
Dentre as resoluções tiradas do seminário, destacam-se:

Realizado anualmente, o Seminário tem 
como objetivo discutir diretrizes políticas, eco-
nômicas e sociais que irão nortear as ações da 
Federação e dos 19 Sindicatos filiados, duran-
te o ano de 2015. Este ano o seminário acon-
teceu nos dias  23 e 24 de abril. Para enrique-
cer o debate, que transitou entre Conjuntura 
Política e Econômica, Insalubridade e Periculo-
sidade na Construção e Legislação Trabalhista 
e Descumprimento da Convenção Coletiva, 
foram convidados o assessor do Diap, André 
Santos, a Fundacentro Bahia e o Advogado 
Trabalhista Marcos Brito, respectivamente. 

No dia 23/04, a mesa de abertura foi formada 
pelo presidente da FETRACOM-BA, Edson Cruz 
dos Santos; o presidente da CTB-BA, Aurino Pe-
dreira; o representante da CUT-BA e diretor do 
SITTICAN, Lázaro Ferreira, a presidente da FLE-
MACON, Lúcia Maia; o secretário de Formação 
da FETRACOM-BA, Ernando Vieira; o secretário 
geral da CONTRICOM, Miraldo Vieira.

Terceirização
Nos discursos foi unânime o descontenta-

mento em relação à aprovação do PL 4.330 
- sobre a terceirização. Os representantes sin-
dicais criticaram a corrupção nos mais diversas 
esferas de poder, e reforçaram a necessida-
de de apoiar o governo da presidenta Dilma 
Rousseff, por entender que ainda é o governo 
mais próximo dos anseios da classe trabalha-
dora e de também intensificar a luta e as mani-
festações em prol dos direitos dos trabalhado-
res (as). “Temos que defender o governo que 
nós elegemos, mas não vamos nos calar, ficar 
quietos”, pontuou o presidente da FETRACOM
-BA, Edson Cruz dos Santos. 

Conjuntura
Em sua palestra sobre Conjuntura Política e 

Econômica, o assessor do Diap, o jornalista 
André Santos fez um balanço sobre o atual 
cenário político, suas coligações e como isso 
se reflete na vida dos trabalhadores (as). Se-
gundo o jornalista, o momento é delicado e 

exige muito empenho da classe trabalhadora 
para enfrentar os próximos dois anos de for-
te turbulência, provocando um diálogo com o 
governo, definindo uma pauta prioritária entre 
as centrais sindicais e atuando de forma mais 
constante no Congresso Nacional. 

“Nós temos que buscar esse diálogo com o 
governo que tem bases sociais, e aliados de 
esquerda no Congresso Nacional. Nós esta-
mos sempre apagando incêndios e quase nun-
ca vamos buscar na raiz da chama. Precisamos 
pressionar os nosso representantes no Con-
gresso a votarem em pautas que beneficiem 
os trabalhadores (as)”, acrescentou o jornalista 
André Santos do Diap.

“O movimento sindical é atuante, mas pre-
cisa ir mais ás ruas, fazer manifestações e sair 
da zona de conforto. O movimento sindical 

independe  da posição partidária de seus diri-
gentes. O que não pode acontecer é o partido 
interferir nas ações do movimento sindical. 
O movimento social (sindical, jovens, negros, 
LGBT, etc) é que tem que cobrar dos represen-
tantes políticos as políticas públicas em prol 
dos trabalhadores (as)”, provocou o assessor 
do Diap, André Santos. 

Já na parte da tarde, a palestra foi sobre saú-
de e segurança no trabalho, proferida pelos 
técnicos  Robson Rodrigues e Marcos Paiva, 
ambos da FUNDACENTRO-BA. 

O dia seguinte foi destinado à apresentação 
das propostas das secretarias. Em um amplo 
debate aprovou-se a política administrativa da 
entidade e as ações a serem aplicadas durante 
o ano de 2015/2016. 

Diretoria aprova Planejamento
Estratégico da FETRACOM-BA em seminário

Fique sabendo o
que muda nas regras
para aposentadoria.

