
EDIÇÃO Nº 02 – AGOSTO 2015 1

EDIÇÃO Nº 02 AGOSTO 2015

• Contextualização e evolução dos 20 anos da portaria nº 4, de 04/07/95
• Tripartismo na Indústria da Construção



2 EDIÇÃO Nº 02 – AGOSTO 2015

PALAVRA DO PRESIDENTE

Expediente:

Jornal da CONTRICOM
Edição N° 02 – Agosto de 2015

Jornal dos Trabalhadores na
Indústria da Construção e do

Mobiliário

Registro: SHCGN, Quadra 710,
Bloco H, Loja 56, Asa Norte

Brasília/DF

CEP 70750-538

Telefones: (61) 3037-3154
Fax: (61) 3034-5128

DIRETORIA
residente em Brasília:

Francisco Chagas Costa Mazinho
Presidente

Francisco das Chagas Viana
2° Vice-Presidente:

Miraldo Vieira da Silva
Secretário Geral

Aroldo Pinto da Silva Garcia
Secretário de Finanças

Jairo José da Silva
Secretário para Assuntos de Saúde,

Segurança e Meio Ambiente:
Site: www.contricom.org.br

Jornalista Responsável:
Jamile Rodrigues

comunicacao@contricom.org.br

Fotos desta Edição:
Kleber Dutra;

Ribamar Mesquisa;
Wilson Ribeiro.

Prezados Companheiros 
Trabalhadores e Lideres Sindical 
diante dos vários problemas que 
nos agrava no mundo do traba-
lho, estamos vivenciando uma 
das mais graves crises no nosso 
setor da Construção e do Mobili-
ário, esse seguimento que a meu 
ver é de extrema importância 
para o desenvolvimento de uma 
Nação; como se não bastasse, 
ainda mesmo pela força do po-
der estamos isolados no estado 
da Democracia de Direito.

À nossa Carta Magna 
“CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL”, nos 
proveu um ensinamento que di-
reitos são para o cumprimento 
de todos os cidadãos brasileiros 
ou naturalizados e residentes 
no Pais, mesmo assim estamos 
vendo um pais sem controle ad-
ministrativo dentro dos próprios 
poderes que foram constituídos 
nos Princípios Fundamentais da 
nossa Constituição Federal Bra-
sileira.

Consideramos duas ati-
vidades primordiais para o de-
senvolvimento da Nação, agri-
cultura e construção, sem essas 
atividades primarias não haverá 
crescimentos, nem Soberania, 
Cidadania, Dignidade da Pes-
soa Humana, Valores Sociais e 
Econômicos do Trabalho, não 

podemos falar que o estado de-
mocrático de direito exista sem 
que os governantes do pais não 
respeitem opinião do Povo e 
toda Sociedade que os elegeram 
e emanaram no poder.

Diante do exposto, con-
sideramos em nosso ponto de 
vista, e na atual crise que passa 
o pais, que nosso papel estamos 
fazendo de construir a unidade 
de trabalhadores nos eventos e 
reuniões de debates com assun-
tos de interesse dos trabalhado-
res, promovidos pela CONTRI-
COM, como defendendo a Saúde 
e Segurança do Trabalho no “1º. 
SIMPÓSIO DA CONTRICOM.”

Um Grande Abraço Frater-
no a todos desta Presidência, 
com uma única certeza que for-
ça e coragem para trabalhar, não 
nos faltará.

Francisco Chagas Gosta-Mazinho
Presidente da Contricom.
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Simpósio  da  CONTRICOM  aborda  passado,  presente e futuro 
dos 20 anos após reformulação da norma regulamentadora 18

A mesa de abertura do evento contou com as presenças de Francisco Chagas Costa (Mazinho), presidente da CONTRICOM; José Calixto Ramos, 
Presidente da NCST E CNTI. Os representantes das Federações filiadas à CONTRICOM: Aroldo Garcia (Presidente da FETICOM/RS); Altamiro Perdoná
(Presidente da FETICOM/SC); Edvan Mariano (Presidente da FTICM Norte e Nordeste); Francisco das Chagas Viana (Presidente da FETICEMA/MA); 
Geraldo Ramthun (Presidente da FETRACONSPAR); José Gomes (Presidente da FETICOM/PI) e Luiz Rodrigues (Presidente da FETICOM/RJ);

Outros participantes da mesa solene de abertura foram: Peniel Pacheco (Chefe CRDF – Fundacentro/MTE); Maila Karina Mattos (Representante do 
Ministério da Saúde); Stanley Gacek (Diretor interino da OIT no Brasil); Nilton Freitas (Representante Regional do ICM); Dr. Francisco Luciano de 
Azevedo Frota (Juiz do Trabalho 3ª Vara, TRT 10ª Região – Membro do GETRIN 10); 

Neste ano de 2015, ce-
lebramos os 20 anos após o pro-
cesso de revisão da NR 18. Co-
nhecida como a Portaria SSST 
- Nº 04 de 04 de julho de 1995, 
a NR 18 é a norma que dispõe 
sobre saúde e segurança e sua 
implementação no ambiente de 
trabalho na Indústria da Cons-
trução. Nos dias sete e oito de 
julho/2015, aconteceu em Luziâ-
nia/GO, o 1º Simpósio da CON-
TRICOM sobre os 20 anos da 
portaria. O objetivo do evento foi 
o de contextualizar o passado, o 

presente e o futuro das ações pós 
publicação do Ministério do Tra-
balho e Emprego. 

