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Representação operária destacou necessidade de investir na prevenção e
melhoria das condições de saúde e segurança nos locais de trabalho

Delegação da Conticom/CUT teve participação destacada no CMATIC. Ao lado, estande da Confederação

CONTICOM NO CMATIC: VALORIZAR O SALÁRIO, REDUZIR A
JORNADA, COMBATER A PRECARIZAÇÃO E DEFENDER A VIDA

Waldemar afirmou que é hora da
organização por local de trabalho
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A Carta de Belém, aprovada pelos 670
delegados presentes ao Congresso

Nacional sobre Condições e Meio Ambien-
te do Trabalho na Indústria da Construção
(CMATIC), realizado na capital paraense
de 6 a 9 de dezembro, sustenta que a
gestão de segurança e saúde no trabalho
é a base para o trabalho decente e a redu-
ção dos acidentes que anualmente lesio-
nam, mutilam e matam milhares.

A elaboração da Carta, cuja íntegra
publicamos neste boletim, envolveu am-
plo debate tripartite e reflete importante
amadurecimento das representações go-
vernamentais e empresariais que, após
ouvirem as argumentações dos sindica-
listas, avançaram na compreensão de te-
mas fundamentais para a classe trabalha-
dora. “Na verdade, nunca uma deliberação
foi tão extensamente debatida. Garanti-
mos a participação das representações
por Estado, envolvendo mais de 50 dele-
gados na elaboração, isso fez a diferença
no momento das propostas serem con-
sensuadas”, declarou o secretário de Po-
líticas Sociais da Conticom, Luiz Carlos
de Queiroz (Luizinho).

ARTICULAÇÃO - A partir de uma arti-
culação da representação classista da
Conticom/CUT com as demais centrais

sindicais, ressaltou Luizinho, “consegui-
mos aprovar um documento que desde já
é um marco para os trabalhadores do se-
tor e que deverá ser amplamente divulga-
do, a fim de que a categoria, a partir do
conhecimento do seu teor, pressione para
que as mudanças realmente aconteçam”.

UNIDADE - Palestrante no evento, o
presidente da Conticom, Waldemar de Oli-
veira, lembrou que “quando se fala de saú-
de e segurança não pode haver separa-
ção, pois as condições de vida e a saúde
do cidadão estão intimamente integradas”.
Nas pesquisas realizadas, sublinhou, “téc-
nicos e estudiosos comprovam que as
doenças provêm das longas e estafantes
jornadas praticadas na construção”. Wal-
demar acredita que ainda persiste uma
contradição na conduta dos empresários:
“se eles estão tão preocupados, porque
não aceitam a redução da jornada? Além
disso, o operário precisa de boa saúde e
alimentação, condições dignas de mora-
dia e transporte. Isso significa valorização
do trabalhador e melhor salário. Caso con-
trário, é discurso vazio, manipulador”.

Outros pontos que a Conticom defen-
deu como essenciais para a melhoria das
condições do setor é a Organização no
Local de Trabalho (PLT) - já que auxilia na

conscientização, reforçando a atuação
das Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes (CIPAs) nos canteiros de obras
- e também no combate à terceirização e
à quarteirização, que precarizam as rela-
ções de trabalho. “Neste ponto também,
quando os empresários são cobrados, di-
zem que a culpa é da empresa subcon-
tratada, porém a placa é da empresa de-
les”, protestou Waldemar.

PACOTE - Embora o setor moveleiro
tenha sido beneficiado recentemente com
um pacote, acrescentou Waldemar, esse
estímulo tem servido principalmente para
alavancar o lucro dos empresários, “já que
o ministro Guido Mantega não estabele-
ceu uma única contrapartida social: nem
em salário, nem emprego, nem direitos”.

Durante o CMATIC, a representação
dos trabalhadores defendeu as Ações
Regressivas que o Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS) está movendo
contra empresas, cobrando pelo valor
gasto em indenizações aos cidadãos que
sofrem acidentes de trabalho por falta de
equipamentos de segurança e descum-
primento da legislação .