Pág. 02

Mulheres classistas se
reúnem para discutir

igualdade de oportunidades.

Pág. 04

Iniciada Campanha
Salarial da Montagem

e Manutenção.
Pág. 05

Elevadores a cabo são
proibidos em

canteiros de obras.
Pág. 06
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1. Promoção de  cursos de formação e política sindical e homologação para os/as
    diretores (as);
2. Realização de debates com temas da atualidade e de seminários regionais sobre
    saúde e segurança e combate à informalidade;
3. Elaboração de uma revista comemorativa dos 25 anos da entidade; 
4. Estimular a implantação do Vale Cultura, criado pelo governo federal;
5. Realização do V Encontro Estadual de Mulheres da Construção;
6. Campanha pela Redução do Peso do Saco de Cimento de 50 para 25Kg;



E D I T O R I A L
Companheiros e companheiras, 

Habitualmente realizado no mês de 
dezembro, este ano o Seminário de Pla-
nejamento da FETRACOM-BA precisou 
ser realizado, excepcionalmente, em 
abril por conta da agenda de grandes 
mobilizações, em todo o país, em defesa 
dos direitos dos trabalhadores (as). No 
seminário, importantes decisões foram 
tomadas, como a realização de cursos 
de formação para a diretoria, realização 
do II Encontro de Mulheres Trabalhado-
ras da Construção e de seminários nas áreas de saúde e 
direitos trabalhistas, regularização de sindicatos filiados à 
Federação, dentre outras resoluções que podem ser lidas 
em nosso jornal na página 3.  

No final do ano de 2014, mas precisamente em dezem-
bro, o fantasma da redução de direitos voltou a assombrar 
a classe trabalhadora com a aprovação das MPs 664 e 665, 
que tratam sobre mudanças nas regras de acesso à pensão 
por morte, auxílio-doença, abono salarial o seguro-desem-
prego, que tanto ira afetar os trabalhadores (as) da constru-
ção civil,  dentre outros.  Fomos às ruas, já em janeiro, para 
pressionar o Congresso a votar contra essas medidas que 
extinguem direitos já conquistados.  Conseguimos adiar a 
votação das propostas e avançamos em alguns itens. 

Em maio/2015, a Câmara dos Deputados aprovou uma 
alternativa ao fator previdenciário, incluída na MP 664, que 
segue para o Senado e depois para a sanção ou veto da 
presidente Dilma Rousseff.  A FETRACOM-BA acredita que 
a nova regra para a aposentadoria 85/95 é, em princípio, 
mais vantajosa aos trabalhadores. Porém, o ideal seria que 
a proposta fosse debatida e atualizada em separado, e não 
embutida em uma medida essencialmente ruim para os tra-
balhadores (as) que é a MP 664. 

Para esclarecer as nuances dessa nova regra (85/95), que 
pode derrubar o pedágio das aposentadorias, convidamos 
um especialista em direito previdenciário, para falar sobre 
o assunto em uma nova coluna do nosso jornal, que é A 
FETRACOM PERGUNTA. 

A alternativa ao fator previdenciário é sim uma conquis-
ta, mas a classe trabalhadora se mantém vigilante para lu-
tar e manter outros direitos trabalhistas e não retroceder 
nas conquistas. Vamos continuar na luta para que não seja 
aprovado, no Senado, o PL 4.330 que trata sobre a tercei-
rização, que tanto afeta os trabalhadores(as), sobretudo os 
da construção. Vamos às ruas cobrar daqueles que elege-
mos nossos representantes, o compromisso com a agenda 
de luta da classe trabalhadora.  