‘‘Atualmente com 14 fe-
derações filiadas, mais de 350 
sindicatos vinculados e represen-
tando três milhões de trabalha-
dores formais, a CONTRICOM, 
acredita que os acidentes de tra-
balho não devem ser resumidos 
em estatísticas, em cifras, cujo 
custo é pago pela sociedade e 
milhares de vidas ceifadas repre-
sentam o lado ainda desumano 
em pleno século XXI’’, apresenta 

Durante a solenidade de abertura do 1° Simpósio da CONTRICOM sobre os 20 anos da Portaria SSST – n° 04 
de 04/07/1995, NR 18 – sobre as Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, realizado 
dias sete e oito de julho, representantes sindicais, líderes do Governo Federal e empresários reafirmaram a 
importância de fiscalizar e prevenir os acidentes de trabalho nos canteiros de obras.

Jairo José da Silva, Secretário 
para assuntos de saúde, segu-
rança e meio ambiente.

Em meados dos anos 40, 
assuntos relacionados à Segu-
rança do trabalhador já eram es-
tudados. O avanço da tecnologia, 
as inovações, o elevado número 
de demandas e de acidentes de 
trabalho levaram a Secretaria de 
Segurança e Saúde do Traba-
lho (SSST) a iniciar, em 1994, o 
processo de revisão da Norma 
Regulamentadora 18 e em 2015, 
completam 20 anos.
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‘’Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por nos dar 
a oportunidade de realizar este Simpósio. Agradeço a presença 
de todos os diretores, representantes, amigos e familiares”, 
iniciou o Presidente da CONTRICOM, Francisco Chagas Costa 
(Mazinho) e acrescenta ‘’este é um momento ímpar para o ramo 
da construção. O crescimento desta Instituição é graças ao 
apoio de todos’’.

José Calixto Ramos Presidente da CNTI e da NCST cumprimentou 
a todos e afirmou sua satisfação em participar desta 
solenidade. Digo-lhes que esta casa é uma extensão da 

casa de todos, afirmou Calixto. Me sinto honrado por termos uma 
Confederação como a CONTRICOM, que é oriunda da CNTI. É 
um imenso prazer estar aqui e poder presenciar mais um evento 
como este, finalizou. 

Em todas as falas, as autoridades presentes ressaltaram a 
importância de fiscalizar e prevenir o acidente de trabalho nos 
canteiros de obras. 

Dr. Francisco Luciano de 
Azevedo Frota, Juiz da 3ª Vara 
da Justiça do Trabalho, TRT 10ª 

Região e membro 
do GTRIN 10. Fa-
lando sobre os 20 
anos da NR 18 
disse: “Nosso ob-
jetivo é fincar os 
pés da Justiça do 
Trabalho nessa 
luta que vocês tra-
vam por melhores 
condições de Tra-
balho. A Justiça 
do Trabalho este-
ve muito ausente 
dessa discussão. 
Com certeza após 
a Emenda Cons-
titucional 45 que 

deu competência para a Justiça 
do Trabalho julgar acidentes do 

trabalho, a saúde e a seguran-
ça do trabalho passou a ter um 
olhar diferente por parte do po-
der judiciário. Queremos formar 
juntos uma grande trincheira em 
defesa da saúde e segurança 
do trabalho. Nosso grande obje-
tivo é que a Justiça do Trabalho 
deixe de ser uma Justiça repa-
ratória de lesões e passe a ser 
uma Justiça pro ativa no sentido 
de garantir a prevenção de aci-
dentes e doenças do trabalho. 
Por isso temos muito a aprender 
junto aos trabalhadores e a OIT, 
para que essa chaga social, o 
acidente de trabalho, possa ser 
no futuro uma página virada da 
nossa história”.
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Contextualização da NR-18

Mesa composta por Jófilo Moreira (Engenheiro, Titular da Secretaria de SST na época da publicação e reformulação da NR 18); Francisco das Chagas 
Viana (2° Vice-Presidente da Contricom e Coordenador da Mesa); José Gomes (Presidente da FETICOM/PI e Relator da Mesa); Rinaldo Marinho 

(Atual Diretor do Departamento de SST da Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE); Juarez Correia Barros Jr (Engenheiro de Segurança do Trabalho 

e ex- Diretor do DSST/MTE)

A primeira palestra do evento, proferida por Jófilo, foi para contextualizar a evolução
dos 20 anos da portaria SSST – n° 04, de 04 de julho de 1995.

Mas é claro que novos problemas 
vão surgir ao longo do tempo e 
precisamos estar preparados para 
as mudanças’’, atesta Jófilo. “O 
desafio futuro será a adequação 
da NR 18 à Convenção 167 da 
OIT, o aumento das pesquisas e 
literatura técnica específica, além 
do acompanhamento dos avanços 
tecnológicos”, concluiu.

É importante destacar que 
embora esta norma tinha sido con-
cebida de forma tripartite recebeu 
menção comemorativa de apenas 
uma das três instancias: A dos tra-
balhadores. Uma prova do reco-
nhecimento da categoria pela sua 
contribuição na melhoria das con-

Juarez Barros, Primeiro coordenador 
do Comitê Permanente Nacional Sobre 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção (CPN), acredita que 
no futuro o CPN seja protagonista na área e 
no setor da construção.

‘‘Em 20 anos de reforma da NR-
18 muitas ações foram realizadas. 
Como os eventos que ocorreram ao 
longo dos anos: Seis Congressos 
Nacionais, fóruns preparatórios, 
Encontros Nacionais e Regionais dos 
CPRs. Sem dúvida, o maior avanço 
que tivemos ao longo dos anos foi a 
diminuição do número de acidentes 
e mortes nos canteiros de obras. 

dições de trabalho e de vida nos 
canteiros de obra de todo o terri-
tório nacional. Espera-se idêntica 
manifestação dos outros atores 
sociais. 

