atividades e fi-
zeram um protes-
to juntamente com
o Sindicato dos
Trabalhadores das
Indústrias da Cons-
trução e do Mobili-
ário de Mogi das
Cruzes (Sintra-
mog) contra o as-
sédio moral, as
péssimas condi-
ções de trabalho e a falta de diálogo.

AGRESSÃO - Os 125 trabalhadores

OPERÁRIOS DENUNCIAM ASSÉDIO MORAL EM FÁBRICA DE COLCHÕES DE SUZANO-SP
reunidos na porta da empresa denuncia-
ram a pressão psicológica e os reiterados

maus tratos por parte da gerência da em-
presa. Availton da Cruz, que é colchoeiro

da Intercoil, comentou que "se não faze-
mos hora extra, a gerência ameaça man-

dar embora".
NEGOCIAÇÃO -A

situação foi repassa-
da à direção da fábri-
ca, que se comprome-
teu a manter diálogo
com o sindicato. Só
após a manifestação
da empresa os operá-
rios retornaram ao tra-
balho. Com a abertu-
ra deste canal de ne-
gociação outras reivin-
dicações serão discu-

tidas, como plano de saúde e participa-
ção nos lucros e resultados.

Na última quarta-feira (13) ocorreu a
primeira rodada de negociação entre os
trabalhadores e as empresas responsá-
veis pelas obras de construção das hi-
drelétricas de Jirau e Santo Antônio, no
rio Madeira, em Rondônia. Após a apro-
vação da pauta, no último dia 3, o clima
nos canteiros é de tranquilidade.

Nesta primeira reunião as empresas

renovaram as cláusulas sociais que não
envolviam reajuste de valores.

A partir da próxima segunda-feira (18)
começa a negociação da parte que envol-
ve o aumento salarial. Esta mesa deve
ocorrer em dias alternados. As principais
reivindicações dos operários  são o rea-
juste de 18%, cesta básica de R$ 400,00,
horas extra de 150%, convênio médico

extensivo à família e classificação para
os trabalhadores que passarem de seis
meses na mesma função.

O presidente da Conticom, Claudio da
Silva Gomes, que tem acompanhado as
negociações juntamente com o Ministé-
rio do Trabalho, comentou que “a expecta-
tiva dos trabalhadores é que a negocia-
ção termine antes do fim deste mês”.

RONDÔNIA: REABERTAS AS NEGOCIAÇÕES DE JIRAU E SANTO ANTÔNIO

Gerência da Intercoil é denunciada por constantes maus tratos e desmandos
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REGIONAL SUDESTE REALIZOU SEMINÁRIO NOS DIAS
12 E 13 PARA DEBATER O COMPROMISSO NACIONAL

Evento reuniu 30 dirigentes sindicais de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo
Nas últimas terça e quarta-feiras (12 e

13), 30 dirigentes sindicais dos esta-
dos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Es-
pírito Santo se reuniram em Serra/ES para
debater e divulgar o Compromisso Nacio-
nal das Indústrias da Construção. Nesses
estados ficou definido que a referência para
a formação da Comissão de Trabalhado-
res será por canteiro de obra, o que tam-
bém servirá de parâmetro para o número
de trabalhadores indicados.

O encontro também apontou a neces-
sidade dos sindicatos liberarem um diri-
gente para acompanhar as reuniões da
bancada dos trabalhadores, levando dis-
cussões e informações para ajudar a cons-
truir soluções. Os sindicatos devem bus-
car estratégias para chamar as empresas
para a adesão. Também foi defendido que
as obras públicas devem ser priorizadas
e que esta pauta esteja presente nas cam-
panhas salariais.

A Central Única dos Trabalhadores -
CUT, no seu 3º Encontro Nacional de Se-
cretários e Secretárias de Politicas Sociais,
das Federações e Confederações CUTis-
tas manifesta repúdio à eleição  do depu-
tado Marco Feliciano do PSC para presi-
dir a Comissão de Direitos Humanos e Mi-
norias da Câmara dos Deputados - CDHM.

A CDHM foi criada a partir de intensa
mobilização dos movimentos sociais e seu

principal objetivo é contribuir para a afir-
mação dos direitos humanos de forma in-
tegral, do reconhecimento da diversidade
e da tolerância, da constituição no âmbito
do Parlamento de um espaço plural e de
reconhecimento de identidades e lutas
pela igualdade racial, pelos direitos e con-
tra a discriminação contra brasileiros/as
LGBT, pela liberdade e diversidade religio-
sa, pela garantia dos direitos indígenas e
quilombolas, pelos direitos sexuais e re-
produtivos, pelo direito à memória e ver-
dade, pelo direito a uma vida sem violên-
cia e pelos direitos dos trabalhadores e
trabalhadoras.

A eleição do deputado Marco Felicia-
no, que notabilizou-se por posições dis-
criminatórias e intolerantes e por discur-
sos de negação de direitos,   é um retro-
cesso e uma agressão à história de luta
por direitos no Brasil. É inadmissível  que
a Câmara dos Deputados  eleja  pessoas
com este histórico, é  uma mácula na his-
tória da CDHM.

A CUT atuará fortemente contra o re-
trocesso e o anacronismo que representa
a eleição do deputado Marco Feliciano na
CDHM. Lutaremos pela manutenção e efe-
tivos avanços dos Direitos Humanos no
Brasil.

Eleição do parlamentar, que notabilizou-
se por posições discriminatórias e

intolerantes, é um retrocesso e uma
agressão à história de luta por direitos

NOTA DA CUT REPUDIA ELEIÇÃO DO DEPUTADO MARCO FELICIANO PARA PRESIDIR A CDHM DA CÂMARA

Os trabalhadores da manutenção e
ampliação que atuam na Refinaria do Pla-
nalto (REPLAN), em Paulínia/SP, defini-
ram nesta quinta-feira (14), a pauta de rei-
vindicação que será entregue ao setor
patronal. A assembleia foi realizada na por-
ta de entrada da refinaria e contou com
cerca de dez mil trabalhadores. A data-
base da categoria é 1º de maio.

VALORIZAÇÃO - O slogan da campa-
nha deste ano é “Trabalhador da Constru-
ção, só a valorização impede a escravi-
dão”. Segundo o diretor do Sindicato,
Amilton Mendes, neste ano, “além das cláu-
sulas econômicas e sociais, temos de rei-
vindicar melhorias que garantam qualida-

de de vida decente
e justa aos traba-
lhadores e trabalha-
doras”.

Os operários
que trabalham na
REPLAN pleiteiam
aumento salarial
referente ao INPC,
10% de aumento
real, vale alimenta-
ção de R$ 600,00,
Participação nos
Lucros e Resultados de R$ 3.000,00, ade-
são à pauta do Compromisso Nacional,
plano de saúde com abrangência nacio-

PAULÍNIA-SP: TRABALHADORES QUE ATUAM NA ÁREA DE MANUTENÇÃO
E AMPLIAÇÃO DA REPLAN DEFINEM PAUTA DE REIVINDICAÇÃO

nal, folga de campo de sete dias úteis a
cada 60 dias com reembolso da passa-
gem antecipada, entre outros pontos.

Assembleia na entrada da refinaria reuniu dez mil trabalhadores

Seminário: Formação da comissão de trabalhadores em todo o canteiro de obra

Compromisso Nacional das Indústrias da Construção será efetivado com pressão