Edson Cruz dos Santos 
Presidente da FETRACOM-BA 

E X P E D I E N T E
   JORNAL DA FETRACOM-BA - Publicação da Federação 

dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira 
no Estado da Bahia - Edição 52 - JUNHO de 2015 - End: Av. 
Sete de Setembro, 71, Edf. Executivo, Sala 614 - Centro, 

Salvador/BA - Tel.: (71) 3321- 3909/Fax: 3243-4075 - Correio Eletrônico: fetracom. ba@bol.com.
br e Sítio: www.fetracom-ba.org.br - Presidente: Edson Cruz dos Santos. Secretário de imprensa 
e comunicação: Miraldo Vieira da Silva. Jornalista responsável: Camila J. França (MTE/BA: 4087) 
- Diagramação e arte final: Hélio Silva (MTE/BA 2066).

Impresso na Gráfica Muttigraf - Edição fechada em 10/06/2015.

2

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou no dia 
13/05, por 232 votos a 210 
e 2 abstenções, a emenda à 
Medida Provisória 664/14, 
que dá alternativa ao traba-
lhador, na hora da aposenta-
doria, de aplicar a chamada 
regra 85/95 em vez do fator 
previdenciário.

O que difere o Fator Previ-
denciário da Regra 85/95? 
A fórmula 85/95, aprovada 
pela maioria dos deputados 
federais, pode melhorar a 
vida dos futuros aposenta-
dos. Ao contrário do que mui-
tos estão imaginando, as pes-
soas não terão de ter 85 anos 
ou 95 anos de vida para se 
aposentar. Nada disso. Vai di-
minuir o tempo para se apo-
sentar e ainda vai aumentar o 
valor das aposentadorias. 
O fator previdenciário, criado 
pelo governo FHC (PSDB), em 
1998, estica o tempo de tra-
balho das pessoas e encolhe 
as aposentadorias. Com o 
fator, mesmo quando o tra-
balhador e a trabalhadora já 
pagaram 30 anos ou 35 anos 
para o INSS, não podem se 
aposentar com o ganho in-
tegral, por causa da chama-
da “tábua de expectativa de 
vida”.

Por causa do fator previden-
ciário do FHC, toda vez que 
a expectativa de vida sobe, 
aumenta o tempo de trabalho 
necessário para se aposentar.

De forma prática, o que 
isso representa para o tra-
balhador (a) na hora de se 
aposentar? 
A fórmula é simples. Os tra-
balhadores e trabalhadoras 
vão poder somar a idade e o 
tempo de contribuição à Pre-
vidência para se aposentar 
sem desconto. Assim: idade 
+ tempo de contribuição = 
85 (para as mulheres) e 95 
(para os homens). Se a conta 
bater, o trabalhador ou traba-
lhadora terá aposentadoria 
integral.
Pela regra, os homens têm de 
contribuir 35 anos para a Pre-
vidência. As mulheres, 30.
Vamos citar dois exemplos bá-
sicos: homem com 60 anos + 
35 anos de contribuição = 95 
(aposentadoria sem descon-
to). E mulher com 55 anos + 
30 anos de contribuição = 85 
(aposentadoria sem desconto)
O texto principal da medida 
provisória ainda irá ao Sena-
do, voltará para a Câmara e 
ainda tem a prerrogativa da 
presidenta Dilma Rousseff, se 
veta ou não.

Fique atento (a)! 
A mídia burguesa está noticiando que essa mudança, 

embora boa para os trabalhadores (as) , vai piorar as 
contas do governo e prejudicar o Brasil. Mas isso é não 
é verdade. Pelo contrário, a se aprovada, a regra 85/95 
vai movimentar a economia  e gerar mais empregos. 



“Reforma política, 
Democracia, Poder e 
Igualdade para as Mu-
lheres, esse foi o tema 
do II Encontro Nacional 
da Mulher Trabalhado-
ra da CTB, realizado 
entre os dias 22 e 24 
de maio em Brasília, 
que teve a participação 
de dirigentes sindicais 
da FETRACOM-BA. 