O governo esteve represen-
tado pelo Diretor de Segurança e 
Saúde no Trabalho, Dr. Rinaldo 
Marinho, na sua fala ressaltou a 
importância do texto e de seus 

impactos para o setor. Minha con-
tribuição nesta oportunidade deu-
se mais pela cobrança de uma 
solução imediata para conclusão 
da revisão da nova NR 18, que 
envolveu no seu processo de dis-
cussão toda a sociedade brasi-
leira e recebeu centenas de con-
tribuições durante o processo de 
consulta pública agora aguarda 
os seus resultados finais. As li-
deranças do governo, trabalha-
dores e empregadores não po-
dem mais postergar a conclusão 
da nova norma. Comemorar sim. 
Mas a hora é de avançar. E de 
responder com brevidade ao cha-
mamento que foi encaminhado a 
sociedade.
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Para falar sobre a Evolução dos acidentes graves e fatais na Indústria da Construção, o Presidente da Federação 
de Santa Catarina, Altamiro Perdoná, o Conselheiro da Feticom/SP, José Sebastião dos Santos e o Secretário 
Geral da CONTRICOM, Miraldo Vieira, convidaram o analista em ciência e tecnologia da Fundacentro/MG, Celso 
Salim, que traçou um panorama dos acidentes graves e fatais na indústria da construção de 1995 a 2015. Nas 
palavras de Salim, foi notório perceber que o número de casos fatais de acidentes de trabalho diminuiu bastante 
desde 2000, porém ainda é um dado preocupante.

Segundo Celso Salim 
é preocupante a leitura dos 
últimos dados estatísticos 
de acidente, pois nós te-
mos especialmente a partir 
de 2006 uma contribuição 
muito grande de acidentes 
no país. Os números cres-
cem de uma forma assusta-
dora e nossa preocupação 
daqui para frente é buscar 
explicação para essas ten-
dências que colocam a 
construção civil numa situ-
ação não muito confortável 
em termos de saúde e segurança 
no meio ambiente de trabalho. No-
vas pesquisas devem ser feitas e é 
preciso estar atento para a impor-
tância das ações preventivas. Os 
eventos nacionais e internacionais 

Reflexão sobre o Tripartismo na Indústria da Construção

Mesa composta por Haruo Ishikawa (Vice-Presidente do Sinduscon/SP e Representante da Bancada Patronal no CPN e CPR/SP); 
Geraldo Ramthun (Presidente da Fetraconspar e Coordenador da Mesa); Jorge Moraes (Presidente do STICM de Maringá e Coordenador do CPN); 

e Rinaldo Marinho (Atual Diretor do Departamento da Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE)

NESTE 20º ANIVERSÁRIO DA NR-18, 
precisamos valorizar o processo tripar-
tite (CPN e CPRs), responsável pela 

implementa-
ção da norma 
e por suas 
m e l h o r i a s 
c o n t í n u a s . 
Quando go-
verno, traba-

lhadores e empregadores se dispõem 
a chegar a soluções de consenso, 
quem sai ganhando é a saúde e a se-
gurança do trabalho na construção. O 
processo do tripartismo deve ser bem 
gerenciado e a OIT, as universidades e 
as entidades de pesquisas devem dar 
sua contribuição técnica e financeira 
para esta ação. Tenho certeza de que, 
mais uma vez, o tripartismo nos ajuda-
rá a superar os novos desafios apre-
sentados na revisão da norma, afirma 
Haruo.

PARA JORGE A NR 18 FOI UM MARCO 
para os trabalhadores e principal-
mente para a bancada dos trabalha-
dores. A informação veio para faci-
litar. Ela abriu cabeças para que as 
discussões sejam feitas. Ainda en-
contramos resistência, mas um gran-
de percentual respeita o tripartismo. 
E a norma veio para isso. Estamos 
muito contentes e vamos continuar 
para cada vez mais melhorar a vida 
dos trabalhadores nos canteiros de 
obras.

A PARTICIPAÇÃO DOS SINDICATOS 
e trabalhadores é fundamental neste pro-
cesso. Para fiscalizar os canteiros de obras, 
o MTE conta com um número de audi-
tores fiscais muito abaixo do necessário 
e essa, infelizmente, é uma das maiores 
dificuldades que encontramos para su-
pervisionar o meio ambiente de trabalho, 
e por isso a sociedade, através dos sindi-
catos e representantes precisam fiscalizar 
também.

Somente desta forma poderemos 
resolver o problema” atestou Marinho.

sobre essa questão devem ocorrer 
de forma que o problema seja de-
batido e que a busca de soluções 

sejam efetivas pois infelizmente 
ainda possuímos dados mais que 
preocupantes.
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Juarez: o tripartismo forma-
lizado tem pioneirismo no CPN, 
que fez história, se organizou na-
cionalmente, e exportou a ideia 
para outros ministérios. Outra 
coisa clara é a falta de política 
e ação agressiva em temas que 
transcendem a Saúde e Segu-
rança no Trabalho(proteção co-
letiva de máquinas), e isso deu 
espaço para criação de outros 
fóruns, que acabaram discutindo 
Saúde e Segurança no Trabalho 
na indústria da construção. O 
CPN deve voltar ao seu regimen-
to maravilhoso feito por voces em 
2011, que traça objetivos e mis-
sões políticas que estão aguar-
dando pauta na agenda do CPN, 
que tem legitimidade, tem repre-
sentatividade e tem de discutir o 
regimento e incluir, dentre outros, 
questões como: terceirização, ta-
refa, saúde.

Rinaldo Marinho: Em rela-
ção a elevadores,  lembrou que a 
segurança é pra todos os equipa-
mentos, em todas as fases, des-
de a montagem e desmontagem, 
não adianta ter um bom equipa-
mento e não tomar cuidado na 
montagem e desmontagem. Fa-
lou também da importância da 
humanização da perícia médica. 
Em relação aos sacos de cimen-
to tem um trabalho imenso em 
relação a área de segurança na 
indústria da construção.

