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Acidente fatal

O sIndUscOn nÃO QUeR
QUe O stIcc denUncIe IssO

Banheiro para uso de trabalhadores em canteiro de obra
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O descaso mata!
Gelson Santana - Presidente do STICC

Algumas empresas do setor da construção civil não querem
ter compromisso com os direitos dos trabalhadores. Com a
conivência do Sinduscon-RS, elas impedem o acesso aos
canteiros de obras para que os 40 técnicos em segurança do
trabalho do STICC façam uma fiscalização adequada. O sindicato
patronal agora quer legalizar o ilegal.
A população toma conhecimento, infelizmente, somente quando
temos um acidente fatal. Além disso, só no Rio Grande do Sul,
dezenas de operários sofrem consequências físicas graves,
como a perda de visão ou audição, fraturas, desmembramentos
e invalidez. No mês de julho, duas mulheres que circulavam perto
de uma obra foram “assassinadas”, no Centro de Porto Alegre,
por causa dessa conduta primitiva de parte de alguns empresários
gananciosos. A queda da marquise em cima das vítimas poderia
ter sido evitada. Agora, como ficarão os familiares?

O STICC tem a missão de cuidar da vida e evitar mortes. Não
queremos que as cidades tenham verdadeiros “canteiros da
morte”. Uma pesquisa, realizada em agosto de 2015, pelo
Instituto Methodus, revelou que 48% dos trabalhadores têm
medo de sofrer um acidente de trabalho. Por mês, os técnicos
do STICC visitam, em média, 300 obras. Um total de quase 4 mil
por ano! Sendo que as irregularidades encontradas são diversas:
descontos indevidos, salários atrasados, falta de pagamento do
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FGTS, carteiras de trabalho retidas, locais insalubres, falta de
certidão negativa, além de muitos canteiros que não observam
nenhuma norma de segurança e colocam em risco a vida dos
trabalhadores. Outro dado absurdo: quase 50% da mão de obra
da construção civil, em Porto Alegre, atua na informalidade.
Ainda existe o problema da terceirização, que esfacela as relações
pessoais, enfraquece o associativismo, impede a organização de
pleitos coletivos e cria castas entre empregados e terceirizados,
com direitos, salários e tratamento diferenciados. A arma mais
poderosa do opressor é a mente do oprimido. Não deixemos que
o Sinduscon-RS destrua os direitos conquistados com muita luta
há 35 anos, dos trabalhadores da construção civil!

Nos últimos quatro anos, apenas em Porto Alegre, foram 14
mortes dentro de canteiros de obras. De lá para cá, esse número
vem diminuindo consideravelmente devido à atuação da equipe
de fiscalização do STICC. O setor da construção é um dos líderes
em acidentes de trabalho no País. Só em 2011, de acordo com a
Previdência Social, foram registrados 177 óbitos nos canteiros de
obras espalhados pelo Brasil. Durante as obras da Copa do Mundo
e das Olimpíadas, esse número se elevou assustadoramente.
Mas em meio a tanta crueldade de alguns empresários, há
companhias sérias, como é o caso da Celulose Riograndense,
MRV e Melnick, para citar algumas, que entendem que com
igualdade, justiça e responsabilidade se faz um excelente trabalho
em prol dos trabalhadores e da população. E temos tantas outras
que seguem pelo caminho correto.
O que vemos hoje é uma parte, irresponsável e imprudente, da
diretoria do Sinduscon-RS que está querendo extinguir esse
trabalho de fiscalização realizado pelo STICC. Um trabalho
reconhecidamente indispensável por lideranças empresariais,
políticas e públicas. O STICC não irá se calar diante da proposição
primitiva do patronal.

Trabalhador morto em função de queda
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SEM O STICC fiscalizando,
O TRABALHADOR VAI TER QUE
SE SUJEITAR A ISSO:

Banheiro oferecido em obra

Laje com vergalhões expostos. Risco de acidente

Sistema de escora infringindo todas as normas técnicas de segurança

Banheiro de obra

Geladeira de refeitório dos trabalhadores

Acidente fatal em obra dita de alto padrão

Confira outras fotos em www.interessaaquem.com
ST01016B_A4 Marreta Especial.indd 3

03/08/16 17:38

ro

ch

o

em

re

ss

a

qu

te

a

in

ad

?

