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No fechamento desta edição, em outubro, o setor da construção civil 
avaliava os indicadores que dividiam expectativas. O desemprego causado 
pela recente crise econômica que desceu sobre o país era a ponta mais 
visível e dolorosa da recessão repentina que fez a economia rolar ladeira 
abaixo. Em um ano, quase 500 mil demissões em 22 meses seguidos de 
baixa na CTPS.

Em setembro, diante de tantas más notícias para o mercado de trabalho, 
a torcida era para que tivéssemos chegado ao fundo do poço. Era o alívio 
que o segmento buscava. Para o Rio de Janeiro, o baque era duro: as obras 
das Olimpíadas, que abriram vagas durante pelo menos quatro anos. A 
cidade perdeu quase 26 mil postos de trabalho de janeiro a julho, segundo 
o Ministério do Trabalho. Somente em julho foram 8.630 demissões na 
construção civil.

Em setembro, diante de tantas más notícias para o mercado de trabalho, 
a torcida era para que tivéssemos chegado ao fundo do poço. Era o alívio 
que o segmento buscava. Para o Rio de Janeiro, o baque era duro: aca-
bavam as obras das Olimpíadas, que abriram vagas durante pelo menos 
quatro anos. A cidade perdeu quase 26 mil postos de trabalho de janeiro 
a julho, segundo o Ministério do Trabalho. Somente em julho foram 8.630 
demissões na construção civil. 

Isso tudo sem esquecer, claro, da Zona Portuária, revitalizada e, sobretu-
do, humanizada pelo Museu do Amanhã, joia da construção civil encrus-
tada na Praça Mauá. Não é à toa que o moderno prédio, motivo de tanto 
orgulho, é nossa capa.

É nossa aposta também. A FETICOM-RJ acompanha o quadro geral do 
setor.  Há desconfianças naturais, é certo, mas preferimos ficar com sinais 
de recuperação econômica identificados em agosto por pesquisa nacional 
da Fundação Getúlio Vargas ou por indicadores regionais. Senão, vejamos:

O Rio Grande do Sul anunciou que a construção civil foi destaque positivo 
no PIB gaúcho do segundo trimestre de 2016, conforme dados divulgados 
em Porto Alegre pela Fundação de Economia e Estatística (FEE). Do Cen-
tro-Oeste, na abertura do segundo semestre, chegavam também notícias 
esperançosas: em agosto, o Mato Grosso do Sul contratava mais do que 
demitia. Idem para Goiás, onde a construção civil foi o segmento que mais 
contratou em agosto.

A luta é comparável a um desafio olímpico. Que os Jogos encerrados re-
centemente nos inspirem a reencontrar os empregos, o desenvolvimento 
e o amanhã de novas conquistas.

NOVO AMANHÃ
O desafio olímpico de um

Luiz Antonio Rodrigues
Presidente
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Sindicato do Centro Norte Fluminense, de 82 anos, foi 
um dos primeiros na construção civil do RJ a ter na sua 
diretoria efetiva uma diretora mulher.

Representação da baixada fluminense mostra que 
trabalhador sem sindicato sofre pressão patronal 
e acaba traído.

Sindicato empossa Edmilson da Costa Pinto 
em solenidade que inaugurou auditório e 
teve presidente da FETICOM-RJ entre os 
convidados de honra.
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Sindicatos dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Olaria e Cerâmica p/
Construção do Cimento, Cal e Gesso e 
de Artefatos de Cimento Armado do 
Município do Rio de Janeiro
Endereço: Rua Glaziou nº 82 – Pilares – 
CEP: 20750-010 – Rio de Janeiro – RJ
Presidente: Adilson Martins de Moraes
Tel: (21) 2289-2495 Faz: 3273-1306
e-mail: sind.adilson@veloxmail.com.br

Sindicato Oficiais Eletricistas e 
Trabalhadores nas Indústrias de 
Instalações e Manutenção Elétricas, Gás 
Hidráulicos e Sanitários, Mecânica e de 
Telefonia do RJ
Endereço: Av. Venezuela, nº 27 – sala 719 / 
21 – Praça Mauá – CEP: 2081-311 – Rio de 
Janeiro – RJ
Presidente: Ernesto Belmiro Afonso
Tel: (21) 2263-4581 – Telefax: 2253-8184
e-mail: sintraindistalrio@msn.com 

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliário 
de Niterói
Endereço: Rua Cônsul Francisco Cruz nº 
24/28 – CEP: 24020-270 – Niterói-RJ
Presidente: Edmilson da Costa Pinto
Tel: (21) 2717-0661 / 2620-0175
e-mail: sticmn@hotmail.com 

Sindicato dos Trabalhadores do Plano da 
Construção Civil e do Mobiliário de São 
Gonçalo e Região
Endereço: Av. Presidente Kennedy nº 217 – 
Centro – CEP: 24440-491 – São Gonçalo-RJ
Presidente: Manoel Vaz de Lima
Tel: (21) 2712-5020 – 2712-5735
e-mail: sinticomsg@hotmail.com 

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Cimento Cal e Gesso de São 
Gonçalo
Endereço: Rua Sá Carvalho, nº 60 – 
Brasilândia – CEP: 24440-710 – São Gonçalo 
– RJ
Presidente: Bento Antonio Armond
Tel: (21) 2712-0470
e-mail: sintraacon@hotmail.com 