Haruo Ishikawa: Disse que 
em seus canteiros de obras faz 
regularmente treinamento em se-
gurança e apoia integralmente a 
ideia de prevenção. 

Tenho 26 anos como em-
presário e não tenho nenhuma 
ação trabalhista até hoje. Em fe-
vereiro de 2015 instalei o único 

elevador de cremalheira com to-
dos os requisitos de Segurança 
da NR 18, em vigor desde maio. 
Em relação ao CPR em 28 de ju-
lho vai ter o Fórum Sudeste pre-
paratório do VII CMATIC. Em São 
Paulo temos hoje em funciona-
mento 7 CPR no Estado. 

Entendo que o Governo 
deve gerenciar o CPN e os CPR. 
Ele tem de cobrar que o auditor 
participe das reuniões. E além de 
bem gerenciado tem de ter con-
tribuição financeira e apoio das 
universidades na elaboração de 
pesquisas que possam contribuir 
tecnicamente. Não é fazer reu-
nião para se reunir, tem de ter 
conteúdo. O CPR/SP contribuiu 
com mais de 90% de todos os 
itens aprovados pelo CPN, nes-
tes 20 anos de NR 18. O CPR 
depende das pessoas. Se o go-
verno participar as coisas cami-
nham.

Jorge Moraes: sobre os 
elevadores a cabo lembrou que 
foi em reunião do CPN na Bahia, 
que originou a discussão, e que 
elevadores a cabo vão acabar 
no Brasil. Lembrou da Portaria 
que permite o acesso do dirigen-
te sindical para verificação se o 
elevador está de acordo com a 
portaria ou não, inclusive com 
nota técnica que explica seu fun-
cionamento. Na sua visão 90% 
dos afastamentos de trabalha-

dores hoje decorrem de doenças 
ocupacionais. Muitas vezes um 
trabalhador afasta por doença 
que na verdade já é uma doen-
ça ocupacional. O que devemos 
fazer nos canteiros de obras está 
em nossas mãos, as ferramentas 
estão aí. Segurança no Trabalho 
é como a fé em Deus tem de ser 
renovada todos os dias.

Jófilo: O PCMAT, não é um 
programa, é uma plano. É preciso 
que as pessoas entendam con-
ceitualmente o que é um plano, 
um programa e um projeto; e o 
que significa o PCMAT no contex-
to do sistema de gestão. No meu 
modo de entender o que mais 
assusta na gestão é a melhoria 
contínua, os indicadores e a audi-
toria, pois o que produz resultado 
na minha opinião é o compromis-
so. E gestão é fundamental no 
compromisso da alta direção e 
dos trabalhadores como um todo. 
Sem compromisso não vamos a 
lugar nenhum. Também só a Nor-
mativa não resolve o problema. 
O que resolve o problema são 
muitas variáveis: há a formação 
do próprio auditor, de nós profis-
sionais, dos dirigentes sindicais e 
patronais. 

Jairo: lembrou reclamação 
de diversas Federações de que o 
CPR não funciona. Numa região 
o governo não participa, noutra o 
empresário e em outra o próprio 
sindicato de trabalhadores. Es-
clareceu que Rinaldo Marinho se 
comprometeu que onde o gover-
no não participa, se chegar infor-
mação até ele, irá envidar esfor-
ços para participar; assim do lado 
empresarial com Haruo e do lado 
dos Trabalhadores pela CONTRI-
COM.

Debate com o Plenário.
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A integração das políticas de saúde do TRABALHADOR DA CONSTRUÇÃO

Para o Diretor 
do DPSSO do 
Ministério da 

Previdência, Marco 
Perez, ‘’ A política 
em saúde e segu-
rança do trabalhador 
é necessária para 
que a sociedade es-
teja informada sobre 
as condições e os 
riscos no trabalho’’, afirma. Para 
atender as regras desta política 
nacional de SST conta com os 
seguintes objetivos:

Inclusão de todos os tra-
balhadores brasileiros no siste-

ma nacional para a promoção 
e a proteção da segurança e 
saúde no trabalho. Harmo-
nização da Legislação. In-
tegração de ações. Medidas 
especiais para situações de 

A Coordenação Geral de 
Saúde   do   Trabalhador      
 traça as seguintes me-

tas estratégicas para definir 
uma agenda de Saúde do Tra-
balhador no processo político de 
discussão do SUS enquanto es-
tratégia para o desenvolvimento 
sustentável e solidário, articulan-
do ações locais com as políticas 
sociais e ambientais nacionais; 
Estabelecer processo de for-
talecimento dos espaços par-
ticipativos para apropriação da 
PNSST visando o protagonismo 
dos trabalhadores (as) e suas or-
ganizações no processo de sua 
implementação; Estimular pro-
cessos locais de organização, 
mobilização e participação dos 
trabalhadores (as); Desenvolver 
ações locais de promoção da 
saúde dos trabalhadores (as) a 
partir de necessidades e deman-

alto risco. Rede integrada. 
Formação continuada. Agen-
da de estudos e pesquisas 
sobre sistemas de gestão de 
SST nos setores público e 
privado.

das específicas identificadas 
nos processos participativos.

Para Maila, os principais 
desafios são os de fortalecer as 
ações de vigilância em saúde 
Participação dos trabalhadores 
nas ações de VISAT; Atuação in-
tegrada das vigilâncias por meio 
da implantação da Vigilância 
em Saúde; Estruturação de pro-
gramas de formação em vigilân-
cia em saúde ambiental, sani-
tária e de saúde do trabalhador; 
Difusão da informação organi-
zada em um programa comuni-
cação e de interação com todo 
trabalhador e trabalhadora.

