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CONTICOM REFORÇARÁ AÇÃO PARA QUE OS INVESTIMENTOS
EM OBRAS SE TRANSFORMEM EM HUMANIZAÇÃO DO SETOR
Reunião nacional ampliada realizada nos dias 18 e 19, sublinhou necessidade de aproveitar o bom momento econômico

Começam a vir a público as verda-
deiras causas do desabamento do via-
duto do Rodoanel sobre a rodovia
Régis Bittencourt, próximo à Embu, na
grande São Paulo, ocorrido no dia 13
de novembro. O governo do Esta-
do negligenciou a sua responsa-
bilidade na fiscalização e entre-
gou a tarefa para cinco empreitei-
ras de sua livre escolha. As empresas
embolsaram R$ 24,5 milhões pelos servi-
ços e, como os fatos demonstraram, não
realizaram fiscalização alguma. Houve vá-
rias irregularidades na construção do tre-
cho onde ocorreu a tragédia.

Uma das 5 vigas que seriam instala-
das chegou ao local com uma enorme ra-
chadura, visível à distância. Segundo o
Crea (Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura), este fato criaria um impeditivo
para a continuação dos trabalhos. “Havia

ESCÂNDALO NO RODOANEL: EMPREITEIRAS RECEBERAM R$ 24,5 MILHÕES
PARA SUBSTITUÍREM PAPEL DO GOVERNO DE SÃO PAULO À FRENTE DA OBRA

um planejamento para se colocar cinco
vigas e foram colocadas apenas quatro. A
falta de uma viga pode ter sido uma das
causas da instabilidade da estrutura”, de-
clarou o presidente do Crea-SP, engenhei-
ro civil José Tadeu da Silva. Entretanto, o

consórcio responsável pela obra, diante da
total falta de fiscalização, decidiu instalar
apenas quatro das cinco vigas previstas.
Na opinião do Crea, as vigas teriam que
ser instaladas todas de uma vez e “amar-

radas” uma a outra. Houve, segundo
o conselho, erro grave na decisão
de prosseguir com apenas parte
das vigas. A entidade instaurou pro-

cesso de “Apuração de Responsabili-
dade” dos profissionais envolvidos.

A Bancada do PT na Assembleia
Legislativa exige “adoção de medidas ur-
gentes com o objetivo de suspender a
execução das obras”. O presidente da
Comissão de Serviços e Obras Públicas
da Alesp, deputado Simão Pedro, disse
que o partido vai apresentar no Tribunal
de Contas do Estado “requerimento de au-
ditoria especial, para apurar custos e pra-
zos da obra”.

Charge de
Fausto para
o Olho Vivo

Aproveitar o bom momento econômico
que vive o setor e garantir, por meio da
ação sindical, que os sólidos investimen-
tos governamentais na construção se
transformem em humanização do mundo
do trabalho. Esta foi a principal decisão
da reunião nacional ampliada da Conticom/
CUT, realizada na última quarta e quinta-
feira (18 e 19) no Hotel Pampas Pallace,
em São Bernardo do Campo.

“Foram intervenções bastante qualifica-
das, com o conjunto dos dirigentes assu-
mindo para si a responsabilidade de for-
mular uma linha clara de atuação para o
próximo período”, declarou o presidente da
Conticom, Waldemar Pires de Olveira.

DIEESE - O técnico do Dieese, Ilmar
Silva, fez uma análise pormenorizada da
situação do setor, demonstrando que os
crescentes aportes do poder público em
obras de infraestrutura, assim como a am-
pliação do crédito e dos financiamentos,
têm contribuído para a retomada do cres-
cimento, cabendo às entidades sindicais
continuarem lutando pelo crescimento da
massa salarial. “É evidente que cabe ao
movimento sindical saber aproveitar o bom
momento e colocar a sua pauta na agen-
da do desenvolvimento. Esta é a única for-
ma de redistribuirmos riqueza: repartindo
o bolo do crescimento de forma mais jus-
ta”, sublinhou Waldemar.