PARA TRABALHADORES, COMBATE À IMPUNIDADE GANHA
FORÇA COM AÇÕES REGRESSIVAS MOVIDAS PELO INSS

“O fato é que, por muito tempo, maus
empresários se aproveitaram da mais com-
pleta impunidade para obter o lucro a qual-
quer preço. Desta forma, milhares de tra-
balhadores foram lesionados, mutilados ou
mortos, sem que as empresas tivessem
que pagar pela sua negligência, pois quem
desembolsava era o INSS. As ações re-
gressivas  estavam na lei, mas eram letra

morta”, lembrou Luizinho. Só em Mogi
das Cruzes-SP, ressaltou o dirigente da
Conticom, “temos dois processos recen-
tes por morte devido à queda. É algo que
está em vigor e que a Advogacia Geral
da União (AGU) e a Procuradoria devem
priorizar, principalmente devido ao ritmo
de crescimento do setor, com as obras
do PAC, das Olimpíadas e da Copa”.



Os participantes do VI CMATIC -
Congresso Nacional sobre Condi-

ções e Meio Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção, realizado de
6 a 9 de dezembro de 2009, na cidade
de Belém, expressam publicamente a
sua satisfação em ter abordado temas
que representam desafios na busca de
um conjunto de ações
sustentáveis para a con-
solidação das ações em
saúde e segurança do
trabalho em sistema tri-
partite.

Nós representantes do
governo, dos trabalhado-
res e dos empregadores,
profissionais de seguran-
ça e saúde e outros ato-
res da sociedade civil or-
ganizada, viemos por
meio desta, destacar a
gestão de segurança e
saúde no trabalho como
base para o trabalho de-
cente e a redução dos
acidentes de trabalho,
considerando o respeito
ao homem como o eixo
propulsor para o cresci-
mento econômico e a proteção ao meio
ambiente. Para isto encaminhamos os
seguintes quesitos:

1 - Recomendar as instituições de
ensino técnico, profissionalizante e de
terceiro grau, que incluam Segurança
e Saúde no Trabalho em seus currí-
culos.

2 - Recomendar ao Ministério das
Cidades que seja incluído as normas
regulamentadoras de Segurança e
Saúde no Trabalho como um dos que-
sitos para a certificação do nível "A"
no PBQP-H.

3 - As ações que promovem a redu-
ção de acidentes de trabalho devem
ser amplamente difundidas para den-
tro e fora do setor da indústria da cons-
trução.

4 - As empresas devem cumprir ri-
gorosamente as normas de Seguran-
ça e Saúde no Trabalho, evitando per-
das importantes para o trabalhador e
consequentemente ônus para as mes-
mas, em virtude de ações regressivas
originadas pelo Instituto Nacional de

Seguridade Social.
5 - Integração dos dados estatísti-

cos levantados pelas instituições de
governo para orientarem as futuras
ações prevencionistas.

6 - Que as estatísticas de aciden-
tes de trabalho, na indústria da cons-

trução, sejam divulgadas
pelo Ministério da Previ-
dência Social no máximo
de 6 (seis) em 6 (seis)
meses.

7 - Que as bases de
dados do Ministério da
Previdência Social pos-
sam ser utilizadas para
subsidiarem as ações de
fiscalização pertinentes.

8 - Que haja definição
do governo se a Segu-
rança e Saúde no Traba-
lho na indústria da cons-
trução é prioridade em
sua política de Estado.

9 - Que o CPN - Comi-
tê Permanente Nacional
e os CPR - Comitês Per-
manentes Regionais so-
bre Condições e Meio

Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção apresentem novo modelo
de congresso para substituir ou man-
ter o "CMATIC"- Congresso Nacional
sobre Condições e Meio
Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção.
E que no prazo máximo
de 2 (dois) anos este mo-
delo seja realizado a ní-
vel nacional.

10 - Aprimorar os meios
para diagnosticar os pro-
blemas de saúde causa-
dos pela exposição a
nano partículas, estimu-
lando o uso desta tecno-
logia com responsabilida-
de e respeito ao meio
ambiente e ao planeta.

11 - Que o Estado am-
plie investimentos e re-
cursos para permanen-
tes estudos e pesquisas,
a fim de que a indústria da construção
venha a se preparar para os impactos
à saúde do trabalhador em decorrên-

cia de novas tecnologias.
12 -  Adequar a Norma Regulamen-

tadora 18 com a Convenção 167 e a
Recomendação 175 da Organização
Internacional do Trabalho - OIT.