Ca

nt

ei

fe

O QUE AS LIDERANÇAS
dizem disso tudo:
“Guaíba 2 - um dos três melhores projetos
desenvolvidos nos últimos anos no mundo”

Walter Lídio
Presidente da Celulose Riograndense

Guaíba 2 foi um projeto industrial
diferenciado, pois foi concebido
com objetivos e metas econômicas,
ambientais e sociais. Sobre estes eixos
foram desenvolvidas as estratégias
para atingir os resultados esperados.
Em torno destes propósitos foram
alinhados, de uma forma holística,

todos os processos relacionados com
a implantação, incluindo as empresas
e as pessoas envolvidas.
A relação com o STICC – Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria da
Construção Civil foi estabelecida
dentro desta visão. Todo o projeto foi
explicado e discutido com o Sindicato
que, dentro desse espírito de parceria e
confiança, foi convidado a colocar uma
subsede dentro do canteiro de obras.
Outras questões, como a segurança
dos trabalhadores na obra, foram
tratadas com a direção da empresa
e com um comitê de empresas
prestadoras de serviço envolvidas na
obra. Aspectos salariais, premiações

por assiduidade e por segurança, lazer
e recreação também foram objeto
desta parceria, pois, afinal, interessam
tanto aos empregados como aos
patrões. O resultado é que a obra foi
concluída rigorosamente no prazo
previsto, sem nenhum acidente fatal e
com nenhum dia de greve.
Esta parceria exitosa foi um dos
pontos de atenção do PMI – Project
Management Institute, organismo
internacional com sede em San
Diego – USA, que escolheu Guaíba 2
como um dos três maiores projetos
desenvolvidos nos últimos anos no
mundo, concorrendo também ao
primeiro e segundo lugar.

“Temos encontrado no Sticc um parceiro
importante para o aperfeiçoamento das
práticas de segurança no trabalho”

Ralf Haddad

– Diretor Regional Sul
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“A MRV tem desenvolvido várias
atividades com intuito de desenvolver
e qualificar os trabalhadores do seu
canteiro. Para tal criou, aqui no RS, o
Programa Proativa 2016. Uma dessas
atividades – curso de Mestre de Obra
- é em conjunto com o STICC, em
sua Escola Profissionalizante. Temos
encontrado no Sticc um parceiro

importante para o aperfeiçoamento
das práticas de segurança no trabalho.
Além disso, o Sindicato presta um
indispensável serviço de fiscalização
em nossos canteiros, o que permite
que nossa empresa monitore seus
terceirizados, principalmente no tema
da garantia dos direitos trabalhistas.”
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“Considero fundamental que os
sindicatos profissionais tenham livre
trânsito no ambiente de trabalho”
“Atendendo a solicitação
da presidência do STICC Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção
Civil de Porto Alegre, tenho
a dizer que há, em nosso
país, um fosso entre a
teoria e a prática: em teoria,
todos afirmamos que é
Rogério Lemos Dornelles
preciso, na área da saúde
Procurador-Chefe MPT/RS
e segurança, prevenir e, no
mais, garantir os direitos sociais mínimos que permitam
vida minimamente digna; na prática, vemos muitos
problemas ocorrendo, sendo exemplo disto os setecentos
mil acidentes de trabalho registrados no Brasil por ano.
Para superar este fosso, não tenho dúvida de que é preciso
incidir constantemente sobre a realidade, melhorando-a
paulatinamente até que atinja o patamar mínimo esperado.
Para tanto, os sindicatos profissionais são fundamentais.
Em primeiro lugar, porque têm interlocução direta com o
trabalhador e conhecem sua realidade e a da empresa,
podendo com isto incidir na realidade com bom-senso;

