www.conticom.org.br

CONSTRUÇÃO
BOLETIM ELETRÔNICO Nº 173 - 4 A 11 DE ABRIL DE 2011

conticom@conticom.org.br

APÓS PRESSÃO, CAMARGO CORREA RETOMA NEGOCIAÇÕES
EConticom,
ACORDO
PARA
TRABALHADORES
DE
JIRAU
ESTÁ
PRÓXIMO
CUT e Sticcero querem aprovar pauta com avanços semelhantes aos conquistados em Santo Antônio
D

a mesma forma que aconteceu com
a Odebrecht, líder do consórcio responsável pela construção da usina Santo
Antônio, em Rondônia, a Camargo Correa
recuou diante da pressão da CUT e voltou
à mesa de negociação para tratar da situação dos 19 mil trabalhadores ligados à hidrelétrica.
Em uma conversa na manhã de sextafeira (1), em Porto Velho, com o secretário de Administração e Finanças da Central, Vagner Freitas, os representantes da
empreiteira acenaram com a possibilidade de fechar um acordo semelhante ao de
Santo Antônio, que apresenta como principais propostas o retorno dos operários
a seus lares a cada três meses, com direito a passagem de avião; 5% de antecipação salarial já no dia 1º de abril de 2011
e elevação de R$ 132 do valor da cesta
básica já no início deste mês.
UNIDADE - Durante a reunião, que contou também com o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Construção Civil
de Rondônia (Sticcero) e com a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira (Conticom), a empresa aceitou discutir a criação de uma ouvidoria no local de trabalho
para resolver mais rapidamente os conflitos que acontecem nas obras e a eliminação do agenciador na contratação dos
operários, substituindo-o pelo Sistema Nacional de Emprego no processo de contratação. Ambos os pontos devem fazer
parte do Pacto Nacional da Construção
Civil, que a CUT, as demais centrais, representantes das empresas do setor e
governo federal discutem em Brasília.
Luiz Carvalho/CUT, de Rondônia

VAGNER ACREDITA NO PLENO ATENDIMENTO DAS REIVINDICAÇÕES
Destacado pela CUT para mediar as
negociações em Rondônia, Vagner Freitas
reiterou a expectativa de fechar no início
da semana um acordo que será submetido aos trabalhadores, em assembleia. “Na
terça-feira (5) à tarde teremos uma nova
reunião e espero que a empresa possa
atender a reivindicação dos trabalhadores
que apenas lutam por condições dignas
de trabalho”, disse.
RETOMADA - Vagner comentou ainda
a decisão anterior da Camargo Correa de
negociar apenas quando o canteiro fosse
desobstruído pelo Ministério Público.
“Nosso papel não é pressionar para que a
usina abra sem condições de trabalho,
mas, acredito que com as obras de
reestruturação sendo feitas e o acordo
sendo fechado junto à categoria é natural

que as obras sejam retomadas”, define.
A construção de Jirau está parada desde o dia 15 de março, quando trabalhadores revoltados com as condições precárias incendiaram e depredaram alojamentos. Três dias depois, a Força Nacional
ocupou a usina. Por questão de segurança, Santo Antônio também fechou as portas no dia 18. No caso da segunda, porém, uma greve deflagrada no dia 25 impediu a volta às atividades
ASSEMBLEIA - Na segunda-feira (4),
os dirigentes do Sticcero, da Conticom e
da CUT realizam assembleia às 7h e às
19h para submeter aos trabalhadores o
acordo definido com a Odebrecht. Caso
seja aprovado, o compromisso garantirá a
volta ao trabalho dos funcionário da usina
Santo Antônio.

PRESENÇA FEMININA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CRESCE 74% EM QUATRO ANOS
A falta de mão de obra para atender o
enorme crescimento da construção civil
dos últimos anos transformou os canteiros, abrindo espaço para mulheres num
reduto tradicionalmente masculino.
Conforme levantamento do Ministério
do Trabalho, em quatro anos o número de
mulheres na categoria aumentou 74%. Em
2007, elas eram 109 mil. Em 2010, chegaram a 189,3 mil.
Mesmo que compondo um percentual
ainda pouco expressivo – 7,67% do total de
2,4 de milhões trabalhadores do setor –, as
trabalhadoras avançaram em territórios

considerados tabus, atuando como pintoras, pedreiras, carpinteiras, operadoras

de guindastes, caminhões e máquinas
pesadas.
RELEVÂNCIA - A presença feminina
é destaque tanto na construção de condomínio residencial com 11 prédios nas
redondezas de Brasília como em projetos de infraestrutura, casos das usinas
de Jirau e Santo Antônio (RO) e Belo
Monte (PA). Essas três grandes obras
ilustram bem a tendência que se espalhou pelo país. Em Santo Antônio, cerca
de 10% dos 15 mil que trabalham na obra
são mulheres, segundo a Odebrecht, que
coordena o canteiro.
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ESPÍRITO SANTO: GREVE DE OPERÁRIOS DA MENDES
JÚNIOR GARANTE DIREITOS E AMPLIA CONQUISTAS
Trabalhadores da obra da Barra do Say, em Aracruz, obtém vitória após paralisação de quatro dias