Ilmar Silva, do Dieese (à dir.), debateu com os dirigentes da Conticom
CONQUISTAS - Entre outros exemplos

de avanços obtidos no último período, foi
citado  que  o Planseq, além de certificar
e qualificar a mão-de-obra, passou a pro-
porcionar aos trabalhadores o conheci-
mento dos seus direitos fundamentais.
“Todos os companheiros da direção estão
trabalhando com muita determinação para
a alteração da CND (Certidão Negativa de
Débito), batalhando pela aposentadoria es-
pecial para o setor - que é reconhecida-
mente penoso,  fortalecendo a campanha
pela Moradia Digna, por um ambiente de
trabalho seguro e saudável. As frentes de

batalha são múltiplas e a reunião definiu
prioridades e como isso vai se desdobrar
em cada região”, frisou Waldemar.

Os dirigentes ressaltaram a relevância
da comunicação e decidiram ampliar o
envolvimento do conjunto dos sindicatos
em questões mais pontuais, como as
campanhas salariais, saúde e segurança.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - A
direção nacional realizará no começo de
2010 um Seminário de Planejamento Es-
tratégico para definir as ações do ano, com
ênfase em organização, formação, finan-
ças e comunicação.



O Ministério Público do Trabalho des-
cobriu no Espírito Santo dezoito tra-

balhadores de uma subempreiteira que
presta serviços para a operadora de te-
lefonia Claro em condições
de serviço, moradia e higie-
ne considerados “degradan-
tes” e semelhantes ao regi-
me de escravidão. Eles es-
tavam alojados em um gal-
pão, em Cobilândia, Vila
Velha, sem segurança ou
alimentação regular.

A situação na obra da
multinacional Claro (proprie-
dade da Telmex e AT&T) era tão precária,
revela Ronaldo, diretor do Sintraconst-ES,
que os operários dormiam em cima de
papelões e eram submetidos a trabalha-
rem por metragem de buraco cavado. A
descoberta se deu no dia 15 de outubro e
eles estavam ali, desempenhado suas
funções, desde o dia 27 de setembro, ten-
do sido recrutados no estado do Rio de
Janeiro para atuar na escavação de ca-
naletas por onde passariam os cabos óti-
cos da Claro. Trabalharam e não recebe-
ram qualquer valor ou abono pelo serviço.

O jogo de empurra das terceirizações,

TRABALHO ESCRAVO EM OBRA DA
CLARO REVOLTA O ESPÍRITO SANTO

É injustificável que multinacionais das
telecomunicações como a Claro, que re-
cebem empréstimos bilionários do BN-
DES, continuem usando o seu poder
político e econômico para achacar salá-
rios e assaltar direitos, desrespeitando
os trabalhadores e as leis do país.

Sua lógica parasitária das riquezas na-
cionais apenas tem servido para ampliar
as remessas de lucros para suas matri-
zes, sem que assumam qualquer respon-
sabilidade com a qualidade dos serviços
ou com a qualidade de vida e trabalho de
seus funcionários. Assim, somente no
ano passado, as remessas declaradas
pelas teles registraram crescimento de
91% em relação a 2007 (US$ 881 mi-
lhões contra US$ 461 milhões.

quarteirizações e outras formas crimino-
sas de precarização ficou evidenciado. A
empresa Relacom Serviços de Engenha-
ria e Telecomunicação foi quem recrutou

os trabalhadores, em nome
da Del Construções, para
quem presta serviços. O con-
trato entre a Relacom e os
trabalhadores previa a esta-
dia deles em casas a serem
custeadas pela contratante
e que uns receberiam R$
3,00 por metro escavado e
outros R$ 30,00 por dia. No
entanto, desde que vieram

não chegaram a receber qualquer valor e
sequer tinham a carteira assinada.

 Além das condições de serviço que
se estendiam até o final de semana, o
galpão onde os homens dormiam estava
em condições degradantes, sem que o
banheiro tivesse sequer papel higiênico.

Embora tenha o discurso demagógico
da “responsabilidade social” e se vanglo-
riando de trabalhar com sistemas de tec-
nologia de ponta, a Claro não se preocu-
pa em detectar que suas terceirizadas
se utilizem de trabalho escravo para to-
car suas obras.