em segundo lugar, porque têm esta função prevista
constitucionalmente, cabendo-lhes, portanto, fazer bom
uso da verba de custeio descontada dos representados;
em terceiro lugar, porque o ideal em uma sociedade
democrática é que esta tome as rédeas nas mãos e
encaminhe as soluções para as suas mazelas, razão pela
qual não pode haver dúvida de que a representação dos
trabalhadores, que para eles e por eles existe, deve ser a
principal protagonista neste processo. Daí o motivo pelo
qual considero fundamental que os sindicatos profissionais
tenham livre trânsito no ambiente de trabalho e realizem,
com bom-senso e equilíbrio, a incidência nesta realidade.
Aliás, o ideal aqui não é que isto ocorra de forma unilateral:
há que se superar o antagonismo histórico entre capital
e trabalho a partir do olhar múltiplo para a realidade;
sou entusiasta dos grupos de trabalho que englobam
representações profissionais e patronais, além de órgãos
públicos, visando, por exemplo, a melhoria das condições
de saúde e segurança. Fica a provocação para que isto
aconteça em Porto Alegre na construção civil, superandose o gasto de tempo, dinheiro e energia que não conduz à
solução dos problemas.”

“É imprescindível que o STICC mantenha
todas suas prerrogativas de fiscalização”
“O sindicato representa uma categoria
absolutamente explorada por um dos
segmentos mais predatórios da economia. É
imprescindível que o STICC mantenha todas
suas prerrogativas de fiscalização e livre

acesso aos canteiros de obra. Contem com
todo meu apoio e do PSOL na valorização
dos trabalhadores da construção civil e na
luta contra a exploração, a informalidade e
as condições de trabalho degradantes.”
Luciana Genro
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“É um retrocesso absurdo!”

Paulo Barck
Presidente do Sinecarga e Presidente da UGT-RS

“É inadmissível, em pleno século
XXI, o Sinduscon/RS radicalizar a
negociação com os trabalhadores
da construção civil de Porto Alegre,
exigindo a retirada de uma cláusula
presente há 35 anos na Convenção
Coletiva. Mas, tão lamentável
quanto a radicalização, é insistir
na retirada de uma cláusula que
garante a fiscalização dos direitos
fundamentais dos trabalhadores:

carteira assinada, salário em dia,
FGTS e outros. É um retrocesso
absurdo! Além, destes direitos,
também assegura a fiscalização
das normas de segurança do
trabalho, garantidoras da vida dos
que labutam nos canteiros. A UGT/
RS repudia essa exigência patronal
e não medirá esforços para impedir
que essa proposição retrógrada
avance.”

“A presença de técnicos de
segurança do Sindicato nos canteiros
de obras é imprescindível para
garantir o direito dos trabalhadores”
Sou testemunha do excelente trabalho
realizado pela atual diretoria do STICC.
Em especial, quero destacar a competente
atuação da área de fiscalização.
A presença de técnicos de segurança
do Sindicato nos canteiros de obras é

imprescindível para garantir o direito dos
trabalhadores, combater a precarização
e fazer respeitar as normas de segurança.
Em respeito ao bem maior de todo o
ser humano, a vida, esse exemplar e
reconhecido trabalho não pode parar.”

Carlos Eduardo Vieira da Cunha
Procurador de Justiça

“Proibir fiscalização nos
canteiros de obras é retrocesso”
Retirar a cláusula da convenção coletiva
de trabalho que permite o STICC
fiscalizar os direitos dos trabalhadores,
nos canteiros de obras, é um retrocesso.
A ideia foi proposta pelos patrões,
representados pelo Sindicato das
Indústrias da Construção Civil no Estado
do Rio Grande do Sul (Sinduscon), e
deteriora as relações de trabalho.
Sem essa cláusula, fica praticamente
inviável a fiscalização de salários, carteira
assinada, FGTS, cumprimento com
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demais direitos trabalhistas. Mais difícil
ainda é analisar se as normas de segurança
do trabalho estão sendo cumpridas.
A CTB (Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil) é contra
essa retirada. Precisamos avançar no
sentido de conquistar mais direitos aos
trabalhadores, e não o contrário. Essa
cláusula é essencial para que a categoria
da construção civil não fique vulnerável
em seus locais de trabalho.