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção Civil e do 
Mobiliário de Nova Iguaçu
Endereço: Rua Doutor Atayde Pimenta de 
Moraes nº 284 – CEP:26210-190 – Nova 
Iguaçu-RJ
Presidente: Tiago Nunes da Cunha Filho
Tel: (21) 2668-2168
e-mail: sintracommni@ig.com.br 

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Olaria e Cerâmica para 
Construção de Nova Iguaçu
Endereço: Rua Padre Marques nº 69 – salas 
104/105 – Vila São Roque -  CEP: 26310-250 
– Queimados – RJ
Presidente: Rita de Cássia de Morais Oliveira
Tel: (21) 2665-0944
e-mail: sindicatoceramica.queimados@gmail.
com 

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliário 
de Petrópolis
Endereço: Rua Barão do Rio Branco nº 918 – 
CEP: 25680-150 – Petrópolis –RJ
Presidente: José Maria Rabelo
Tel: (24) 2242-4994 / 2231-5639
e-mail: simope@compuland.com.br 

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliário 
de Teresópolis
Endereço: Av. José Joaquim de Araujo 
Regadas nº 142 – sala 05 – Várzea  CEP: 
25953-040 – Teresópolis – RJ
Presidente: Sandro de Oliveira Neves
Tel: (21) 2742-1259
e-mail: neves.sandro@bol.com.br 

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Plano da Construção Civil do 
Centro Norte Fluminense
Endereço: Rua Aristão Pinto nº 91 – Centro – 
CEP: 28605-030 – Nova Friburgo – RJ
Presidente: Fernando Graeff Vieira
Tel: (22) 2528-7314
e-mail: contato@sticc.com.br 

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Fabricação de Móveis 
de Madeira, Serraria e todos os 
assemelhados de Nova Friburgo, 
Cachoeiras de Macacu, Bom Jardim, 
Cordeiro e Cantagalo
Endereço: Rua Aristão Pinto nº 91 – Centro – 
CEP: 28605-030 – Nova Friburgo –RJ
Presidente: Allan Cabral Rosa
Tel: (22) 2528-7314
e-mail: sindmarc@suamarka.com 

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção Civil e do 
Mobiliário, Montagem Industrial de Volta 
Redonda
Endereço: Rua Nossa Senhora da Conceição,  
nº 310 – Conforto – CEP: 24263-432 – Volta 
Redonda – RJ
Presidente: Sebastião Paulo de Assis
Tel: (24) 3348-2508 / 3342-2331
e-mail: sindcivil@sindicatocivilvr.com.br 

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliário 
de Barra do Piraí
Endereço: Rua Prof. José Costa nº 102 – CEP: 
27145-010 – Barra do Piraí – RJ
Presidente: Deivison Ferreira dos Santos
Tel: (24) 2401-8912
e-mail: sintracon_barradopiraí@hotmail.com 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
de Pintura Industrial e da Construção Civil 
de Macaé
Endereço; Rua Ferreira Viana, nº 4 A – Centro 
– CEP: 27910-030 – Macaé – RJ
Presidente: João Rodrigues Vieira
Tel: (24) 2772-3910 / 2772-3798
e-mail: presidenciasintpicc@yahoo.com.br 

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção Civil e do 
Mobiliário de Campos dos Goytacazes 
Norte e Noroeste
Endereço: Rua Saldanha Marinho nº 145 – 
CEP:  28013-021 – Campos dos Goytacazes-RJ
Presidente: José Carlos da Silva Eulálio
Tel: (22) 2731-5931
e-mail: sticoncimo2004@ig.com.br
www.sticoncimo.com.br

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção Pesada de Angra 
dos Reis e Paraty
Endereço: Rua Portugal nº 240 – Frade – 
CEP: 23946-200 – Cunhambebe - Angra dos 
Reis – RJ
Presidente: Anderson das Neves Pereira
Tel: (24) 3369-2103
e-mail: sindicato@sticpar.com.br 

Sindicato dos Oficiais Marceneiros 
e Trabalhadores nas Indústrias de 
Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, 
Madeiras, Compensadas e Laminadas, 
Aglomerados e Chapas de Fibras de 
Madeira do Município do Rio de Janeiro
Endereço: Rua dos Andradas nº 96 – sala 
1.603 – CEP: 20051-002 – Rio de Janeiro – RJ
Presidente: Valfredo Borja Lima
Tel: (21) 2263-3095
e-mail: sindicatomarcrj@globo.com 

Sindicato dos Trabalhadores Empregados 
nas Empresas de Montagem e Manutenção 
Industrial de Itaboraí – SINTRAMOM
Endereço: Rua Prefeito Silvio costa, 17 – 
Centro – CEP: 24800-029
Presidente: Paulo Cesar dos Santos 
Quintanilha
Tel: 2645-6690 / 2645-4201
e-mail: cidelmar@sintramonitaborai.com

SINDICATOS FILIADOS À FETICOM-RJ

niterói renovado



Apoiada em um perfil voltado para atender os 
sindicatos que compõem a FETICOM-RJ, a Secreta-
ria da entidade encontra-se instalada na entrada 
da sede administrativa da Federação, no Centro do 
Rio.

– Fomos aparelhados com o desenrolar do 
tempo para assessorar a Diretoria e os sindicatos 
filiados, basicamente. A Secretaria da FETICOM-RJ 
centraliza em especial as solicitações do interior e 
distribui as ações após receber toda demanda por 
correspondência tradicional ou e-mails – explica 
Luzimar Rodrigues Felix, a responsável pelo setor.