Representando a FETRACOM-BA es-
tavam a secretária de Mulher, Sônia 
Maria Francisca, o secretário e Impren-
sa e Comunicação, Miraldo Vieira e 
presidente e a diretora do SINDIOESTE, 
Ednilson Sousa e Damiana Carvalho, 
respectivamente. Na ocasião, os diri-
gentes puderam participar de intensos 
debates sobre o projeto nacional de 
desenvolvimento com grandes ques-
tões sociais, políticas, econômicas e culturais que impactam na 
vida das mulheres. Além disso, também foi discutido o impacto do 
PL4.330 - sobre a terceirização - sobre a vidas as mulheres. 

A participação das mulheres 
no mercado de trabalho na 
América Latina e Caribe”, esse 
foi um dos temas do Encontro 
de Mulheres da FLEMACON, re-
alizado em Havana, Cuba entre 
os dias  28/04 e 02/05. 

Foram discutidos temas como 
a autonomia econômica, políti-
ca e social das mulheres; o com-
bate à violência contra a mulher 
nessas regiões; o impacto da 
crise financeira no mundo do 
trabalho, sobretudo o feminino;  
os gêneros e as transformações 
sociais e o fortalecimento das 
organizações de mulheres em 
toda a América Latina e Caribe, 
entre outras. 

Entre as resoluções tiradas do 
seminário, destacam-se um Pla-
no de Ações que contribua na 
ascenção e autonomia politico-
financeira das mulheres. “En-
tendemos que o trabalho é um 

Lideranças sindicais 
da construção civil par-
ticiparam de todo o es-
tado participaram do 4º 
Encontro da Mulher Tra-
balhadora da CTB Bahia, 
realizado entre os dias 
8 e 09/05, em Salva-
dor. Foram dois dias de 
intensos debates sobre 
reforma política, demo-
cracia empoderamento 
e movimento sindical, 
tendo como foco a ampliação 
da participação feminina nos 
espaços decisórios. O impac-
to da terceirização para as 

Encontro de Mulheres reúne
classistas de toda a Bahia

mulheres também fez parte 
das discussões.

Entre os saldos positivos 
do evento, destaca-se ainda  

FETRACOM-BA participa de edição
nacional de Encontro de Mulheres

Encontro de mulheres em Cuba reúne 
representante de mais de 18 países 

agente propulsor de emancipa-
ção social das mulheres. Ape-
sar de já termos avançado em 
muitas conquistas nos últimos 
governos progressistas, a Amé-
rica Latina e Caribe são regiões 
que ainda carecem de muito de 
luta”, pontua  a Secretária da 
Frente de Mulheres da FLEMA-
CON, Ednalva Bispo.

a criação de um Coletivo de 
Mulheres Classistas, que vai 
atuar junto aos sindicatos 
para a criação de secreta-
rias de  gênero do todas de 

orçamento, bem como o 
fortalecimento das exis-
tentes com mais recursos 
para um funcionamento 
mais proativo junto às 
suas bases e ao movi-
mento de defesa dos di-
reitos da mulher.

Os participantes elege-
ram também as delega-
das e os delegados da 
Bahia para o 2º Encontro 

Nacional de Mulheres Traba-
lhadoras da CTB, que aconte-
ceu entre os dias 22 e 24 de 
maio, em Brasília.
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O tema  do seminário , que irá 
reunir mulheres sindicalistas 
da América Latina e do Caribe, 
nos dias 16 e 17 de julho, em 
Lima, no Peru, será  “A Mulher 
trabalhadora, Baluarte do 
Movimento Sindical de Luta”.
Organizado pela Federação 
Sindical Mundial (FSM), o 
evento tem como proposta 
discutir igualdade de 
oportunidades e os direitos 
trabalhistas da mulher no 
contexto da depredação do 
modelo capitalista.
Durante o Encontro, serão 
discutidos temas como a dispensa 
imotivada das mulheres dos seus postos 
de trabalho, diferenças salarias, violência 
contra a mulher, a degradação da família 
e as estratégias utilizadas pelas mulheres 
sindicalistas da América Latina e Caribe. 
Também entram na pauta de discussões 
temas como combate às desigualdades, 

Mulheres Latinoamericanas e
Caribenhas discutem igualdade

de oportunidades 

A bancada feminina da Câmara 
defendeu no dia 05/05, cota mínima 
de 30% das cadeiras do Legislativo 
para as mulheres. Durante audiên-
cia pública promovida pela Comis-
são Especial da Reforma Política, as 
deputadas criticaram a baixa repre-
sentatividade da mulher na política 
brasileira.