Guiomar Vidor
Presidente da CTB-RS
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“Um retrocesso no combate a doenças
e acidentes de trabalho”

Claudir Nespolo
Presidente da CUT-RS

“Sempre entendemos como um grande
avanço, o Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção Civil
(STICC) ter o direto de acessar os
locais de trabalho para efeito de
ação preventiva, no que se refere ao
cumprimento da legislação trabalhista
e das condições de trabalho. É sabido
que na área da construção civil há um
maior volume de acidentes por conta
do perfil diferenciado do trabalho.
Não é possível que a entidade que

representa os empresários imponha
este atraso no combate a doenças e
acidentes de trabalho. Do que eles
tem medo? Não admitimos este
retrocesso e estamos solidário à
luta do Sindicato pela manutenção
da cláusula de inspeção no local de
trabalho na Convenção Coletiva de
Trabalho. Nós colocamos à disposição
para contribuir com denúncias, atos
e pressões necessárias para que os
empresários recuem deste ataque.”

“STICC, muito mais do que um sindicato”
O sindicalismo brasileiro vive
uma crise. Por razões que não
me cabe aqui abordar, uma
parte do movimento acabou
se desvirtuando e deixando
de atuar como deveria, na
defesa dos interesses de
suas respectivas categorias.
Mas, quando me pedem para
José Fortunati
destacar alguma agremiação
Prefeito de Porto Alegre
nesse universo, eu, como ex-militante sindical por
muitos anos, e agora como prefeito, não tenho dúvidas
em citar o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
da Construção Civil de Porto Alegre, o nosso querido
STICC.
O STICC é um sindicato diferente, porque tem uma

escola. Uma escola que forma novos trabalhadores
especializados, que, através da qualificação,
conseguem não apenas uma vaga, mas melhores
oportunidades profissionais. O STICC é um sindicato
diferente, porque é como uma família, na qual seus
membros são acolhidos e podem encontrar tratamento
digno, cuidar da saúde e receber assistência jurídica, se
necessário.
O STICC é um sindicato diferente, porque nele o jovem
Gelson encontrou um caminho para trilhar, levando
o sindicato ainda mais longe, a novas conquistas, a
encarar novos desafios. E superá-los Hoje, Gelson é
o líder de uma instituição que continua crescendo e
se desenvolvendo sem perder de vista os ideais que
nortearam sua criação: a defesa intransigente dos
interesses dos trabalhadores da construção civil.

“Atentar contra o direito de acesso aos
canteiros é atentar contra a sustentabilidade
da própria indústria da construção”
“A cláusula da Convenção Coletiva
do STICC POA para a prevenção de
acidentes e a proteção da saúde dos
trabalhadores nos canteiros de obras está
em plena sintonia com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável das Nações
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Unidas, que são parte da Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável,
da ONU. Atentar contra o direito de
acesso aos canteiros é atentar contra a
sustentabilidade da própria indústria da
construção”.

Nilton Freitas
Representante Regional
para América Latina e Caribe
Internacional de Trabalhadores da
Construção e da Madeira - ICM
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“Sabemos que a luta em favor da proteção
dos trabalhadores da construção civil
constitui meta prioritária do STICC”
A construção civil é um vetor de extrema
importância econômica e social, não
apenas para Porto Alegre, mas também
para o Rio Grande do Sul e para o nosso
país. Por isso, trata-se de uma cadeia
produtiva extremamente significativa,
com desdobramentos em diversos
segmentos de nossa sociedade.
O Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil de Porto
Alegre, entidade que representa todos
os trabalhadores deste ramo, realiza
um destacado trabalho de prevenção
de acidentes, além de atuar de forma

decisiva na luta por melhores condições
nos canteiros e nos alojamentos.
Sabemos que a luta em favor da proteção
dos trabalhadores da construção civil
constitui meta prioritária do STICC. Isso
fica evidente através deste conjunto
de mobilizações que não se tratar de
uma luta recente; pelo contrário. Desde
a sua fundação, a entidade enfrenta
esta questão porque tem, na figura
do trabalhador, motivo maior de sua
existência e sua integridade ocupa
primazia entres suas metas.