13 - Reforçar na Norma Regula-
mentadora 18 a responsabilidade do
contratante principal (pessoa física ou
jurídica) no planejamento das medidas
de Segurança e Saúde no Trabalho
nos canteiros de obras desde a fase
de projeto.

14 - Garantir maior participação dos
membros do governo e dos represen-
tantes dos empregadores nos próxi-
mos congressos.

15 - Que o Estado promova, esti-
mule e viabilize as ações tripartites nas
questões de Segurança e Saúde no
Trabalho.

16 - Que na ocasião da negocia-
ção das convenções coletivas do tra-
balho, os trabalhadores e empregado-
res incluam cláusulas constituindo os
Comitês Permanentes Regionais ou
Comissão Tripartite Interinstitucional
para planejamento e implementação
de ações de Segurança e Saúde no
Trabalho.

17 - Que a estrutura da Escola Na-
cional do Trabalhador - ENAT possa
contemplar a atualização a cada dois
anos dos trabalhadores já qualificados

por ela.
18 - Fomentar projeto

nacional para o forneci-
mento de alimentação
balanceada nos cantei-
ros de obras.

19 - Que a Norma Re-
gulamentadora 18 aten-
da as necessidades das
atividades da indústria da
construção.

20 - Estimular a pro-
dução de bibliografia téc-
nico-científica sobre Se-
gurança e Saúde no Tra-
balho na indústria da
construção.

21 - Envolver os ges-
tores das empresas nos

programas de Segurança e Saúde no
Trabalho.

22 - Pleitear junto ao governo re-

É preciso considerar o respeito ao homem como eixo propulsor para o crescimento econômico e a proteção ao
meio ambiente, destaca o documento assinado por  representantes dos trabalhadores, empresários e governos

CARTA DE BELÉM AFIRMA QUE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA
É BASE PARA O TRABALHO DECENTE E REDUÇÃO DOS ACIDENTES

“É preciso reforçar
na NR 18 a

responsabilidade
do contratante

principal (pessoa
física ou jurídica)
no planejamento
das medidas de

Segurança e Saúde
no Trabalho nos

canteiros de obras
desde a fase de

projeto”

“As empresas
devem cumprir

rigorosamente as
normas de

Segurança e Saúde
no Trabalho,

evitando perdas
importantes para o

trabalhador e
consequentemente

ônus para as
mesmas, em

virtude de ações
regressivas

originadas pelo
IINSS”



cursos financeiros para custear ações
dos grupos de trabalho criados pelo
CPN.

23 - Alterar a Lei 8.666 para que
fique claro nos editais de licitação de
obras públicas rubrica e dotação or-
çamentária para ações de Segurança
e Saúde no Trabalho.

24 - Dotar as instituições de gover-
no que atuam na área de Segurança
e Saúde no Trabalho de estrutura ne-
cessária (pessoal, material e financei-
ra) para atender as demandas existen-
tes do setor.

25 - Que as decisões consensua-
das nos CPR, fruto do exercício tripar-
tite, sejam editadam por meio de Ins-
trução Normativa emitida pela Supe-
rintendência regional do Trabalho e
Emprego - SRTE.

26 - Fazer campanha para o com-

bate à informalidade e incentivar a for-
malidade através de ações integradas.

27 - Que o CPN e os CPRs insiram
na sua pauta de discussão a proposta
da OIT, consolidada no documento
"Trabalho Decente nas Américas: uma
Agenda Hemisférica 2006-2015", refe-
rente à meta de, em um prazo de dez
anos, reduzir a incidência de acidente
e enfermidades do trabalho em 20%.

28 - Inclusão no item 18.21 na Nor-
ma Regulamentadora 18, da obriga-
toriedade de projeto para as instala-
ções elétricas provisórias da obra, con-
forme previsto na Norma Regulamen-
tadora 10.

29 - Que o CPN assuma o papel que
lhe cabe de indutor e articulador da
instalação e funcionamento dos CPRs
no país.

30 - Que as empresas da indústria

da construção assegurem o livre exer-
cício das atribuições dos profissionais
de segurança e saúde no trabalho,
não permitindo o desvirtuamento ou
desvio das suas funções, conforme
estabelecido no item 4.19 da Norma
Regulamentadora 4 e que os gesto-
res respeitem as decisões tomadas em
conjunto entre os referidos profissio-
nais e os membros da Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes - CIPA.