Ela destaca o entrosamento da equipe, que 
tem ainda o auxiliar administrativo Jorge Ferreira 
Filho.

– Ele tem um grande conhecimento dos órgãos 
com quem a Federação se relaciona, o que agiliza 
procedimentos de rotina como despachar corres-
pondência, oficializar convocações de assembleias 
e distribuição de publicações legais, como editais 
– especifica.

 

A Diretoria da Federação dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção e do Mobiliário no Estado do Rio 
de Janeiro mantém um visível espírito de coesão, alcan-
çado por reuniões de trabalho e de confraternização.

– É uma tradição da FETICOM-RJ, desenvolvida 

naturalmente durante anos e anos, com o intuito de 
promover o entrosamento necessário a uma estrutura 
colegiada. É uma característica que vem sendo passada 
de geração em geração dos dirigentes – explica o presi-
dente da Federação Luiz Antonio Rodrigues.

Diretoria da FETICOM-RJ segue tradição

O apoio jurídico e administrativo aos sindicatos

Espírito de coesão

Secretaria FETICOM-RJ

FETICOM-RJ

Dra. Lucy, Jorge e Luzimar tocam a 
Secretraria FETICOM-RJ
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JuríDIco
Aberta de 2ª a 6ª feira, de 9h às 17h, a Secretaria fun-

ciona também no apoio à advogada Lucy Silva Oliveira, 
especializada em Direito trabalhista, cuja rotina inclui ins-
trução de processos judiciais, acompanhamento no cum-
primento de acordos coletivos e homologações a pedido 
de algum sindicato, entre outras atividades.



Previsto na estrutura 
institucional da Federa-

ção, o Conselho Fiscal tem 
se mostrado presente e 

atuante. Os conselheiros 
atuais são Alexandre Ferraz 
Viana, Cidelmar Martins de 

Oliveira e Adilson Martins 
de Moraes, que se reuniram 

em setembro [foto].

Ao assumirmos a Secretaria de Fi-
nanças da FETICOM-RJ, em junho de 2016, 
demos continuidade ao trabalho, iniciado 
em 2015, de restauração e manutenção da 
Colônia de Férias da Federação em Ponta 
Negra.

Em outubro do ano corrente conside-
ramos a tarefa parcialmente concluída, fi-
cando para o próximo exercício os serviços 
envolvendo sobretudo a reforma e manu-
tenção hidráulica, incluindo a restauração 
da piscina e a instalação de um poço arte-
siano com filtro.

Esta medida, segundo consenso da 
Diretoria da FETICOM-RJ, permitirá evitar-
mos gastos crescentes na compra de pipas 
d’água mensais para consumo humano, hi-
giene e abastecimento da própria piscina.

Fica ainda para o próximo ano a com-
pra de novas camas para os quartos, uma 
vez que algumas se encontram deteriora-
das, seja pelo tempo de uso ou mesmo por 
cupim. Os quartos hoje já estão mais areja-
dos após medidas simples, que acabaram 
com o cheiro de mofo e o desgaste natural 
do mobiliário.

Cabe ainda agradecer o apoio dos pa-
res na Federação para algumas providên-
cias tomadas também na sede administra-
tiva. Foi possível capacitar o setor contábil 
com novos equipamentos de informática, 
aumentamos a capacidade da internet e 
reformamos o mobiliário, padronizando 
o que é do auditório e o que pertence aos 
demais setores, nas cores azul e auditório 
em grená.

Conselho Fiscal checa 
contabilidade FETICOM-RJ

Sedes administrativa e 
campestre em recuperação

Nossas contas

FETICOM-RJ revitalizada

FETICOM-RJ

Ernesto B. Afonso
Secretário Geral / 

Finanças FETICOM-RJ
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dos 79 anos
Do alTo
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STICONCIMO, de Campos-RJ,  a caminho do 80º 
aniversário,  comemora redução de acidentes

Fundado em maio de 1937, o STI-
CONCIMO é o segundo sindicato mais 
antigo de Campos dos Goitacazes-RJ, 
que reconhece como pilares históri-
cos os saudosos presidentes Manoel 
Machado e Juliano Passos Nunes lem-
bra o atual titular, José Carlos da Silva 
Eulálio.

O presidente, que cumpre seu ter-
ceiro mandato, se aprofunda quando 
apresenta o alcance da base sindical: 
nada menos que 18 municípios são 
atendidos na região, na qual o STI-
CONCIMO mantém cinco subsedes.

Na avaliação do quadro geral, Eu-
lálio prevê que a demanda judicial dos 
sindicatos deve aumentar:

– O ano de 2016 será lembrado 
por resultados catastróficos. A refor-
ma previdenciária e trabalhista pro-
posta pelo governo no segundo semes-
tre será destruidora, e mais uma vez o 
único penalizado será o trabalhador. A 
direção do STICONCIMO vai estar jun-
to com outros líderes sindicais lutan-
do nos tribunais pelos direitos de seus 
associados. Vitórias são resultados de 
grandes batalhas – afirma.

Fiscalização reduz riscos
O presidente se anima quando 

fala da fiscalização do Sindicato visan-
do reduzir os acidentes de trabalho.

