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BOLETIM ELETRÔNICO Nº 107 - 19 A 26 DE OUTUBRO DE 2009 conticom@conticom.org.br

PROPOSTAS DA CONTICOM/CUT GANHAM DESTAQUE NO FÓRUM
NORDESTINO SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO NA CONSTRUÇÃO

1 - Que, como estratégia para reduzir os altos índices de aci-
dentes do trabalho na indústria da construção causados por
choque elétrico, se promovam gestões junto à Aneel (Agência
Nacional de Energia Elétrica) para tornar obrigatória por parte
das concessionárias do setor elétrico do país, como requisito
para ligação da energia do canteiro de obra, a apresentação
pela empresa construtora de projeto das instalações elétricas
provisórias do empreendimento;
2 - Que os Comitês Permanentes Regionais (CPRs) e o Naci-
onal (CPN) insiram na sua pauta de discussão a proposta da
OIT, consolidada no documento “Trabalho Decente nas Améri-
cas: uma agenda hemisférica 2006- 2015” , referente à meta
de, em um prazo de 10 anos, reduzir a incidência de acidentes
e enfermidades do trabalho em 20%,;
3 - Que a temática relativa à “Construção Sustentável” e suas
conexões com a Segurança e Saúde no Trabalho passem a
compor permanentemente a agenda do CPN e dos CPRs;
4 - Que, nos editais de licitação de obras públicas, seja obriga-
tória a inserção de cláusula relativa ao cumprimento das medi-
das de segurança e saúde no trabalho constantes de memorial
descritivo estabelecido para o empreendimento, figurando como
item específico da respectiva planilha de custos e nos contra-
tos daí derivados. E que a legislação e os tribunais de contas

RESUMO DAS PROPOSTAS VOTADAS E APROVADAS EM PLENÁRIO PARA O VI CMATIC
proíbam a subcontratação do objeto da licitação, como forma
de promover o trabalho decente na indústria da construção;
5 - Que o CPN eleja como prioritária e urgente a alteração e/ou
inserção na NR-18 dos seguintes tópicos: a) Exigência da ela-
boração e implementação do PCMAT (Programa de Condições
e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção) para
todos os empreendimentos de construção, independentemen-
te do número de trabalhadores, nos moldes das cláusulas das
convenções coletivas negociadas pelo CPR-PB e CPR-ES, e
já vigentes, respectivamente, nas cidades de João Pessoa e
Vitória; b) Exigência da realização dos seguintes testes nos
eixos dos elevadores e gruas: ultra-som, líquido penetrante e
partícula magnética, nos moldes da convenção coletiva do Es-
tado de Pernambuco, negociada pelo CPR-PE; c)  Inclusão no
item 18.21 da obrigatoriedade de projeto para as instalações
elétricas provisórias da obra, conforme previsto na NR-10; d)
Ampliação de 6 (seis) para 8 (oito) horas da carga horária do
treinamento admissional previsto no subitem 18.28.2;
6 - Que o CPN assuma o papel que lhe cabe de indutor e
articulador da instalação e funcionamento dos CPRs no país;
7 - Que o CPN promova um Encontro Anual de Cipeiros da
construção, envolvendo participantes de todas as regiões do
país;

Luiz Carlos de Queiroz (foto) e Paulo Marcelo de Lima, secretários de Políticas Sociais e de Imprensa da Conticom
coordenaram a ação dos cutistas no evento, que aumentou o nível de organização e consciência do Ramo

O quarto evento regional preparatório para o VI CMATIC (Con-
gresso Nacional Sobre Condições e Meio Ambiente do Tra-

balho na Indústria da Construção), o Fórum Nordestino foi reali-
zado em Natal, de 6 a 8 de outubro, com participação destacada
da Conticom/CUT.

Fruto de uma aliança estratégica entre dezenas de institui-
ções, como o Ministério Público do Trabalho, Fundacentro, MTE,
faculdades e entidades sindicais de trabalhadores e empresários,
o Fórum contou com cerca de 600 participantes das mais diver-
sas profissões e de vários estados.

