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SEMINÁRIO NACIONAL DECIDE FORTALECER POLÍTICAS DE SAÚDE
E SEGURANÇA CONTRA EPIDEMIA DE ACIDENTES DO TRABALHO
Conticom vai investir na formação técnica de dirigentes e construir Coletivo de Saúde para potencializar ações

OSeminário Nacional Políticas de Vigilân-
cia em Saúde do Trabalhador, realizado nos

dias 15 e 16, em São Bernardo do Campo-SP,
destacou a necessidade da Conticom/CUT in-
vestir na formação técnica dos dirigentes sindi-
cais e na construção do Coletivo de Saúde como
instrumentos para combater a epidemia de do-
enças ocupacionais que vitima milhares de ope-
rários anualmente.

Com apoio da DGB e do Instituto Nacional
de Saúde do Trabalho (INST), o evento reuniu
28 lideranças de sete estados (BA, ES, PB,
PR, SC, SP e TO) que debateram experiências
e traçaram estratégias de pressão e enfrenta-
mento com o segmento patronal.

Os palestrantes Remígio Todeschini, do De-
partamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional do Ministério da Previdência, e os
doutores José Hélio e Cristiane Queiroz, da
Fundacentro de Pernambuco e de São Paulo,
trouxeram, além de dados e análises, novas
informações sobre o NTEP (veja box ao lado) e
resgataram o papel dos Comitês Permanentes
Regionais (CPRs) sobre Condições e Meio
Ambiente do Trabalho na Indústria da Constru-
ção. O secretário de Saúde do Trabalhador da
CUT Nacional, Manoel Messias, e Dary Beck
Filho, da coordenação do Instituto Nacional de
Saúde do Trabalhador (INST), destacaram o
combate às doenças ocupacionais como ele-
mento central na nova gestão.

DESTAQUE - Na Paraíba, por meio da con-
cepção tripartite do CPR, se conseguiu reduzir
a proliferação de acidentes e obter avanços,
com ações conjuntas com o Ministério Público
e a Universidade Federal. Com destacada atu-
ação no Estado, o secretário de Comunicação
da Conticom, Paulo Marcelo de Lima, avalia que
“o Seminário contribuiu para um maior empo-
deramento do tema pelos sindicalistas, que co-
letivizaram experiências, problemas e solu-
ções”. “O importante é vermos a questão da
saúde e segurança no trabalho como priorida-
de número um. Temos um segmento onde a
mão-de-obra é altamente vulnerável devido à alta
informalidade, a terceirização e a precarização
das relações de trabalho”, destacou Paulinho.

Para o secretário de Políticas Sindicais e
Sociais da Conticom, Luiz Carlos de Queiroz,
“o Seminário potencializou o embate com seto-
res do empresariado que insistem em não res-
peitar a legislação, multiplicando os acidentes
com lesões e mortes no canteiros de obras.
“Precisamos estar cada vez mais qualificados
para este enfrentamento, atuando ao lado da
recém estruturada Secretaria de Saúde da CUT
Nacional e do INST para apontar soluções e
mudar esta angustiante realidade”, frisou.

O Nexo Técnico Epidemiológico
Previdenciário (NTEP) é uma nova
forma de identificar as doenças cau-
sadas pelo trabalho, reconhecê-las
como tal e garantir os direitos de-
correntes, tais como o recolhimen-
to do FTGS durante o período de
afastamento e a estabilidade no
emprego por 12 meses, perdidas
quando a relação entre o
adoecimento e o trabalho não é
estabelecida.

CONHECIMENTO - A mudança já
está valendo e, para ser respeitada,
quem procura o INSS deve conhecê-
la e cobrar os médicos peritos. Atra-
vés deste procedimento, se alguém
estiver sofrendo de uma doença que

é muito comum em seu setor de ativida-
de, o médico perito é orientado pela nova
legislação a classificar o problema, de
pronto, como doença do trabalho, inde-
pendentemente da CAT – Comunicação
de Acidente de Trabalho.

 Por exemplo: se um operário estiver
com algum tipo de dor ou lesão na colu-
na cervical, doença extremamente co-
mum no setor da construção, o NTEP
apontará que a doença é do trabalho. O
mesmo valeria para lesões por esforço
repetitivo nos bancários, por exemplo.

Para tanto, o médico deve inserir no
cadastro eletrônico o código da doença,
que vai se cruzar com um banco de da-
dos das ocorrências mais comuns em
cada setor.