Ainda que sejamos maioria na 
base da organização de movimen-
tos sociais, somos minoria nos 
cargos políticos e também na par-
ticipação de partidos políticos. As 
diferenças se acentuam quando es-
tão relacionados gênero com classe, 
raça / etnia, orientação sexual. 

As mulheres representam atual-
mente 10% da Câmara dos Depu-
tados, 16% do Senado, 11% das 
assembleias legislativas e 13,3% das câma-
ras de vereadores. O Brasil é o 124° país 
do mundo com menor representação de 
mulheres em seu Parlamento. Na América 

A ONU Mulheres Brasil parabeni-
zou a presidenta da República do 
Brasil, Dilma Rousseff, a Secretaria 
de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República e as brasi-
leiras pela sanção do projeto de lei 
de tipificação do feminicídio como 
crime hediondo e qualificação do as-
sassinato de mulheres por razões de 
gênero.

Segundo a ONU Mulheres Brasil, a 
sanção presidencial destaca o “com-
promisso político afirmado pela pre-
sidenta junto à nação de tolerância 
zero à violência de gênero e zelo aos 
direitos das cidadãs no sentido de 
empoderamento e igualdade”.

O feminicídio é o assassinato de 
mulheres pelo fato de serem mulhe-
res num ciclo perverso de violências 
e torturas encerrado com a bárbara e 
degradante extirpação da identidade 
feminina. 

busca pela igualdade entre homens 
e mulheres no movimento sindical, 
fortalecimento da formação sindical 
classista das mulheres trabalhadoras 
para incrementar o número de líderes 
mulheres sindicalistas, além de adotar 
medidas organizativas para o trabalho de 
coordenação da Mulher Trabalhadora em 
Nossa América. 

Mulheres em espaço de poder e decisão

ONU parabeniza le 
que torna o

feminicídio crime 
hediondo

Latina, o País está à frente apenas do Haiti.
A aprovação da medida pode ser ponto 

de partida para fazer os direitos humanos 
avançarem e  o papel da mulher na socieda-
de seja revisto.  Mas para que isso aconte-

ça,  a reforma precisa garantir que a 
mulher tenha assento no parlamento 
de fato. “As mulheres têm um papel 
decisivo na política e tem que parti-
cipar efetivamente da discussão. Pre-
cisamos nos unir para fortalecer esse 
debate”, pontuou a secretária da Mu-
lher da FETRACOM-BA, Sônia Maria 
Da Silva.  

Nossa luta não foi em vão. Desde 
2011 que nós, mulheres, consegui-
mos aumentar o número de postos 
ministeriais. Se em 2011 representá-
vamos apenas 5%, atualmente, 21% 
dos Ministérios estão sob responsabi-
lidade de mulheres. 

Mas ainda estamos caminhando. 
Precisamos conscientizar a socieda-
de, os partidos e o governo sobre a 
importância da participação plena e 

igualitária da mulher na vida política e pú-
blica, e na tomada de decisões, como um 
componente necessário de uma sociedade 
democrática.
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Já foi dada a largada para a Campanha 
Salarial Unificada 2015 do setor de Monta-
gem e Manutenção Industrial. A categoria, 
que tem data base em 1º de maio, reivin-
dica reajuste salarial de 20%, inclusão de 
novas funções como Controlador de Equi-
pamentos e Manutenção; Encarregado de 
Equipamentos e Manutenção; Encarregado 
de Planejamento de Manutenção; Encarre-
gado Socorrista, Mestre de Obras, dentre 
outras. 