ENVOLVIMENTO - “A participação da nossa Confederação  e
de vários sindicatos filiados ajudou a agregar valor e qualificar o
debate, fortalecendo o nível de organização e consciência sobre
os problemas enfrentados na questão da saúde e segurança do
trabalho”, declarou Paulo Marcelo de Lima, secretário de Im-
prensa da Conticom. Paulinho alertou que este maior envolvimento
das entidades cutistas representa um elemento fundamental para
fazer retroceder o “bastante crítico” índice de acidentes nos can-

teiros de obra da região, que acabam tirando a vida de inúmeros
operários. Um aspecto negativo apontado pelo dirigente foi a
inexpressiva participação do Sindicato de Natal, que destoou
completamente da animação do conjunto dos Estados, “que pro-
porcionaram um debate acalorado, vivo, cheio de propostas”,
ressaltou.

ARTICULAÇÃO - Elogiando a participação destacada dos
companheiros e companheiras de Pernambuco e Paraíba, o se-
cretário de Políticas Sociais da Conticom, Luiz Carlos de Queiroz
também criticou o Sindicato de Natal. “O fato é que este é um
debate fundamental para todo o país, mas particularmente ainda
mais importante para a região Nordeste, que registra situações
extremamente precárias, com índices de acidentes alarmantes”,
acrescentou Luizinho. Neste sentido, frisou, “a ausência do Sin-
dicato local foi lamentável neste momento em que precisamos
construir articulações sólidas entre nossas entidades para alte-
rar esse quadro terrível que prejudica, lesiona e compromete a
própria vida de milhares de trabalhadores”.

“Saúde e segurança no trabalho são prioridades, pois são vidas que estão em jogo”, afirma Paulo Marcelo de Lima



8 - Que haja maior divulgação dos Encontros Nacionais dos
CPRs, propiciando dessa forma a socialização de boas expe-
riências e uma participação popular mais efetiva;
9 - Que as empresas construtoras assegurem o livre exercício
das atribuições dos profissionais de segurança e saúde no tra-
balho, não permitindo o desvirtuamento ou desvio das suas fun-
ções. E que os gestores respeitem as decisões tomadas em
conjunto entre os referidos profissionais e os membros da CIPA;
10 - Que se promova uma alteração do quadro II da NR-4,
objetivando-se ampliar o dimensionamento dos profissionais
de enfermagem, e se proceda à mudança da nomenclatura do
“auxiliar de enfermagem do trabalho” para “técnico de enferma-
gem do trabalho”;
11 - Que o Governo Federal estenda com urgência a implanta-
ção de unidades da Fundacentro para todos os estados do
Brasil, ampliando, simultaneamente, o quadro de servidores
da entidade através da realização de concurso público.

Luizinho com Dulcilene de Morais, presidente do Sindicato
dos Trabalhadores da Const. de Pernambuco- e Lindinere Jane
da Silva, secretária de Saúde do Trabalhador da CUT-PE
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A Comissão Especial que analisa a PEC que amplia os re-
cursos destinados a moradias populares (285/08) aprovou na
terça-feira (13), por unanimidade, o substitutivo do relator, depu-
tado Zezéu Ribeiro (PT-BA). O texto original da PEC estabelece
que durante os próximos 30 anos ou até que acabe a carência
por moradias adequadas no País serão destinados 2% das re-
ceitas da União e 1% das receitas dos estados, do DF e dos
municípios ao Fundo de Habitação de Interesse Social.

20 ANOS - O substitutivo reduz esse período para até 20
anos, porque, segundo avaliou, graças a iniciativas como o
programa "Minha Casa, Minha Vida", o problema de moradia
pode ser resolvido ao longo das próximas duas décadas.

O substitutivo de Zezéu Ribeiro também isenta as cidades

com menos de 20 mil habitantes de instituir os fundos de habita-
ção social, tendo contudo que manter 1% dos investimentos na
área de habitação. "Em alguns desses 4.295 municípios com
população pequena, o custo administrativo da manutenção de
um fundo específico pode não ser justificável", explicou.

O parlamentar também estabeleceu em seu texto que os
recursos, mesmo se não utilizados em um ano, continuarão
fazendo parte dos fundos de habitação para serem aplicados
no ano seguinte. Isso evitaria que esses valores voltassem para
o orçamento, perdendo portanto sua vinculação.