Integração da PNSST com trabalhadores da 
Construção e do Mobiliário 

(Maila Karina)

Mesa composta por Edvan Mariano da Cruz (Presidente da FTICM Norte/Nordeste e Coordenador da mesa), Maila 
Karina Mattos (Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador/Ministério da Saúde); Marco Perez (Diretor Política e Saúde 
Ocupacional do Ministério da Previdência); Valdemir Souza (Representante da FTICM/BA); Raimundo Salvador (Diretor 
do STICM/DF); Paulo Silva (Paulinho – STICM/CAMPINAS-SP). Os últimos três relatores da mesa.

Peniel Pacheco disse que 
o debate em torno da segurança 
e saúde do trabalhador, além de 
qualitativo, precisa ser quantitativo. 
Não basta a produção e difusão de 
estudos ou de materiais educativos 
de alto padrão, dando conta dos 
riscos que envolvem as atividades 
laborais, se não houver um 
movimento de massificação dessas 
informações a ponto de transformar 
esse processo de conscientização 
em uma rotina diária, tanto para 
os trabalhadores quanto para os 
empregadores. Sem esse esforço 
contínuo de multiplicação das boas 
práticas nos canteiros de obra, 
todo o sacrifício dos pesquisadores 
poderá revelar-se em vão.
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‘’A proteção do direito dos trabalhadores e trabalhadoras a um ambiente seguro e saudável, que respeite a dignidade 
humana e a dignidade de trabalho, é parte integrante e imprescindível do conceito de trabalho decente da OIT’’

A cada 15 segundos um 
trabalhador morre no mundo por 
causa de um acidente ou doença 
relacionado a seu trabalho; A cada 
15 segundos, 153 trabalhadores 
no mundo sofrem um acidente de 
trabalho; 2,3 milhões de pessoas 
morrem todo ano no mundo devido 
a acidentes ou doenças relaciona-
das ao trabalho; Mais de 160 mi-
lhões de pessoas sofrem de doen-
ças ocupacionais ou relacionadas 
ao trabalho no mundo; Mais de 4% 
do PIB mundial é perdido por ano 
como consequência de acidentes 
ou doenças ocupacionais.
 O número de acidentes 
ocupacionais no Brasil, segundo 
os dados da Previdência Social, 
desceu de 720.629 em 2011 a 
717.911 em 2013, indicando uma 
melhora em geral. No entanto, 
ocorrem muitos acidentes, doen-
ças e mortes no trabalho ainda, 
inclusive na construção civil e no 
setor petrolífero. Durante o ano de 
2013, a construção civil registrou 
58,8 mil acidentes de trabalho mais 
ou menos 2,3% em relação ao con-
tingente registrado no ano de 2011 
(57.524).
 O que é notável para nós 
da OIT é que o desafio de SST no 
Brasil é um tema de especial pre-
ocupação e interesse do governo, 
empregadores e trabalhadores e 
em torno a ele tem sido desenvol-

vida uma prática intensa de diálo-
go social. Gostaria de destacar a 
importância da Política e do Plano 
Nacional de Saúde e Segurança 
no Trabalho coordenado em forma 
conjunta pelo Ministério de Saúde, 
o MTE, e o MPS, assim como do 
engajamento da Justiça do Traba-
lho, em especial do TST que tam-
bém tem desenvolvido um progra-
ma nessa área. E o Compromisso 
Nacional para o Aperfeiçoamento 
das Condições de Trabalho na In-
dústria da Construção lançado em 
2012, com a Mesa Tripartite Nacio-
nal criado no mesmo ano e reno-
vada por decreto no final de 2014, 
são essenciais para avanços em 
SST para o setor.

 É importante frisar o se-
guinte fato: o Brasil ratificou a 
maioria das convenções da OIT re-
lativas à SST, inclusive as normas 
mais abrangentes a respeito: Con-
venção 155 sobre SST e no meio 
ambiente do trabalho, e a Conven-
ção 161 sobre serviços de saúde 
no trabalho. Em termos de direito 
internacional, uma convenção da 

OIT, assim que ela for ratificada 
pelo Estado-Membro em questão, 
trará uma força vinculante para 
todas as autoridades, inclusive os 
seguintes poderes: legislativo, judi-
ciário, executivo e administrativo.
 A OIT está esperando a 
possiblidade de uma ratificação 
pelo Brasil da Convenção 187, do 
marco promocional em segurança 
e saúde no trabalho e adotada pela 
OIT em 2006. O Artigo 4º da nor-
ma estabelece “disposições para 
promover no local do trabalho co-
operação entre a direção, os traba-
lhadores, e seus representantes, 
como elemento essencial das me-
didas de prevenção.”
 E para concluir, o estabele-
cimento de uma cultura preventiva 
de segurança e saúde no trabalho 
exige, mais do que nunca, o diálo-
go social e a troca de experiências 
bem sucedidas, assim como o tra-
balho especializado de pesquisa e 
diagnóstico em torno ao tema (com 
parceiros essenciais como FUN-
DACENTRO), e a dedicação das 
todas as partes, governo, trabalha-
dores e empregadores.
 Tenho a certeza de que 
as discussões realizadas durante 
esse simpósio será uma grande 
contribuição a esse objetivo. Tam-
bém o enfoque na reformulação da 
NR 18 vai avançar o cumprimento 
do Brasil quanto às convenções da 
OIT já ratificadas e relativas à SST.
 Gostaria de concluir com 
uma provocação interessante so-
bre segurança no trabalho de uma 
escritora norte americana, Eleanor 
Everet. Ela comentou que a segu-
rança não é uma engenhoca, mas 
é, na verdade, um novo estado de 
espírito.  E é um novo estado de 
espírito que pode criar uma nova 
cultura de prevenção de acidentes 
e de doenças no local de trabalho’’, 
assegura Gacek.