– É um trabalho iniciado há 16 anos, com resultados co-
nhecidos. O balanço mais recente é de uma nova melhora 
nas estatísticas, em relação a 2016, quando tivemos 18 aci-
dentes e, infelizmente, 3 óbitos. Agora em 2017, de janeiro a 
setembro, apenas três eventos, nenhum com vítima fatal. É 
resultado de uma fiscalização intensa aos canteiros de obras 
- salienta. 

Cristiane Carvalho de Oliveira, Engenheira de Seguran-
ça do Trabalho do STICONCIMO-RJ [foto], destaca que a fis-
calização tem caráter de integração entre todos os envolvi-
dos em determinada obra.

– A fiscalização dos Técnicos de Segurança visita diu-
turnamente as obras com o intuito de prevenir, fiscalizar, 
instruir com palestras, conhecidas como DDS, que signifi-
ca Diálogo Diário de Segurança. Conseguimos integrar em-
presa, trabalhador e segurança do trabalho. O resultado é a 
redução de riscos e dos próprios acidentes, conclui a espe-
cialista. 

Campos   São João da Barra   Itaperuna  
Italva   São Francisco de Itabapoana   São Fidélis  
Santo Antônio de Pádua   Cambuci   Cardoso Moreira  
Itaocara   Miracema   Natividade   Porciúncula   
Lage de Muriaé  Bom Jesus de Itabapoana   Varre-Sai
Aperibé   São José de Ubá

Italva   Itaperuna   Santo Antônio de Pádua   
São Francisco de Itabapoana  São João da Barra

sINDIcaTo aTENDE 18 muNIcíPIos

sTIcoNcImo Em cINco sub-sEDEs

Cristiane 
Carvalho 

de Oliveira,  
Engenheira de 
Segurança do 

Trabalho do 
STICONCIMO-RJ

STICONCIMO-RJ



Negociação
em Macaé-RJ
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nesta época 
de crise 

temos que 
valorizar esta 

conquista. 

Luta e conquista para pintura,  
montagem e manutenção industrial

Como já virou tradição, em 2016 organizamos nossas comemorações pelo dia 
de São Judas Tadeu, padroeiro da nossa categoria. Mais uma vez, mesmo nestes 
momentos difíceis e com o compromisso de não esmorecer nunca, não foram pou-
pados esforços para realização do VII Torneio de Futebol do SINTPICC, com show 
ao vivo, sorteio de vários prêmios, recreação infantil, comida e bebida liberada 
para o trabalhador e seus dependentes. 

O SINTPICC lembra que é necessária a apresentação do contracheque na en-
trada, para comprovação da contribuição. O argumento é de que a festa é realizada 
para o contribuinte e dependentes.

Após diversas e exaustivas rodadas de 
negociações, foi aprovada pela categoria a 
nova Convenção Coletiva de Trabalho, com 
reajuste salarial para a categoria de pintu-
ra, montagem e manutenção industrial. 

– É pequeno, não o almejado, desejado 
ou o ideal, porém nesta época de crise te-
mos que valorizar esta conquista. Foi com 
muita luta e perseverança. Por fim, em as-
sembleia [foto] no dia 6 de setembro no 
Fluminense Esporte Clube foi aprovada 
por unanimidade a proposta de reajuste 
de 7,5% para os trabalhadores cujo salário 
base é de até R$ 5.000,00, retroativos a 1º 
de maio, e 5% divididos em duas vezes, sen-

do 3% retroativos a maio e 2% a partir de 
1º de novembro para quem recebe salário 
base superior a R$ 5.000,00, assinala o pre-
sidente do Sindicato, João Rodrigues Vieira.

O dirigente acrescenta que para o va-
le-alimentação, a correção foi de 13,1%, fi-
cando no valor líquido de R$ 380,00, tam-
bém retroativos a maio. 

– A Convenção Coletiva de Trabalho 
está sendo lançada no sistema mediador, 
disponível para consulta no site do Minis-
tério do Trabalho e Emprego, porém vale 
lembrar que a CCT entra em vigor a partir 
de sua assinatura, independente de homo-
logação no MTE – finaliza.

Campos   São João da Barra   Itaperuna  
Italva   São Francisco de Itabapoana   São Fidélis  
Santo Antônio de Pádua   Cambuci   Cardoso Moreira  
Itaocara   Miracema   Natividade   Porciúncula   
Lage de Muriaé  Bom Jesus de Itabapoana   Varre-Sai
Aperibé   São José de Ubá

Italva   Itaperuna   Santo Antônio de Pádua   
São Francisco de Itabapoana  São João da Barra

s. JuDas TaDEu rEvErENcIaDo PElo sINTPIcc
João Rodrigues 

Vieira,  presidente

SINTPICC



Padrão mantido
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Marceneiros de Nova Friburgo celebram acordo

Os marceneiros de Nova Friburgo, Cachoeiras de 
Macacu, Bom Jardim, Cordeiro e Cantagalo consegui-
ram manter o padrão na recém-assinada Convenção 
Coletiva de Trabalho. O presidente do sindicato re-
gional da categoria, Allan Rosa, faz uma avaliação do 
momento:

– Não estamos ainda satisfeitos, mas foi uma vi-
tória expressiva na atual conjuntura do país, que tem 
cerca de 12 milhões de desempregados. O aumento 
de 10% no salário representa um índice acima de 
muitos que se vê como e 14,2% na cesta básica no 
geral, que passou de R$ 350,00 para R$ 400,00. Com 
o fechamento deste acordo, e mais os serviços sociais 
ora conquistados, fica mais uma vez demonstrado o 
trabalho da direção do SindMarc. Parabéns aos tra-
balhadores, principalmente os que participaram da 
assembleia. Sem eles, este acordo não sairia do papel. 
Certamente vitórias maiores virão quando o traba-
lhador participar mais ativamente do seu Sindicato. 
O meu agradecimento vai acompanhado de uma con-
vocação: companheiros, aos poucos vamos fincando 
os pés nas conquistas trabalhistas e sociais que aten-
dem sempre, em primeiro lugar, os anseios da catego-
ria. Outras conquistas virão – afirma.