O autor da PEC, deputado Paulo Teixeira (PT-SP), avalia
que "se conseguirmos alcançar um milhão de assinaturas em
apoio à PEC, teremos mais força para as próximas etapas".

APROVADA EM COMISSÃO ESPECIAL, PEC DA MORADIA POPULAR SEGUE PARA PLENÁRIO

A Conticom/cut foi representada na audiência pelo seu se-
cretário de Formação e destacada liderança do Espírito San-
to, Waldir Mauricio da Costa Filho, que sublinhou a importân-
cia do abaixo-assinado em apoio à PEC para que o plenário
referende a posição. "Estamos articulando com o conjunto das
entidades do movimento social e também empresarial, pois
este é o momento de ampliar a pressão por este direito, que
vai beneficiar a toda sociedade", ressaltou.

Waldir lembrou que, “naturalmente, para a nossa categoria

esta coleta de assinaturas ganha ainda mais importância, já
que esta vinculação constitucional garantirá, além de moradia
digna, emprego, salário e direitos para milhões de operários.

EMPENHO - O presidente da Conticom, Waldemar de Oli-
veira, voltou a defender  maior empenho para não desperdiçar
a oportunidade: “vamos dialogar com a sociedade sobre a situa-
ção a que milhões de brasileiros continuam relegados, sobrevi-
vendo em condições precárias de higiene, em habitações
subumanas, muitas vezes sem água ou esgoto”

 WALDIR MAURÍCIO DESTACA IMPORTÂNCIA DA COLETA DE ASSINATURAS EM APOIO À PEC

O Tocantins está no topo do ranking do Sinapi - Sistema
Nacional de Custos e Índices da Construção Civil, que avalia o
aquecimento das atividades na área, por meio do levantamento
dos preços dos materiais e dos salários pagos.

No mês de agosto, por exemplo, o Estado registrou índice
de crescimento de 3,53%, contra uma variação média nacional
de 0,34%, segundo aponta o levantamento feito pelo IBGE -
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - e Caixa Econô-
mica Federal. O resultado foi publicado no dia 23 de setembro.

GANHOS - Segundo a pesquisa, o crescimento do Tocantins
é atribuído, sobretudo, aos reajustes salariais concedidos aos
trabalhadores da área. O desempenho do Estado, ainda de
acordo com o IBGE, "pressionou" a região Norte a ocupar o
topo do ranking, com crescimento médio de 0,59%. A região
Sudeste ocupa a segunda posição, com índice de 0,35%.

O Sinapi consiste em avaliações mensais, com coleta de

IBGE: REAJUSTES SALARIAIS PUXAM CRESCIMENTO DA CONSTRUÇÃO NO TOCANTINS
informações a cada primeira quinzena, quanto à construção
civil e obras de saneamento e infra-estrutura. A pesquisa foi
implantada em 1969 pelo BNH - Banco Nacional da Habitação,
tendo como objetivo a produção de informações de índices cus-
tos e, de forma sistematizada, com abrangência nacional.

OBRAS PÚBLICAS - No Tocantins, de acordo com a Seinf
- Secretaria Estadual da Infraestrutura, as obras públicas são
um dos principais componentes da construção civil. Entre 2003
e 2006, o Estado, em parceria com as prefeituras e o governo
federal, deve chegar à marca das 23 mil casas populares cons-
truídas. Quanto à pavimentação de estradas, deve-se chegar a
marca dos 2.250 km pavimentados, numa média anual de 562
km. Nos primeiros 14 anos de existência do Tocantins, a mé-
dia foi de 208 km/ano. Em pontes, nos anos de 2003 e 2004 foi
registrada a construção de 7.500 metros lineares. Até 2006, a
meta é atingir os 19.500 metros.

MAIS ATENÇÃO À COMUNICAÇÃO - Solicitamos a todos/as companheiros/as das Federações e Sindicatos que não deixem para a
última hora o envio de fotos, reportagens e artigos da sua cidade ou região. Devido ao grande número de ações sindicais desenvolvidas
pela Conticom, estamos precisando de um tempo para sistematizar as matérias para o CONSTRUÇÃO, confeccionado todos os sábados.