Ainda fazem parte da pauta de reivindi-
cações: hora extra de segunda a sexta-feira 
com adicional de 100%; o mesmo índice 
para as horas extras aos sábados e folgas 

5

compensadas e aos domingos, e de 150% 
nos  feriados e folga não remunerada. Além 
disso, adicional de 30% ao salário do ele-
tricista, a título de adicional de periculosi-
dade, independente da tensão das linhas e 
das áreas onde executam suas atividades, 
entre outras reivindicações. 

A Campanha Salarial Unificada 2015 da 
Montagem e Manutenção abrange as base 
dos seguintes sindicatos: SINTRACOM/BA, 
SINTRACOM-ITABUNA, SINTRICOM-ILHÉUS, 
SINTRACOMSAJ, SINTRACOMA, SIND´RIO, 
SINTRACOMVC, STICCMFS, STICC/JUAZEI-
RO, SINTRACOM/CANAVIEIRAS, SINDIOES-
TE, SINTRACCISA, SINTRACOM/SUDOESTE. 

Atendendo ao pedido das centrais sin-
dicais, a FETRACOM-BA e os Sindicatos fi-
liados realizaram uma série de atividades 
em todo o estado, contra as ameaças aos 
direitos trabalhistas que a aprovação do PL 
4.330 - sobre a terceirização e as MPs 664 
e 665 e o ajuste fiscal podem causar ao tra-
balhador (a). 

Manutenção Industrial: iniciada
campanha salarial 2015

Milhares de  pessoas participaram 
dos atos realizado pelas Centrais para 
celebrar o 1º de Maio em Salvador e 
em vários municípios da Bahia, contra 
as ameaças aos direitos trabalhistas.

O Projeto de Lei 4330, que amplia a 
terceirização, foi o tema principal das 
intervenções das lideranças políticas e 
de representantes de diversas catego-
rias de trabalhadores. 

Veja como foi o 1º de Maio em Al-
gumas cidades:

Unidade e Luta
marcam o 1º de 
Maio na Bahia

29 de Maio - Dia Nacional de Paralisação e Manifestação 

Foram realizadas manifestações em di-
versos canteiros de obras do estado. Em 
Salvador, o ponto alto das manifestações, 
que reuniu a massa da classe trabalhadora 
da capital, aconteceu no centro comercial 
da cidade, na Avenida Tancredo Neves, em 
frente ao shopping da Bahia. 

Confira como foi a manifestação no estado. 



Historicamente a FETRACOM-BA, tem como 
marco, através de seus dirigentes a par-
ticipação nas Conferências de Saúde do 
trabalhador, que inicia com a preparatória 
para as Conferências Municipal Estadual e 
Nacional, onde são discutidos e aprovados 
planos de políticas pública para a melhorias 
do meio ambiente no trabalho, no que tan-
ge as doenças ocupacionais provenientes 
do trabalho, devido o descumprimento das 
NRs normas regulamentadoras e da legisla-
ção do trabalho.
A iniciativa do 28 de Abril – Dia em Me-
mória às Vítimas de Acidentes e Doenças 
Ocupacionais foi instituída pela Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT) há cerca 
de mais 40 anos, após a explosão de uma 
mina em Virgínia, nos Estados Unidos, em 
1969, que deixou 78 mortos e teve reper-
cussão em todo o mundo. No Brasil a lei 
11.121 de 2005 instituiu a data.
Segundo a OIT, cerca de 270 milhões de tra-
balhadores (as) foram vítimas de acidentes 
de trabalho em todo o mundo. No Brasil fo-
ram cerca de 1,3 mi. Aqui, a principal carac-
terística dos acidentes é o descumprimento 
das Normas Regulamentadoras (NRs) e a 
Legislação do Trabalho, que preveem pro-
teção e prevenção no meio ambiente do 
trabalho. Esses dados deixam o Brasil em 
4º lugar no ranking mundial de óbitos no 
ambiente de trabalho.
Especialmente no ramo da construção, os 
acidentes são provenientes do descumpri-
mento das NRs por parte dos empresários 
do ramo da construção, que devido os des-
cuidos na prevenção, deixam à revelia a in-
tegridade física e a vida dos trabalhadores 
(as), tornando o setor, depois do trânsito, 
o que mais acidenta e mata trabalhadores 
(as), alegando custo alto com prevenção.
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O SINTRACOM-SUDOESTE, em Guanambi 
realizou nos dias 22 e 23 de maio, a primei-
ra edição do Seminário de Planejamento 
da entidade. Na ocasião foram discutidas 
questões administrativas e o planejamento 
das ações para o ano de 2015. 