Com o acordo firmado, o presidente do Sind-
Marc diz que pretende fiscalizar o cumprimento das 
cláusulas para evitar ações judiciais:

– Este acordo foi homologado na Delegacia do 
Trabalho sob o registro RJ001180/2016. Esperamos 
a colaboração das empresas. E pedimos que àquelas 
que não se encontram em dia com o SindMarc que 
nos procurem para acertarmos a situação, segundo 
as cláusulas de nossa Convenção Coletiva – reivindica.

SINDMARC

O SindMarc, em parceria com o Sindicato dos 
Trabalhadores no Comércio, e Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias do Vestuário, oferece a 
seus associados e familiares atendimento médico 
ambulatorial em ginecologia, pediatria e clínica 
geral. 

A assistência jurídica continua sendo presta-
da na sede do Sindicato. Para se agendar, os asso-
ciados e dependentes podem ligar para o Sindica-
to, pelo telefone (22) 2528-7224.

assIsTêNcIas Para 
assocIaDo E DEPENDENTEs

PIsos a ParTIr DE 01/06/2016

*  mínimo da categoria

AUXILIAR 1 R$ 1.171,28*

AUXILIAR 2 R$ 1.259,13

AUXILIAR DE SERRARIA R$ 1.215,20

PROFISSIONAL EM GERAL R$ 1.610,51

PROFISSIONAL MARCENEIRO R$ 1.694,00

VALE-REFEIÇÃO R$ 21,34

VALE-TRANSPORTE gratuito

SEGURO DE VIDA obrigatório



Centro Norte
Fluminense
Trabalhadores na Construção 
têm sindicato atuante

Fundado em 2 de maio de 1934, o Sindicato dos Trabalhadores na Construção 
Civil do Centro Norte Fluminense tem sedes em Friburgo e Cordeiro para atender o 
profissional da região. Há 82 anos luta pe-
los direitos dos trabalhadores do setor da 
construção civil, cimento, cal e gesso.

- O associado dispõe de um grande 
número de convênios médicos e odontoló-
gicos que atendem também seus familia-
res sem nenhum custo adicional além da 
mensalidade social. Temos algum pionei-
rismo: fomos um dos primeiros sindicatos 
da construção civil do Estado do Rio de 
Janeiro a ter na sua diretoria efetiva uma 
diretora mulher, atuando diretamente na 
direção da entidade promovendo assim a 
igualdade em um setor de predominância 
masculina – diz o presidente Fernando 
Graeff Vieira.

Ainda segundo o presidente, a direto-
ria 2015-2020 [foto] investe na integração 
externa, participando de movimentos de 
fábricas e eventos promovidos pelo setor 
da construção civil [foto] podemos ouvir e 
atender aos empregados em suas reivindi-
cações sociais e trabalhistas

– A presença em eventos promovidos 
pela Feticon-RJ e demais encontros do se-
tor tem contribuído para o crescimento e 
fortalecimento do Sindicato – conclui.

STICC

Fernando Graeff Vieira (presidente)
Juarez da Conceição Nascimento
Liacres Antonio Ritis
Lucimar de Oliveira
Carlos Eduardo Lopes
Leonardo Heitor Vieira
Carlos Henrique Botinhão
Altidemio M.  Brites
Luiz Carlos Coimbra
Sebastião Carlos Rodrigues
Luiz Carlos Machado
Willian Cordeiro da Conceição
Joel Nunes
Sebastião Augusto
José Maria Torres Grimião

DIrETorIa 2015-2020
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Furar greve, 
um mau negócio

12

Em Nova Iguaçu,  
só ganhou quem 
acompanhou o Sindicato
Ainda repercute o acordo do SINTRACOMM-NI na 

Telematica, onde o Sindicato combatia a injustiça dos 
trabalhadores de construção receberem, como meta-
lúrgicos, um piso salarial muito abaixo do conquistado 
pela nossa categoria.

– O acordo, inédito no Brasil, beneficia apenas 
os trabalhadores que confiaram no sindicato e fize-
ram greve. Os dois terços que confiaram no sindicato 
e mantiveram a paralisação receberão reajuste de até 
40%. Aquele um terço de trabalhadores que preferi-
ram o lado do patrão e furar a greve ficam de fora do 
acordo. Quem não quer sindicato não quer benefícios. 
Até a justiça começa a reconhecer isso – comenta o 
presidente Tiago Cunha.