Sebastião Melo
Vice-Prefeito de Porto Alegre

“São legítimas e corretas
as reivindicações”
“Quero
renovar
nosso
compromisso
com
os
trabalhadores da construção
civil
de
Porto
Alegre.
Entendemos
que
são
legítimas e corretas as
reivindicações que constam
da carta-compromisso que
o presidente do Sindicato,
Raul Pont
Gelson
Santana,
nos
entregou em nome da categoria. Parte delas,
senão todas, já foram iniciativas nossas quando
governamos Porto Alegre, de 1989 a 2004.
Nós, na verdade, vamos resgatar a relação de respeito
do poder público municipal com os trabalhadores,
rompida nos últimos dez anos.
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Nas nossas administrações já tínhamos criado, por
exemplo, um cadastro de empresas inidôneas, que
tinham irregularidades com os trabalhadores ou
com o fisco municipal. Elas ficavam com restrições
ou impedidas de participar de licitações de obras da
Prefeitura.
E também éramos rígidos na exigência dos registros, no
Hospital de Pronto Socorro, dos acidentes de trabalho
envolvendo trabalhadores. Estatísticas que foram
fundamentais para atuação do poder público, dos
sindicatos e das empresas na prevenção e melhoria do
ambiente do trabalho”.
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O sticc longe dos canteiros
só INTERESSA A QUEM TRANSGRIDE E
A QUEM BUSCA A IMPUNIDADE.

IML retira corpo de trabalhador

Cama de alojamento de canteiro

Alojamento de canteiro

Escoras

Acidente fatal mata trabalhador

Capacete branco

Há 35 anos, o Sticc entra nos canteiros de obra com o objetivo de fiscalizar as condições de trabalho. Agora, o
Sinduscon não quer mais esta fiscalização! Apesar da fiscalização permanente do Sticc, as práticas ilegais e irresponsáveis
de muitas empresas continuam, em 2015.
• Foram notificados 242 canteiros com funcionários sem carteira assinada. São mais de 20 obras/mês e mais de 1200 trabalhadores
na informalidade. • 60 obras - uma média de 5 por mês - com trabalhadores sem receber salários e outros direitos há mais de
30 dias. • Nos últimos 4 anos, 14 TRABALHADORES MORRERAM EM OBRAS, por descumprimento das normas de segurança.
A quem interessa transformar o canteiro num terra de ninguém? A sociedade não pode ficar de fora dos tapumes. Os
trabalhadores têm esse direito.

Confira outras fotos em www.interessaaquem.com
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interessa a quem transgride.
ofende os direitos dos
trabalhadores.
interessa a quem busca
a impunidade.

ro

TRABALHADORES
E A SOCIEDADE.

• Há 35 anos é facultado, à fiscalização do STICC, entrar nos canteiros para garantir os básicos direitos
e a segurança dos trabalhadores. A atual diretoria do Sinduscon quer acabar com isso. Por quê?
• Só em 2015, foram 242 canteiros com 1.200 trabalhadores sem carteira assinada.
• Obras com salários atrasados mais de 30 dias e risco de vida totalizaram 60, em 2015.
• Em 4 anos, 14 trabalhadores morreram vítimas de acidente no trabalho.

Confira outras fotos em www.interessaaquem.com
Expediente
O jornal Marreta é uma publicação do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Porto Alegre (STICC).
E-mail: comunicacao@sticc.org.br
Site: www.sticc.org.br
Fone: 3073.8100
Presidente: Gelson Santana
Secretário-Geral: Israel Guterres do Nascimento
Assessoria de Comunicação: Pedro Marques (MTB RS 12112)
João Garcia (MTB RS 7678) e Anderson Fonseca (Estagiário)
Jornalista responsável: Beto Bottega MTB RS 5626
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