Evento avaliou que condições precárias de saúde e segurança nos canteiros
reforçam a necessidade da aposentadoria especial para operários do Ramo

NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO PREVIDENCIÁRIO TRAZ AVANÇOS

Os principais fatores causadores de acidentes de trabalho são:
Ritmo de trabalho e jornada estafante - O ritmo intenso e as longas

e penosas jornadas tornam o operário alvo fácil dos acidentes. Por isso,
estes dois pontos devem ser sempre motivo de maior atenção dos sindica-
tos nas negociações com o patronato, pois além da sáude, colocam em
risco a própria vida do trabalhador.

Falta de treinamento - Sem isso, o funcionário acaba não conhecen-
do as operações de trabalho, assim como os seus inumeráveis riscos.

Ambientes insalubres e perigosos - Os ambientes de trabalho ou
atividades que geram estas condições dependem da concentração do tra-
balhador, do tempo de exposição e da ausência de sistemas de proteção.
Nos canteiros de obras, os operários estão expostos a agentes químicos
cancerígenos como o amianto; a doenças respiratórias pelas substânci-
as que penetram pelo nariz e pela boca, além de inúmeros agentes físi-
cos, como o ruído e o calor.

CANTEIROS DE OBRA EXIGEM DOS OPERÁRIOS ATENÇÃO REDOBRADA



Fruto da capacidade de articulação e
pressão do movimento sindical brasi-

leiro, uma reivindicação da Conticom/CUT,
abraçada pelo conjunto das centrais, saiu
do papel: é o Boletim Trabalho e Constru-
ção, que já teve os seus dois primeiros nú-
meros lançados em setembro. Seu objeti-
vo é “divulgar análises e informações esta-
tísticas a respeito da dinâmica e da estru-
tura do mercado de trabalho da Constru-
ção Civil”. Para isso, utiliza como principal
fonte de dados a Pesquisa de Emprego e
Desemprego (PED), realizada pelo convên-
cio Dieese, Seade, MTE-FAT e parceiros
regionais no Distrito Federal e nas regiões
metropolitanas de São Paulo, Belo Horizon-
te, Porto Alegre, Recife e Salvador.

CONTRIBUIÇÃO - No primeiro núme-
ro, o Boletim tratou do grau de incidência
e das diferentes modalidades de inserção
ocupacional no setor, analisando também,
entre 1998 e 2008, a evolução do rendi-
mento médio mensal, da jornada média
semanal, do tempo médio de permanên-
cia no posto de trabalho e da contribuição
à previdência pública. No segundo, o mo-
nitoramento semestral da ocupação, em-
prego, rendimentos e horas trabalhadas no
segmento aponta que “apesar do desaque-
cimento da economia, a geração de pos-
tos de trabalho na construção civil man-
tém crescimento”.

CONQUISTA DA CONTICOM/CUT E CENTRAIS, BOLETIM TRABALHO E
CONSTRUÇÃO É INSTRUMENTO DE ESTUDO E DEFESA DA CATEGORIA
CONQUISTA DA CONTICOM/CUT E CENTRAIS, BOLETIM TRABALHO E
CONSTRUÇÃO É INSTRUMENTO DE ESTUDO E DEFESA DA CATEGORIA

Boletim do Dieese traz análises e
informações estatísticas sobre a

dinâmica e a estrutura do mercado
de trabalho no setor, como jornada,
rendimento mensal e permanência

O estudo demonstra que entre 1998 e
2008, nas áreas metropolitanas investiga-
das pelo Sistema PED, foram incorpora-
dos 198 mil trabalhadores ao contingente
de ocupados na construção civil. Este cres-
cimento - da ordem de 26,0% - assumiu
diferentes magnitudes nas regiões pesqui-
sadas, sendo mais intenso no Distrito Fe-
deral (54,3%), onde o total de ocupados
no setor passou de 33 mil para 51 mil tra-
balhadores, e mais moderado em Porto
Alegre (14,6%).

RECUPERAÇÃO - Comparado ao pri-
meiro semestre de 2008, o total de ocupa-
dos na construção civil cresceu expressi-
vamente nos primeiros meses de 2009
(11,3%), com expansão generalizada em
todas as regiões. A recuperação foi mais
moderada nas áreas metropolitanas de Por-
to Alegre (4,4%) e Belo Horizonte (5,6%),
tendo sido especialmente intensa no Dis-
trito Federal (18,8%), Recife (14,1%), São
Paulo (13,3%) e Salvador (12,0%).

CARTEIRA - Con-
forme o estudo, em
2008, o assalaria-
mento foi predomi-
nante como forma de
inserção ocupacio-
nal e, na maioria das
regiões, absorveu
mais da metade dos
ocupados no setor.
Por outro lado, há o
trabalho exercido
de forma indepen-
dente por uma par-

cela expressiva do total de ocupados no
setor, que varia entre 33,7%, em Recife e
48,2%, no Distrito Federal. Em relação às
jornadas de trabalho praticadas, o levan-
tamento mostra que elas se referenciam
no patamar das 44 horas semanais.