O dirigente lamenta ainda observar trabalha-
dores que ainda se deixam levar pela campanha 
patronal de enfraquecimento dos sindicatos. E cita 
ainda um caso parecido ocorrido em São Paulo:

– É preciso ter cuidado com lobos vestidos de 
cordeiro. São aqueles que sugerem que o empregado 
oficialize que não concorda com o desconto sindical. O 
caso julgado pela 30ª Vara de Trabalho é do trabalha-
dor que apresentou sua oposição à representação sin-
dical. Quando ele foi despedido, abriu processo reivin-
dicando aumentos e benefícios obtidos pelo sindicato 
no acordo coletivo, mas como nunca contribuiu o juiz 
negou, dando razão à empresa que apresentou como 
prova nos autos do processo a cópia de sua oposição 
ao desconto. A justiça entendeu que ele não quis estar 
representado pelo sindicato – relata Cunha.

Seus parentes e amigos não tem plano de 
saúde? Traga-os para a assistência médica do 
sindicato.

Venha fazer uma visita.

Atendimento médico ambulatorial na sede 
do SINTRACOMM-NI em Cardiologia, Clínica 
Médica, Dermatologia, Otorrinolaringologia, 
Gastroenterologia, Nutrição, Ginecologia, Of-
talmologia, Neurologia, Urologia, Obstetrícia, 
Ortopedia, Pediatria, Geriatria;
Assistência médica ambulatorial, com con-
sultas em diversas especialidades em rede de 
clínicas, inclusive para dependentes, além de 
exames de fezes, urina e hemograma completo;
Desconto em farmácia – a Drogaria Compro-
misso oferece. Faça suas compras e só depois 
apresente a sua carteira de sócio e exija o seu 
desconto.

O SINTRACOMM-NI fez parceria com o Iguaçu 
Basquete Clube para oferecer ao associado 
uma opção para sua família e amigos desfruta-
rem de:

Piscina de crianças e adultos com guardiões;
Campo de futebol society;
Quadra fechada de futsal, basquete e outros 
esportes de quadra;
Espaço para festas e eventos.

saúDE

laZEr

VANTAGENS DE SER 
SINDICALIZADO

SINTRACOMM-NI

O presidente do SINTRACOMM-NI (de colete laranja) conversa com profissionais durante ato sindical



Preocupação 
Sindical
Causa preocupação a sentença judicial que manteve a de-

missão de um sindicalista, membro de conselho fiscal, confor-
me pude ler recentemente em publicação sindical.

Senhores, a sentença negativa do magistrado irá reper-
cutir no meio sindical negativamente, afirmo aqui as minhas 
preocupações que o caso exige. Entendeu o magistrado que a 
empresa agiu corretamente e indeferiu o pedido do autor em 
retornar ao seu posto de trabalho. No despacho, o juiz não re-
conheceu estabilidade prevista no artigo 8º da Constituição.

Pois bem, data vênia, entendo eu que: um membro do con-
selho fiscal tem as suas atribuições sindicais com a responsa-
bilidade de verificar as contas do SINDICATO, e que venha se 
validar, através de uma assembleia soberana com os votos vá-
lidos de trabalhadores associados, que a ele depositou a sua 
confiança. Com mandato sindical estatutário a cumprir, mais 
uma vez entendo que este membro não poderá sofrer ingerên-
cia de nenhuma empresa sobre ele nesta especial função, isto 
enquanto estiver a serviço do sindicato cumprindo sua gestão, 
a não ser por falta gravíssima.

Senhores, isto não pode simplesmente passar batido. Sa-
bemos, e o próprio magistrado sabe, que essa estabilidade 
sempre foi alvo de discussão. Até mesmo processos foram defe-
ridos em favor da estabilidade por conta desta argumentação. 

Senhores, é muita responsabilidade para um só magistra-
do decidir que o trabalhador deve sair. Temos que abrir uma 
discussão sobre isto e passar para alguns que: o sindicato, as-
sim como as empresas brasileiras, tem deveres e compromis-
sos a prestar aos órgãos competentes. Só devemos compreen-
der uma interrupção ou interferência como esta por uma falta 
muito grave. Ou que venha colocar este membro em descon-
fiança a ponto de descaracterizar a sua seriedade, na qual ele 
se propôs, e a soberania de uma assembleia que o aprovou e 
o elegeu. Não podemos alimentar uma ditadura no meio judi-
cial, enquanto o país é democrático e exige a flexibilidade da 
lei nesta hora.

Peço aos senhores observar a gravidade desta situação, 
não importando se o membro é titular ou suplente. Não é a dis-
cussão em tela, e sim um membro demitido, que agrava a titu-
laridade e a suplência, reduzindo o efeito físico, contrariando 
a lei de gestão naquele grupo do conselho. Saudações sindicais 
aos companheiros.

STI 
OLARIA E 
CERâMICA

Adilson 
Martins de 
Morais
Presidente do 
STI Olaria e 
Cerâmica
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Sindicato de 
Volta Redonda, 70 anos
SINTRACONSMONPES se expande 
e valoriza profissional

O Sindicato dos Trabalhado-
res da Construção Civil de Volta 
Redonda e região, com 70 anos de 
história de luta, tem priorizado 
ações de valorização da catego-
ria.  Nos últimos anos a entidade 
fez investimentos em estruturas 
que resultaram em conforto e co-
modidade para melhor atender 
os trabalhadores. 

O primeiro deles foi a cons-
trução da nova sede adminis-
trativa que leva o nome do ex
-presidente Rubem Machado, 
assassinado no exercício da fun-
ção no início da década de 60. A 
sede foi inaugurada em 17 de ju-
lho de 2013, no bairro Conforto, 
em Volta Redonda, com instala-
ções modernas e amplas. A nova 
sede marcou a restruturação do 
Sindicato e reforçou a valorização 
das categorias.