Stanley Gacek - Diretor da Organização Internacional do Trabalho
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“PARA NILTON FREITAS, 
REPRESENTANTE REGIONAL 
PARA A AMÉRICA LATINA E CA-
RIBE, DA INTERNACIONAL DE 
TRABALHADORES DA CON-

STRUÇÃO E DA MADEIRA – ICM, 

o evento reforçou nossa decisão 

estratégica de levar a experiência 

tripartite da NR-18 e do CPN e dos 

“Após as alterações da 
NR 18 efetuadas no ano de 
1995 vejo como um grande 
avanço para a preservação 
da vida dos trabalhadores. 
Em seu início teve algumas 
dificuldades com sua imple-
mentação, posteriormente, 
houve uma assimilação pe-
los empresários e conse-
quentemente diminuição dos 
acidentes do trabalho. Outra 
vantagem é que a NR 18 vem 
sendo atualizada constante-
mente com as inovações tec-
nológicas contribuindo para 

a melhoria das condições de 
Segurança e Saúde nos am-
biente de trabalho’’.

Dionísio Lamera
Chefe do STe/CRDF

Swilmar e Mauricio Viana 
elaboraram uma cartilha sobre 
choque elétrico, já elaborada, 
mais completa do que a RTP, 
a espera de impressão. Co-
mentou que, infelizmente no 
ano passado os acidentes com 
choque elétrico duplicaram.

Swilmar

Tecnologista de CR-DF

Como profissional da 
área, sugeriria que a NR 
18 contemplasse com mais 
aprofundamento a questão 
quanto às “doenças profis-
sionais” específicas da in-
dústria da construção, de 
forma que os trabalhadores 
deste segmento tivessem 
mais conhecimento e, por 
conseguinte, mais pre-
venção de sua saúde, com 
maior qualidade de vida 
neste setor.

Orlando Mantovani
Tecnologista aposentado CR-SC

CPRs em particular, para os países 

da América Latina que estão come-

çando a revisar suas legislações de 

segurança e saúde na indústria da 

construção. Considerei-o bastan-

te instrutivo e, por isso, parabenizo 

uma vez mais o presidente Mazinho 

e toda a direção da CONTRICOM e 

Servidores da Fundacentro: Swilmar, Orlando e Dionisio; Robinson Diretor de Saúde e Segurança da Feticon-SP, e Jorge Moraes, 
Presidente do STICM de Maringa e Cordenador do CPN, os quais discorreram sobre as atividades do CPR de seus Estados 

seus afiliados pela brilhante decisão 
de realizá-lo.
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Cineasta e documentarista pernambucano realiza bate-papo 
com representantes sindicais

Mesa composta por Jófilo Moreira, Vladimir Carvalho, Francisco Chagas Costa (Mazinho) e Iran Farias Guimarães (FTICM/PARÁ e Diretor da Contricom)

“É um grande prazer estar 
presente como Presidenta da 
Fundacentro e como mulher neste 
primeiro simpósio da Con-
tricom, junto aos trabalhadores 
e operários. Esta história que 
nos foi apresentada sobre as 
mortes dos trabalhadores que 
vieram para Brasília me deixou 
bastante impressionada. Eu 
posso considerar que esses tra-
balhadores foram massifica-

Após todas as pales-
tras do 1º Simpósio 
da CONTRICOM 

sobre saúde e segurança 
do trabalho, o Cineasta 
Vladimir Carvalho bateu 
um papo com os líderes 
sindicais sobre os anos 

dos com horas de trabalho es-
cravo e sem as menores con-
dições de vida. Eram ambien-
tes laborais precários e isso 
me incomodou. Me comoveu. 
E a gente percebe como os 
trabalhadores ainda são trata-
dos no Brasil. Esta não é uma 
história recente, mas ainda 
acontece muito no país. Como 
é o caso da Copa do Mundo no 
país em que os trabalhadores 
foram colocados em situação 
de precariedade.

Ainda temos muito tra-
balho a realizar. Muitas preocu-
pações. Precisamos que os tra-
balhadores nos contem estas 
histórias. É necessário que 
conheçamos estas histórias. 
Que o Ministério Público, o 
Ministério do Trabalho e a 
própria Fundacentro saibam 
destes casos. Neste simpósio 
se comemora os 20 anos da 
reformulação da nr 18, que é o 
conjunto de normas que veem 
enfatizar o tripartismo. E esta 
é a forma mais democrática 
de poder estabelecer relações 
mais humanas com o trabalho’’.

 Maria Amelia Souza Reis, Presi-
denta da Fundacentro.

da construção de Bra-
sília, onde pessoas es-
pecialmente do nordes-
te brasileiro vieram para 
os canteiros de obra e 
as construções espalha-
ram-se, assim como os 
abusos aos trabalhado-
res. Sobre este assunto, 
Carvalho produziu o filme 
Conterrâneos Velhos de 
Guerra, baseado em fatos 
reais. Vidas de pessoas 
que sofreram com a falta 
de saúde e segurança no 
local de trabalho.
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20 Anos da Portaria Nº 4 de 04.07.1995
O  I  S i m p ó s i o  d a  CONTRICOM 

objetivou dar visibilidade sobre 
a revisão da NR 18 realizada em 
1995, seus efeitos até 2015, com 
revisão em curso e o que é pre-
ciso fazer para que a Indústria da 
Construção implemente a Norma 
com transparência, democracia e 
ética no ambiente de trabalho, as-
sim como o respeito aos direitos 
fundamentais.

Os acidentes de trabalho 
mantem a velha dinâmica e ten-
dências históricas, e estamos en-
gatinhando em relação as doen-
ças respiratórias contaminantes e 
psicossociais. A invalidez e óbito 
se mantem elevadíssimos, e nos 
últimos anos elevou sua gravidade.