De forma geral, entre 1998 e 2008, a
expansão da ocupação no setor não veio
acompanhada de um incremento dos ren-
dimentos médios do trabalho, exceto em
Belo Horizonte, onde houve incremento de
7,6%. Já quando são comparadas as re-
munerações pagas no 1º semestre de 2009
com aquelas de igual período do ano ante-
rior, nota-se um comportamento heterogê-
neo entre as regiões. Os dados mostram
desde acentuada retração nos rendimen-
tos médios da construção na Região Me-
tropolitana de São Paulo (-10,4%) até forte
crescimento nos ganhos dos ocupados de
Belo Horizonte (19,7%).

MAIS - Para conhecer a íntegra da pes-
quisa, acesse www.conticom.org.br

Após suspenderem a greve de três
dias, no dia 10, quando conquistaram o
direito de revisão da convenção coletiva
“acordada” pela antiga direção sindical
pelega com as empresas,  a comissão
de negociação do Sindicato dos Traba-
lhadores na Construção de Rondônia
(Sticcero) e representantes dos empre-
endimentos de Jirau e Santo Antônio rea-
lizaram várias rodadas de negociação en-
tre os dias 14 e 17. Mediadas pela Su-
perintendência Regional do Trabalho e
Emprego e acompanhadas pelo Ministé-
rio Público do Trabalho, as negociações
têm prosperado.

As empresas Camargo Correa e o Con-
sórcio Santo Antonio (Odebrecht e Andra-
de Gutierrez) apresentaram sua propos-
ta, aumentando o valor dos pisos salari-
ais (já acrescidos de 8% em maio), da
seguinte forma: nível I - ajudantes, de R$
540 para R$ 650; nível II - auxiliares, de
R$ 561,60 para R$ 700; nível III - pedrei-
ros, carpinteiros, armador, eletricista e ou-

tros, de R$ 649,08 para R$ 780; e nível IV,
operadores e motoristas de R$ 691,20 para
um valor inicial mínimo de R$ 1.009,00. Os
representantes dos trabalhadores querem
elevar a proposta patronal em dois níveis:
de R$ 700 para 750 no nível II e R$ 780
para R$ 900 no nível III; além de assegurar
um reajuste de 5% para as funções do ní-
vel IV que estejam acima do valor mínimo
de R$ 1.009,00. Entre outros pontos, as
empresas concordam em pagar a Partici-
pação nos Lucros e Resultados (PLR) de
20 horas mensais, correspondendo a 240

horas ano, o equivalente a um salário e
mais 10%, que será paga anualmente.

A expectativa da comissão do Sindica-
to, para a última rodada de negociação,
nesta segunda-feira (21), é a de que as
empresas aceitem a contra-proposta apre-
sentada na mediação do Ministério do Tra-
balho. Apesar de estar abaixo das reivindi-
cações, é fato que representam um passo
importante, especialmente considerando a
“herança maldita” deixada pelos que trans-
formaram o Sindicato, até o inicio deste
ano, em marionete dos patrões. A comis-
são considera fundamental uma melho-
ria na proposta em relação aos pisos de
nível II e III; na assistência médica para a
família, aumento no valor do vale alimen-
tação e no percentual de horas-extras.

Para o presidente da CUT-RO, Itamar
Ferreira, o representante da Conticom,
Ademilton Borges, e do Sindicato, Ander-
son Machado, os avanços conseguidos
até o momento só foram possíveis gra-
ças à mobilização da categoria.

CONSTRUÇÃO DAS HIDRELÉTRICAS DO RIO MADEIRA:  OPERÁRIOS MOBILIZADOS
AMPLIAM PRESSÃO PARA GARANTIR AVANÇOS NAS NEGOCIAÇÕES DESTA SEGUNDA

Greve de três dias obrigou Odebrecht e
Camargo Correa a sentar para negociar

Publicação traz gráficos e tabelas que tornam clara e
acessível a compreensão da realidade do segmento



Da esq. para a direita: Deputado estadual Cícero Magalhães; presidente da
Conticom, Waldemar de Oliveira; superintendente do Trabalho e Emprego
do Piauí, Paula Mazzulo; secretário de Relações Internacionais do PT, Valter
Pomar; presidente do Sitricon, Raimundo Nonato Ibiapina; presidente da
Feticm/PI, Antônio Rodrigues da Silva; secretário Nacional de Politicas So-
ciais da CUT, Expedito Solaney e presidente da CUT/PI, Manoel Rodrigues