Volta redonda e resende
Na sede, com 400 m², os 

trabalhadores contam com três 
pavimentos, 10 salas divididas 
em secretaria, presidência, sala 
de reunião para os diretores, re-

cepção, auditório, entre outros 
espaços. O projeto priorizou 
também a acessibilidade de pes-
soas com deficiência com a ins-
talação de elevador.

Outro grande investimen-
to foi a aquisição da subsede 
do Sindicato, inaugurada em 26 
de setembro de 2015, no bairro 
Jardim Tropical, em Resende, 
para melhor atender os traba-
lhadores da região das Agulhas 
Negras. Brevemente, a diretoria 
homenageará o diretor de for-
mação do Sindicato e secretário 
de Formação da CUT/RJ, Juarez 
Antunes, falecido em 22 de agos-
to de 2016, dando o nome dele à 
subsede.

recursos próprios
A estrutura de Resende é 

composta de sala para os tra-
balhadores, secretaria, salas de 
reunião, de homologações e ne-
gociações, sala para a realização 
de cursos e uma plenária com 
50 lugares para assembleias. Ela 
também oferece acessibilidade 
aos associados.  

– Além de trabalhar pela con-
quista de ganhos salariais para as 
categorias, nosso Sindicato teve 
um olhar para a valorização dos 
associados. As duas estruturas 
foram financiadas com recursos 
próprios da entidade. Temos or-
gulho em oferecer espaços com 
conforto e com atendimento mais 
ágil aos trabalhadores –  destaca 
o presidente da entidade, Sebas-
tião Paulo de Assis. 

O próximo grande desafio da 
diretoria é a construção do centro 
de lazer que será também um es-
paço para realizar qualificações, 
convenções, encontros de forma-
ção, entre outros.  O terreno já foi 
adquirido em 2010, e a meta é co-
locar esse projeto em prática num 
futuro bem próximo.

SINTRACONSMONPES
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Sindicato de 
Volta Redonda, 70 anos

Marceneiros do 
Rio filiam

Sindicato faz campanha na 
capital do RJ

Fundado em 15/03/1932, o Sindicato dos Oficiais 
Marceneiros do Município do Rio de Janeiro está em 
campanha de filiação. Além de suporte jurídico e médico, 
a ideia é ampliar as opções recreativas para o associado.

– Valorizar o patrimônio imobiliário, melhorando nos-
sa estrutura de lazer, é trabalhar pela coletividade. Ao lado 
da sede administrativa própria, no centro do Rio, temos a colô-
nia de férias em Rio Bonito-RJ para modernizar e atrair associados 
– diz o presidente do Sindicato, Valfredo Borja Lima.

Na entrevista a seguir, o dirigente enumera as razões para o 
profissional de marcenaria se sindicalizar e aproveita para deixar 
um recado aos colegas:

– Não perca tempo, você não pode ficar sozinho, venha para o 
Sindicato, junte-se a nós nessa luta.

O Sr. organizou uma campanha de filiação, e uma pergunta 
que sempre encontramos é: o que o Sindicato me oferece?

Valfredo Borja Lima: Temos uma retaguarda forte com nossa 
assistência jurídica na área trabalhista e previdenciária gratuita com 
dois advogados, o Dr. Hélio e a Dra. Elaine. O Sindicato oferece tam-
bém o apoio da nossa Comissão de Conciliação Prévia, para acordos 
extra-Judiciais, com os funcionários Luciene e Marcos, destacados 
para acompanhar o trabalhador.

O Sindicato oferece assistência médica?
Valfredo Borja Lima: Temos convênio com a Policlínica São 

Cristóvão, Clínica Médica Hoverly e com a Associação das Clínicas 
Médicas do Rio de Janeiro proporcionando atendimento em mais 
de 40 estabelecimentos no município do Rio de Janeiro e Baixada 
Fluminense, em diversas especialidades. Também na área de saúde, 
destacamos o convênio do Sindicato com a SEMPREODONTO, com 
dentistas credenciados em todo o Brasil, com diversos benefícios: 
sem carência, sem limite de utilização, ampla rede credenciada, mais 
de 250 eventos cobertos, aparelhos ortodônticos grátis, inclusão 
de dependentes e agregados. Já são mais de 9 mil pontos de aten-
dimentos. E o associado conta com o auxilio-funeral, extensivo aos 
seus dependentes legais, correspondente a 50% do valor do maior 
salário profissional da categoria. É importante lembrar que todas as 
assistências citadas são extensivas aos aposentados remidos e aos 
seus dependentes.

O Sindicato atua na área de lazer?
Valfredo Borja Lima: Temos nossa colônia de férias em cons-

trução na Fazenda São José, em Rio Bonito-RJ, que proporcionará 
hospedagem ao trabalhador e sua família, durante suas férias ou em 
finais de semana. Será uma sede recreativa, com piscinas para adul-
tos e crianças, quadra de futebol e suítes. O associado também parti-
cipa de excursões de trabalhadores das fábricas de móveis.

SINDICATOMARCRJ

Valfredo Borja Lima

todas as 
assistências 
citadas são 

extensivas aos 
aposentados 

remidos e 
aos seus 

dependentes
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Niterói renova

16

Sindicato empossa Diretoria

Manter a luta na defesa dos direitos e orga-
nização da categoria, em uma gestão transparen-
te e democrática, com inserção do sindicato nos 
movimentos sociais, sem perder o foco das gran-
des questões de interesse para a categoria.