É preciso de literatura téc-
nica atual, estudos e pesquisas, 
para entendimento das doenças 
que massacram os trabalhadores, 
nos dias de hoje, criando um pas-
sivo sem limites para a sociedade, 
relativas aos processos e a orga-
nização do trabalho.

Avanços estruturantes de 
suma importância foram consen-
suados na revisão em 1995: 

– A Comunicação Prévia: 
informações de início, fim, tipo de 
obra, nº máximo de trabalhadores; 

– O Programa de Condições 
e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção;

– PCMAT, como sistema de 
gestão, contemplando a NR 9, 
Programa de Prevenção e Riscos 
Ambientais; 

- As áreas de Vivência dis-
pondo do mínimo necessário em 
relação às instalações sanitárias, 
vestiários, alojamento, refeitórios, 
cozinha, lavanderia, área de lazer 
e ambulatório;

– O Treinamento admissional 
e periódico;

– A informação do Acidente 
Fatal ao MTE o qual deve repassar 
a informação ao Sindicato;

Jairo José da Silva
Secretario Nacional Saúde e Segurança 

no Trabalho da CONTRICOM

– Elevadores e CIPA, itens 
impostos pelo setor patronal, “con-
ditio sine qua non” para assinar a 
NR 18 já consensuada em quase 
sua totalidade em 1995.

Estes mecanismos adotados 
são indicadores que dão visibilida-
de da obra permitindo o planeja-
mento de ações fiscalizatórias, de 
ações sindicais dos trabalhadores; 
de gestão e ações patronais, enfim 
estabelecimento de novas políticas 
para melhoria contínua.

Além disso a NR 18 de 1995, 
discutida no âmbito do tripartismo, 
imprimiu a socialização e a demo-
cratização de atualização perma-
nente da Norma Regulamentadora 
18, atribuição até então exclusiva 
da estrutura normativa do Ministé-
rio do Trabalho, ao criar o Comitê 
Permanente Nacional

O CPN deve ouvir os CPRs; 
discutir e aprovar propostas de atu-
alização da NR 18; cria ou reativar 
CPR, que tem por objeto propor 
medidas para o controle e melho-
ria das condições de trabalho, im-
plementar bancos de dados sobre 
acidentes e doenças do trabalho, 
propor campanhas de prevenção 
de acidentes, incentivar estudos e 
debates. Tudo isto serviu de base 
para a criação, posteriormente, do 
CTPP e do CTSST.

Mesmo assim os acidentes 
na Indústria da Construção conti-
nuam no podium das categorias 
que mais matam e mais invalidam 
trabalhadores.

Onde está o gargalo, onde 
estamos errando, já que temos uma 
Norma de Saúde e Segurança das 
mais avançadas do mundo; uma 
estrutura tripartite em permanente 
sentinela? A idéia da realização do 
I SIMPÓSIO DA CONTRICOM sur-
giu frente a estas demandas.

Por princípio, por uma ques-
tão de humanidade, não podemos 
aceitar a morte no trabalho.

Trabalho é vida, é dignidade. 
Trabalho não pode ser a venda da 
mão de obra, do esforço físico ou 
intelectual. Não, trabalho deve ser 
realização do ser humano para sua 
felicidade. Não nos é lícito com-
pactuar com a ideia da morte no 
trabalho, ainda mais ser omissos. 
‘’Trabalho é qualidade de vida, na 
vida do trabalhador’’.

As experiências apresenta-
das mostraram a interação do di-
rigente sindical nos canteiros de 
obras com os trabalhadores para 
verificação das condições de tra-
balho. Estas ações levaram a eli-
minação de mortes, a redução dos 
acidentes de trabalho através do 
trabalho paritário de prevenção, 
ficando o MTE, MPT e Vigilância 
Sanitária de longe, à disposição 
para ações pontuais, se e quando 
necessárias.

Para avançarmos na preven-
ção das doenças ocupacionais, con-
cluímos ainda pela necessidade de 
estudos e pesquisas em relação a 
Organização do Trabalho, que as-
sim como o óbito por queda, choque 
elétrico e soterramento, está fazen-
do vítimas ambulantes aos milha-
res, trazendo enormes transtornos 
sócio-político-econômico para toda 
a sociedade, em benefício do lucro 
de quem explora a atividade econô-
mica.
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A FETICOM/RJ, através 
de seus representantes, 
Luiz Antonio Rodrigues, 

Presidente e também secretário 
para assuntos da previdência 
social da CONTRICOM, e Pau-
lo da Silva Oliveira, Secretário 
de Finanças e também Delega-
do Representante junto à CON-
TRICOM, congratulam-se com 
o Presidente Mazinho e Demais 
membros da Diretoria da CON-
TRICOM pelo oportuno e exitoso 
1° Simpósio sobre os 20 anos da 
vigência da NR-18.

O encontro, de fundamen-
tal importância para os dirigen-

tes sindicais, e por extensão aos 
trabalhadores do nosso grupo, 
foi muito bem organizado, e ser-
viu como recordação dos idos de 
1995, quando foi reformulada a 
NR 18, tendo os variados expo-
sitores relembrado, ao longo do 
tempo, até a atualidade os per-
calços vividos pelos trabalhado-
res, de forma desumana, des-
pencando dos andaimes, sem 
qualquer segurança e morrendo 
no seu ambiente de trabalho, tal 
qual como foi narrado pelo cine-
asta Vladimir Carvalho, em sua 
palestra sobre as Condições de 
vida dos trabalhadores na cons-

trução de Brasília, em um docu-
mentário bastante emocionante. 