Representaram a FETRACOM-BA o presi-
dente Edson Cruz dos Santos, o secretário 
de Finanças e coordenador Nacional do 
Ramo da Construção, Raimundo Brito e o 
secretário de Formação, Ernando Vieira. 

A diretoria do SINTRACISA, em Santo 
Amaro-Ba, também realizou o seu primeiro 
Seminário de Planejamento, com o tema: 
“Unificar a Luta para Avançar nas Conquis-
tas”, no dia 23 de maio.  

Mas, o que vale mais do 
que uma vida? Na ver-
dade, é porque no Brasil 
o poder do capital vale 
mais e deixa nossas leis 
reféns. O que, no enten-
dimento dos trabalha-
dores (as) do ramo da 
construção, prevenção é 
investimento com retor-

no imediato e a médio prazo.
Não justifica a intransigência patronal que 
desrespeita as NRs, isto porque, quando 
eles entram no negócio já tem noção do 
grau de risco da área, e que é preciso con-
tratar profissionais especializados na área 
de segurança do trabalho para orienta-los 
sobre as normas regulamentadoras e a le-
gislação sobre prevenção. 
Os acidentes de trabalho representam uma 
despesa para a Previdência de mais de R$ 
4 bilhões. Uma média de quase 2 mil aci-
dentes por dia. A sociedade e a justiça de-
vem exigir também dos empresários, que 
cumpram com suas obrigações de prover a 
segurança no meio ambiente do trabalho. 
Da mesma forma, não podemos isentar da 
responsabilidade o Ministério do trabalho, 
o que tem deixado a desejar em relação as 
fiscalizações, devido a deficiência no qua-
dro de auditores fiscais do trabalho, técni-
cos e médicos do trabalho. 
No Brasil, os acidentes na construção acon-
tecem, majoritariamente, com os trabalha-
dores contratados por empresas terceiriza-
das. Cerca de 80% dos acidentes envolvem 
os trabalhadores (as) terceirizados ou que 
trabalham informalmente, sem a garantia 
de nenhum benefício previdenciários Por 
esses motivos somos contra a legalização 
do PL 4.330, que regulamenta a terceiriza-

ção e pode aumentar o número de aciden-
tes de trabalho no Brasil.
A modernização propagada pelos empre-
sários, especialmente do ramo da constru-
ção, vai prevalecer, na prática, para elevar a 
precarização nas relações do trabalho, au-
mentando os índices de acidentes e doen-
ças relacionadas do trabalho, sem nenhum 
controle da rotatividade na indústria da 
construção.
*Silvany Braga é Secretário de Esporte, Cul-
tura e Lazer.

Desde o dia 10 de maio de 2015, está 
proibido o uso de elevadores de um cabo 
(balança) para transporte de passageiros 
nos canteiros de obras.

O transporte de trabalhadores (as) só 
poderá ser feito com elevadores de dois 
cabos ou de cremalheira. 

A luta começou em 2011 quando nove 
operários morreram em acidente de tra-
balho, na queda de um elevador, durante 
a construção do prédio Comercial II, da 
Construtora Segura, em Salvador.

SINTRACOM-SUDOESTE e SINTRACCISA realizam Seminário de Planejamento

A FETRACOM-BA foi representada pela 
vice-presidente Ednalva Bispo, o secretário 

geral, José Nivalto Lima e pelo secretário de 
Saúde, Edilson Lima.

Vitória: já está proibido elevador 
de um cabo para transporte de 

passageiros nos canteiros