31 - O fortalecimento da Fundacen-
tro como instrumento indispensável
para a fomentação de pesquisas,
ações educativas e produção técnico-
científica nas questões de Segurança
e Saúde no Trabalho.

32 - Realização de concurso públi-
co regionalizados para auditores fis-
cais do trabalho e que os aprovados
permaneçam pelo prazo mínimo de cin-
co anos no local de lotação.

Mais de 300 delegados da representa-
ção sindical presente ao CMATIC respal-
daram o abaixo-assinado em defesa do
Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário
(NTEP) e do Fator Acidentário de Preven-
ção (FAP) e denunciaram a chantagem
empresarial contra a sua implantação. O
documento em apoio à ação governamen-
tal já foi protocolado junto à Casa Civil da
Presidência da República.

DIREITOS -  O NTEP é uma nova for-
ma de identificar as doenças causadas
pelo trabalho, reconhecê-las como tal e
garantir os direitos decorrentes, tais como
o recolhimento do FTGS durante o perío-
do de afastamento e a estabilidade no
emprego por 12 meses, perdidas quando
a relação entre o adoecimento e o traba-
lho não é estabelecida. Ele já está valen-
do e, para ser respeitado, quem procura o
INSS deve conhecê-la e cobrar os médi-
cos peritos. Através deste procedimento,
se alguém estiver sofrendo de uma doen-
ça que é muito comum em seu setor de
atividade, o médico perito é orientado pela
nova legislação a classificar o problema,

CMATIC: DELEGADOS ENVIAM ABAIXO-ASSINADO EM DEFESA DO NEXO
TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO E DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO

de pronto, como doença do trabalho, in-
dependentemente da CAT – Comunicação
de Acidente de Trabalho.

EXEMPLO - Se um operário estiver
com algum tipo de dor ou lesão na coluna
cervical, doença extremamente comum no
setor da construção, o NTEP apontará que

a doença é do trabalho. O mesmo valeria
para lesões por esforço repetitivo (LER)
nos bancários. Para tanto, o médico deve
inserir no cadastro eletrônico o código da
doença, que vai se cruzar com um banco
de dados das ocorrências mais comuns
em cada setor.

Diante das pressões do patronato, que tenta sabotar o NTEP e o FAP, sindicalistas se mobilizam em apoio à  implantação
das duas estratégicas medidas. Documento que respalda ação governamental foi protocolado na Casa Civil

Em janeiro de 2010 entra em vigor a
nova metodologia de cálculo do Seguro
de Acidentes do Trabalho (SAT), que pas-
sará a se chamar Riscos Ambientais do
Trabalho (RAT). O índice passará a ser
multiplicado pelo FAP (Fator Acidentário
de Prevenção), que leva em considera-
ção a ocorrência de acidentes e doen-
ças do trabalho em cada empresa espe-
cificamente.

A alíquota do RAT será definida de
acordo com a categoria econômica das
empresas, variando de 1% a 3%, sendo
que a construção civil recolherá alíquota
de 3% sobre a folha de pagamento.

Como esse valor é fixo para as catego-

FAP ENTRA EM VIGOR EM 2010. FAÇA VALER!
rias econômicas, o governo federal deci-
diu fazer um incentivo tributário individual
para as empresas que seguem todas as
normas de segurança e saúde do traba-
lho. Assim foi criado o FAP, multiplicador
que permitirá reduzir em 50% ou aumen-
tar em 100% a alíquota com relação à
situação de cada empresa.

CRITÉRIO -  A alíquota do FAP varia
de 0,5% a 2%, conforme a situação indi-
vidual de cada empresa em relação a aci-
dentes e doenças do trabalho. Quem in-
vestir  em segurança e saúde do traba-
lho e propiciar um ambiente de trabalho
salubre e seguro vai contribuir com uma
alíquota menor. E vice-versa.

A CONTICOM ENCERRA AS ATIVIDADES DE 2009 NESTA
SEXTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO, E RETORNA DO RECESSO
DE FINAL DE ANO NA QUARTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO

ATENÇÃO!ATENÇÃO!