Os variados debates foram 
bastante eficazes e esclarecedo-
res sobre a NR-18. Cumpre-nos 
disseminarmos estes debates 
para que esta norma seja cada 
vez mais aprimorada, visando 
sempre senão a erradicação to-
tal, pelo menos a minimização 
dos acidentes em nossa cate-
goria profissional, composta por 
trabalhadores que diuturnamente 
constroem a nossa Nação.

Sugerimos que os encon-
tros sejam permanentes pelo 
menos a cada ano, pela CON-
TRICOM e também nos estados 
sedes das Federações com o 
apoio da entidade maior. Com 
aspectos não só da segurança 
propriamente dita, como também 
da saúde e medicina no meio am-
biente de trabalho.

Parabéns à Presidência e 
a Diretoria pelo belo, oportuno e 
significativo Simpósio. Parabéns 
também aos expositores, deba-
tedores e aos participantes do 
evento, com menção honrosa ao 
trabalho do companheiro Jairo 
José da Silva, que ao nosso ver, 
foi fundamental para o sucesso 
deste evento.

Parabenizamos a CONTRICOM, nas pes-
soas do Mazinho (Presidente) e Jairo (Se-
cretário de SST) pois tivemos um Simpó-
sio muito objetivo, com qualidade dos seus 
palestrantes do primeiro ao último.
Bom trabalho. Precisamos estender es-
tes simpósios ou seminários relacionan-
do outros assuntos, como por exemplo: 
administração e Organização Sindical 
para as bases.
Parabéns! Somos gratos,
Antônio Rodrigues Fernandes – 
FETICOM/CE

A LUTA CONTINUA

Luiz Antônio Ridrigues – Presidente 
FETICOM-RJ
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Jornalista: Pedro Costa

Nos dias 7 e 8 de julho, a 
Federação dos Traba-
lhadores na Indústria da 

Construção Civil e do Mobiliá-
rio do Rio Grande do Sul par-
ticipou do I Simpósio da CON-
TRICOM, com uma delegação 
de 35 sindicalistas vindos das 
mais diferentes regiões do es-
tado.

Com o objetivo de come-
morar os 20 anos da NR-18 e 
discutir Segurança no Traba-
lho, os sindicalistas rumaram a 
Brasília, levando na bagagem 
a vontade de trocar experiên-
cias e conversar com outros 
trabalhadores sobre as formas 
de prevenção de acidentes no 
trabalho, para poder repassar, 
conscientizar e qualificar as 
bases dentro de padrões mo-
dernos e profissionais sobre o 
tema.

O presidente da FETI-
COM-RS e secretário de Finan-
ças da CONTRICOM, Aroldo 
Pinto Garcia, em sua manifes-
tação no início do evento dis-
se, “as pessoas dão muita im-
portância ao 7x1 da Alemanha 
sobre o Brasil, mas ninguém 
mais lembra ou fala sobre os 
trabalhadores mortos duran-

FETICOM-RS participa de Simpósio da CONTRICOM 
com grande delegação

te a construção das arenas da 
Copa do Mundo”.

Para Aroldo Garcia, é mui-
to importante a conscientização 
e fiscalização no canteiro de 
obras, “temos de realizar nos-
sas atividades sempre pensan-
do nas pessoas. Muito impor-
tante é termos em mente que 
sem saúde, sem segurança e 
sem trabalho não somos nada”, 
e completou, “e para tanto nós, 
sindicalistas, temos de estar 
atentos, orientando os colegas 
sobre procedimentos e uso de 
equipamentos, fiscalizando as 
obras desde os direitos básicos 
dos trabalhadores, cobrando 
dos empresários a postura de 
cuidado com os funcionários da 
empresa e a justiça nas rela-
ções de trabalho e segurança”.

Durante o evento foram 
várias as intervenções feitas 
pelos sindicalistas gaúchos, 
que participaram com grande 
interesse de todas as ativida-
des propostas na programação. 
Maria Helena de Oliveira, Téc-
nica em Segurança do Traba-
lho do STICM de Farroupilha, 
participou da mesa da palestra 
“Relatos de Experiências Bem 
Sucedidas do CPR’s (Comites 
Permanente Regionais)”, profe-
rida por Márcio Cardoso, Técni-

co em Segurança do Trabalho 
do Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção e Mobiliá-
rio de Maringá. Maria Helena 
de Oliveira falou sobre o seu 
trabalho em Farroupilha. con-
clamando a todos os técnicos, 
para sempre estudarem e atu-
alizarem-se na área, segundo 
ela, “isso faz muita diferença 
na hora de prevenir os aciden-
tes nos canteiros e fábricas”.

No encerramento do 1º 
Simpósio da CONTRICOM, o 
presidente da FETICOM-RS, 
Aroldo Garcia, e o vice presi-
dente, Paulo Sérgio de Souza, 
entregaram os certificados de 
participação e incentivaram os 
sindicalistas a voltarem para 
suas bases levando informa-
ções e maior ânimo no contato 
com os trabalhadores no to-
cante à saúde e prevenção de 
acidentes no trabalho.
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Participantes do 1º Simpósio da CONTRICOM
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Joaquim Santana STICM – Cuiabá-MT

Raimundo Salvador – STICM-DF Carlos Baldisserra – FETICOM-SC Hélio Costa - BA

Marcio Cardoso – STICM – Maringa-PR

Luis Carlos Galdino STICM – Recife-PE Paulinho STICM – Campinas-SP

Participantes do 1º Simpósio

Isaias – Brusque-SCFrancisco Osvando Soares – CONTRICOM

Mesa coordenada Itaci de Sá-SC, Erisvaldo FETRACOM-BA, Maria Helena – Farroupilha-RS, Marcia 
Regert-SC, Reinaldim – CONTRICOM, Manoel Januário Presidente CTIC Pesada e NCST-AL

Diretores de Federações e Sindicatos apresentam 
atividades e ações dos CPRs de seus Estados