CONGRESSO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E
DO MOBILIÁRIO DO PIAUÍ APROVA SINDICATO COM BASE ESTADUAL
300 delegados eleitos estendem base intermunicipal e aprovam campanha por aumento real de salário

Braços levantados: operários decidem fortalecer organização e ir à luta.
Com data-base em 1º de novembro, categoria quer mais salário e direitos

Realizado nos dias 18 e 19, no auditó-
rio Mestre Dezinho, no Centro Arte-

sanal de Teresina, o II Congresso dos Tra-
balhadores na Indústria da Construção e
do Mobiliário do Piauí, aprovou a exten-
são da base intermunicipal do Sitricom
para estadual, a mudança estatutária  e
decidiu jogar peso total na Campanha Sa-
larial, garantindo aumento real, ampliação
de direitos e conquistas.

O evento contou com a participação de
300 delegados, eleitos em assembleias
massivas na capital e nos municípios-pólo
de Água Branca, Bom Jesus, Fronteiras,
Guadalupe, Luzilândia, Picos, Pio Nono e
Valença, representando cerca de 180 dos
224 municípios do Estado. “Temos entre
40 e 60 cidades onde a categoria já está
representada por Sindicato. Nossa entida-
de, que era intermunicipal, agora passou a
ter base estadual, abrangendo todos os
demais municípios”, explicou o presidente
do Sitricom, Raimundo Nonato Ibiapina.

Participaram como debatedores do
evento Expedito Solaney, secretário de Po-
líticas Sociais da CUT; Waldemar Pires
de Oliveira, presidente da Conticom;Valter
Pomar, secretário de Relações Internaci-
onais do PT; deputado estadual Cícero Ma-
galhães (PT);  Francisco Osvando Soares
- diretor do Sitricom e Francisco Célio Bar-
bosa da Costa, coordenador da Fundação
dos Comerciários de Teresina.

Além da análise de conjuntura nacio-
nal e internacional, foram discutidos os
principais desafios da classe trabalhado-
ra na atualidade; organização e politica
sindical; a realidade da construção civil no
Brasil; qualificação profissional; saúde e
segurança do trabalhador.

Com data-base em 1º de novembro,
ressaltou Ibiapina, a categoria decidiu jo-
gar peso na Campanha Salarial, atuando
para dividir o bolo, que no Estado está
bastante crescido com os volumosos in-
vestimentos feitos pelo governo federal em
obras de infraestrutura. “Nossa briga vai
ser pela elevação do piso salarial: R$ 1.200
para o profissional; R$ 1.100, o meio-ofi-
cial e R$ 900,00, o servente”, enfatizou. “Foi um evento extremamente rico e participativo,

onde os trabalhadores foram protagonistas, reafir-
mando a CUT e as bandeiras aprovadas no nosso
último Congresso, de lutar por um desenvolvimento
com inclusão social, com geração de emprego, dis-
tribuição de renda e valorização do trabalho. Ao mes-
mo tempo, no plano de lutas, os delegados deram
bastante peso as questões locais”, informou Expe-
dito Solaney, da Executiva Nacional da CUT.

De acordo com Solaney, graças ao Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC), “o Piauí hoje é
um grande canteiro de obras”. “Além de pontes,
viadutos e obras de infraestrutura fundamentais para o desenvolvimento regional,
para a descentralização, possibilitadas pelo PAC, também é forte no Estado o pro-
grama Minha Casa, Minha Vida, de moradia popular. São iniciativas que se somam
e têm possibilitado o crescimento da categoria. Com base estadual, o Sindicato
agora abre novas perspectivas para a categoria, que vai à luta por melhores condi-
ções de trabalho e salário”, acrescentou.

“PAC E MINHA CASA MINHA VIDA TRANSFORMARAM
O ESTADO DO PIAUÍ EM IMENSO CANTEIRO DE OBRAS.
TRABALHADORES TÊM DE APROVEITAR O MOMENTO”
Afirmou Expedito Solaney, secretário
de Políticas Sociais da CUT Nacional

CARAVANA DA CONSTRUÇÃO
NA MARCHA PELA REDUÇÃO

DA JORNADA PARA 40 HORAS
O evento também contribuiu para for-

talecer a mobilização da categoria para a
Marcha da Classe Trabalhadora a Brasí-
lia, que este ano terá o foco na redução
da jornada de trabalho sem redução de
salário. “Pela animação e compromisso
dos delegados presentes, fiquei ainda
mais seguro de que o Piauí contará com
uma representação expressiva na nossa
Marcha”, declarou Waldemar de Oliveira,
presidente da Conticom/CUT.