P

assados quase dois meses de negociação e quatro dias de paralisação,
os operários que tocam a obra da Mendes
Júnior no porto da Barra do Say, em
Aracruz, garantiram os direitos que a empresa queria assaltar e ampliaram conquistas. O principal avanço é a classificação
profissional e a equiparação salarial, garantidos em Convenção Coletiva, que vinha sendo descumprido pela empresa.
O acordo determinou que todo trabalhador em desvio de função vai passar a ser
classificado e receber o salário da função
que exerce. Se um lixador trabalha com
solda, por exemplo, o salário e a classificação dele vão mudar para a de soldador
(veja tabela ao lado).
VALORIZAÇÃO - Os operários conquistaram também um aumento significativo no
cartão alimentação. Os empregados alojados receberão aumento de 21%, com o valor
subindo de R$ 370,00 para R$ 450,00. O
valor dos não alojados será aumentado de
R$ 120,00 para R$ 200,00 o que representa um aumento real superior a 66%.
Além disso, os trabalhadores receberão
um abono calculado no valor de quatro dias
de trabalho sobre o seu salário, conforme a
função. O abono tem um valor mínimo de
R$ 100,00 e máximo de R$ 300,00.
ABONADOS -Todos os dias parados serão abonados pela empresa e a hora extra
trabalhada durante a semana vai ser paga
com 75% de aumento.

Mobilização liderada pelo Sintraconst-ES garantiu êxito das reivindicações

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO PROFISSIONAL

EDIFICAÇÃO

MONTAGEM

ANTES

DEPOIS

ANTES

Ajudante
Ajudante prático
Oficial
Oficial pleno
Operador de equipamento

Ajudante prático
Ajudante
Oficial
Meio oficial
Oficial pleno
Operador de equipamento
Oficial

DEPOIS
Meio oficial
Oficial

LANÇADA NO RIO CAMPANHA PELO TRABALHO DECENTE NAS OBRAS DA COPA
A Campanha por Trabalho Decente na
Copa do Mundo de 2014 foi lançada no Rio
de Janeiro, sexta-feira (1º de abril), com a
presença da CUT, da Conticom, da Internacional dos Trabalhadores da Construção
e da Madeira (ICM) e da Confederação Sindical das Américas (CSA).
A atividade realizada em frente ao estádio do Maracanã reuniu dezenas de lideranças sindicais que sublinharam o seu
compromisso em garantir que a preparação e organização da Copa do Mundo e as
Olimpíadas no Brasil sigam os princípios
elementares de Trabalho Decente da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Um outro objetivo é defender que os benefícios de sediar um mega evento esportivo
não fiquem restritos a um número pequeno
de brasileiros, mas que atinjam a todos.
EMPENHO - Na avaliação do presidente da Conticom, Vilmar Kanzler, as entidades presentes demonstraram que estão
empenhadas em fazer valer os princípios
da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), combatendo toda e qualquer precarização das relações do trabalho. Para tanto, alertou, assim como a ação sindical vai
ser ampliada para prevenir eventuais abusos, é necessário maior investimento dos

governos na fiscalização do trabalho
para garantir o cumprimento da legislação trabalhista.
Vilmar reitera a necessidade da contratação de novos
auditores e a abertura de concursos
públicos, uma vez
que o número de
fiscais, já deficiente, pode representar um problema
grave logo mais.
DEMANDA Dezenas de obras Conticom, Federações e Sindicatos unidos
de construção e restauração de estádi- um todo, com a ação da CUT e das deos, hotéis, rodovias, aeroportos estão pre- mais centrais somando para colocar presvistas para a Copa do Mundo de Futebol são”, acrescentou Vilmar.
em 2014 e, além da mão de obra para a
Organizações internacionais que se
construção, haverá grande demanda por mobilizaram durante outras edições dos
profissionais das mais diversas áreas, Jogos Olímpicos e Copa do Mundo na Áfricomo tradutores e intérpretes, guias de ca do Sul, China, Grécia, assim como
turismo, cozinheiros, copeiros, serviços para Londres 2012, trocaram informações
de hotelaria, conservação e limpeza, en- e experiências que podem ser aplicadas
tre outros. “Daí a importância de uma in- agora no Brasil, potencializando bons retervenção da classe trabalhadora como sultados, concluiu.