TELES REGISTRAM LUCROS RECORDES, RECEBEM DINHEIRO DO
BNDES, MAS ACHACAM SALÁRIOS E ASSALTAM DIREITOS

“Precisamos por um ponto final nes-
tes abusos, que tem sido constantes. Não
podemos permitir que empresas que es-
tão registrando sucessivos lucros recor-
des em nosso país continuem atuando
como numa terra sem lei. Vamos acio-
nar a representação da CUT no BNDES
para que crimes como esses não fiquem
impunes”, destacou o presidente da Con-
ticom, Waldemar de Oliveira.

Para se ter uma ideia, em 2008, o fa-
turamento da Telefónica, Embratel, Oi,
Vivo, TIM, Brasil Telecom e Claro foi mais
da metade do faturamento das 200 maio-
res empresas de tecnologia instaladas no
país. Elas faturaram US$ 58,1 bilhões de
dólares, enquanto a soma do faturamen-
to das 200 maiores foi US$ 110 bilhões.

Ministério Público do Trabalho comprovou condições “degradantes”

“Precisamos investir cada vez
mais em comunicação para que

todos estajam informados sobre a
realidade do setor. Além de

denunciar práticas como estas da
Claro, temos de exigir que sejam
devidamente punidas. Sem maior
rigor da fiscalização, sem multas

pesadas, tais comportamentos vão
continuar se repetindo”

ACIDENTE DE TRABALHO
MUTILA E MATA OPERÁRIO
EM JARAGUÁ DO SUL-SC
Falta de rede de proteção e
EPI provocaram tragédia
João Roberto Nunes da Silva e Agosti-

nho Waldomiro de Oliveira são as mais
novas vítimas do descaso com a saúde e a
segurança no trabalho em Santa Catarina.
Eles trabalhavam na cobertura do ginásio
de esportes do município de Schroeder
quando, na hora de descer, deram um pas-
so em falso, a telha de eternit quebrou e os
dois despencaram até o chão. Faltou o cin-
to de segurança, que tinham, mas tiraram
porque estava na hora de descer. Mas fal-
tou, também, o cabo para prender a corda
ao cinto. “Ou uma rede”, explicou a presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção e do Mobiliário de Jaraguá do
Sul e Região, Helenice Vieira dos Santos.

“Equipamentos de segurança devem
estar disponíveis ao trabalhador, e a utili-
zação da rede seria ideal em casos de
trabalho em altura. Acontece que a insta-
lação da rede demanda tempo e, na co-
brança por produção, a segurança é dei-
xado de lado”, denuncia Helenice, lembran-
do que após o acidente, a obra foi conclu-
ída com absoluta segurança. “Por que não
providenciaram tudo antes da tragédia?”,
questiona a sindicalista.

A obra é da Prefeitura Municipal de
Schroeder que não possui sequer técnico
em segurança do trabalho.

LESÃO - Com o braço esquerdo prati-
camente destruído, além de graves lesões
na mão direita e na perna esquerda, João
se recupera em casa, após passar 15 dias
no hospital, em estado grave. Ainda terá
que se submeter a uma nova cirurgia e não
tem a mínima previsão de quando poderá
voltar ao trabalho. Com 34 anos, casado e
pai de cinco filhos, sofre com a perda do
amigo e convive com a dor e a inseguran-
ça. Agostinho, com 45 anos e dez anos de
empresa, deixou mulher e filhos.

EPI SALVA VIDAS - “A campanha pelo
uso dos EPIs (equipamentos de proteção
individual) deve ser permanente. Se a em-
presa não fornecer o equipamento, o traba-
lhador precisa denunciar e as entidades sin-
dicais exigirem punição rigorosa, porque
nenhum patrão tem o direito de brincar com
a vida de um operário”, sublinhou Helenice.

O Congresso Nacional Sobre Condi-
ções e Meio Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção (CMATIC) ocor-
rerá em Belém de 6 a 9 de dezembro.
Precisamos aproveitar este  momento
para divulgar o mais amplamente possí-
vel o nome das vítimas de acidentes de
trabalho, com dia, data e local. Vamos
exigir do empresariado e dos governos
soluções emergenciais para por um fim
às lesões, mutilações e mortes.

DENÚNCIAS NO CMATIC