MORTE DE TRABALHADOR NO RIO MADEIRA ESCANCARA
PRECARIEDADE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO EM RONDÔNIA
Trabalhadores da obra da Barra do Say, em Aracruz, obtém vitória após paralisação de quatro dias
No início deste ano, Francisco Maurício do Nascimento deixou sua casa, no
interior do Piauí e, convidado por um amigo, seguiu por mais de três mil quilômetros para trabalhar nas obras do Consórcio M. Martins-EMSA, em Rondônia. O
grupo é responsável pela construção de
uma ponte que passará sobre o Rio Madeira e ligará as cidades de Porto Velho e
Manaus, no Amazonas.
A parte final da jornada, porém, durou
somente dois meses e meio. Na tarde de
terça-feira (29), com apenas 35 anos, ele
faleceu enquanto realizava um serviço de
marteleiro, atividade em que operava um
equipamento semelhante a uma britadeira.
Segundo relatos dos trabalhadores e
de engenheiros responsáveis pelo canteiro, cinco operários retiraram Nascimento
de dentro do local onde executava a atividade – uma abertura com cerca de 1,90
metros de profundidade e 80 centímetros
de diâmetro – e levaram-no em um carro
da empresa para o Hospital João Paulo II,
na capital rondoniense.
De acordo com relatório do atendimento, o trabalhador deu entrada às 14h05 e
morreu 15 minutos depois por “mal súbito
de origem desconhecida”.
DESCARTÁVEIS – No dia seguinte,
como se nada tivesse acontecido, os trabalhadores do canteiro de obras seguiam
para os ônibus estacionados diante do escritório do consórcio. Falta de respeito?

BASTA DE IMPUNIDADE! - Cláudio Gomes , da Conticom, coordenou a
mobilização dos operários em Rondônia e defendeu mais rigor na
fiscalização para combater a impunidade reinante nos canteiros de obras
Insensibilidade? Não, exatamente. Um dos
operários explicou o motivo. “O engenheiro falou para a gente que se não trabalhássemos iriam botar quatro faltas”, explicou um dos jovens ali presentes.
Esse é o retrato da relação entre empregados e empregadores na região do Rio
Madeira e de quanto vale uma vida para
muitas empreiteiras. Não fosse a interven-

ção do sindicato cutista dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de
Rondônia (Sticcero) e da Conticom/Cut,
dialogando com os operários na manhã
desta quarta (30), esse seria mais um dia
comum sob o forte calor de Porto Velho.
Após o diálogo, em homenagem ao companheiro, os operáros resolveram cruzar
os braços por 24 horas.

INSALUBRIDADE E DESVIO DE FUNÇÃO CONDUZIRAM OPERÁRIO À MORTE
Diante do enérgico protesto
das entidades sindicais, os representantes do consórcio afirmaram
que prestaram e continuarão oferecendo assistência à família, comentaram sobre a existência de
um ambulatório no local com profissionais integralmente à disposição e negaram a cobrança por jornadas exaustivas para antecipar a
entrega das obras.
COMPLETO DESCASO - Porém, não foi o que os companheiros de Nascimento narraram pouco antes em encontro com nossa
reportagem. A primeira falha, admitida pelos próprios engenheiros
da M. Martins-EMSA, foi o desvio de função, já que o trabalhador era pedreiro e
não poderia executar a função de marteleiro. O problema é agravado pelo fato do
operário ter problemas cardíacos, informação confirmada pelo médico legista Otino
Freitas, responsável pelo laudo do acidente. “Ele tinha um coração ‘aumentado’ e
marcas de operação”, disse.
A responsabilidade das empresas poderá ser agravada se os exames médicos
de admissão indicarem esse restrição e

demonstrarem negligência das companhias.
O Sticcero e a Conticom solicitaram esse
documento, mas o consórcio se negou a
fornecer, alegando que o registro é confidencial.
ASFIXIA - O médico comentou ainda
que havia sinais de asfixia e embolia, informação que vai ao encontro de outros
relatos dos trabalhadores. Segundo alguns
deles, o tubo que reveste o local onde o
Francisco Nascimento estava deveria ser
cortado e retirado para facilitar a circula-

ção de ar, algo que não aconteceu. Outros denunciaram que o
trabalhador permaneceu durante
boa parte do dia em uma situação
absolutamente insalubre e enfrentou forte calor sem que houvesse
revezamento entre funcionários.
Conversamos também com
operários que desmentiram a existência de profissionais como enfermeiros no local. Segundo afirmou um deles, não havia ninguém
no momento para realizar o atendimento, tampouco ambulância.
“Isso aqui não existe”, contou.
MEDIDAS LEGAIS - Para Flávio Orlando, advogado do Sticcero, cabe agora ao sindicato fiscalizar a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) por parte da empresa – já que
muitas não emitem para fugir de encargos
trabalhistas –, quais as informações que o
documento trará, o acompanhamento do
consórcio à família do trabalhador e quais
providências serão adotadas. “Nós também
verificaremos se ele fez os exames médicos e quais os resultados, para chegar a
alguma conclusão”, disse.
Luiz Carvalho, de Rondônia