Esta é a proposta da nova Diretoria do Sindi-
cato dos Trabalhadores nas Indústrias da Cons-
trução Civil e no Mobiliário de Niterói (STICMN), 
empossada em outubro, tendo à frente o presi-
dente Edmilson da Costa Pinto, e o vice, Amauri 
Ferreira Nunes.

- A solenidade de posse inaugurou o Audi-
tório Manoel de Souza Pinto, homenagem pós-
tuma ao nosso saudoso ex-presidente, um líder 
sindical que contribuiu para o avanço do nosso 
sindicato, transformado em referência na nossa 
região – afirmou Edmilson da Costa Pinto.

Federação prestiGia
O presidente da FETICOM-RJ, Luiz Antonio 

Rodrigues, foi um dos convidados de honra da ce-
rimônia, e descerrou a placa do auditório junta-
mente com o colega do STICMN, Edmilson Costa 
Pinto, sob os aplausos de diretores e familiares.

Também prestigiaram a posse os presiden-
tes do Sindicato da Indústria da Construção Civil 
de Niterói, Roberto Curi, e do SINDICEM, Sergio 
Kunio Yamagata.

STICMN
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Indignação x conquista
Sindicato de Cal e Gesso 
lamenta veto a aposentados mas 
comemora clínica em SG

O Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Cimento Cal e Gesso de São 
Gonçalo tem a satisfação de se juntar aos 
sindicatos coirmãos filiados à Federação 
nesta edição da Revista FETICOM-RJ.

– Trata-se de mais uma oportunidade 
de troca de ideias e avaliações. Num ano de 
muitas lutas e desemprego, estamos con-
seguindo reverter os parâmetros com aju-
da de nossa diretoria e dos trabalhadores 
– afirma o presidente do sindicato, Bento 
Armond [foto].

 
deVer cumprido

Um feito especialmente caro à cate-
goria é a consolidação do NIAST – Clínica 
de Atendimento à Saúde do Trabalhador 
[foto], que está completando 12 anos a ser-
viço dos associados e dependentes. 

– Quando o presidente Ernesto, do 
Sintraindistal, nos ofereceu a parceria em 
2004, não retrucamos e aceitamos de ime-
diato, pois sabíamos que daria muito certo. 
Hoje na diretoria do NIAST, me sinto orgu-
lhoso da clínica fundada por três sindica-
tos. Foi uma aposta do Sintraindistal com o 
nosso sindicato e com o sindicato do vestu-
ário de São Gonçalo. Outros aderiram de-
pois e hoje o NIAST está credenciado pelo 

Cremerj, atendendo inclusive a planos de 
saúde – observa Armond.

O presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias do Cimento Cal 
e Gesso de São Gonçalo comenta ainda a 
aprovação que o NIAST conseguiu:

– Oferecemos aos associados e seus 
dependentes plano médico e dentário. 
Vemos com muita alegria e satisfação as 
vezes em que nossos associados buscam 
esse atendimento. Depois, nos procuram 
elogiando o atendimento. É uma prova do 
acerto da parceria que fizemos com o Sin-
traindistal e o sindicato vestuário de São 
Gonçalo – acrescenta.

 
decepção com stF

Bento Armond diz que a conquista do 
NIAST é uma vitória que diminui as inúme-
ras frustrações do trabalhador.

– O desemprego voltou, e o quadro ge-
ral nos deixa com aquela sensação de que 
como sempre quem paga a conta é o povo. 
A decisão contrária do Supremo Tribunal 
Federal à desapontação, em outubro, foi 
mais uma ducha fria. Uma perda irrepa-
rável para o aposentado que retornou ao 
mercado e lutava por um benefício à altura 
da contribuição que deu ao país – finaliza.

SINDICATO DOS 
TRABALHADORES 
NAS INDúSTRIAS 
DO CIMENTO CAL 
E GESSO DE SÃO 

GONÇALO
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Petrópolis 
confraterniza
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No feriado da classe,  
comemoração do 

acordo regional

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Cons-
trução e do Mobiliário de Petrópolis comemorou em 17 de 
outubro, Dia da Categoria, a Convenção Coletiva de Traba-
lho 2016-2017. O acordo inclui reposição salarial de 9,5%.

– A conquista é positiva, uma vez que o aumento 
acompanhou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC). Além disso, podemos comemorar a manutenção do 
vale-transporte gratuito para a categoria e dos feriados em 
outubro e no Carnaval – destaca o presidente do sindicato, 
José Maria Rabelo.

Sobre os feriados, o acordo firmado com o sindicato 
patronal estabelece que o dia 17 de outubro de 2016 (se-
gunda-feira) seria considerado feriado em homenagem à 
classe, com dispensa remunerada e paralisação nas obras, 
fábricas, oficinas e escritórios das empresas. Confira no 
quadro outras cláusulas de interesse do trabalhador.

ASSIDUIDADE E ANUÊNIO
6% de assiduidade e mais 1% de anuênio 
para quem está há mais de um ano na 
empresa.

TERÇA FEIRA DE CARNAVAL
As empresas se comprometem a abonar a 
Terça-feira de carnaval dos seus empregados, 
sem prejuízo dos salários, pois na lei não 
é considerado feriado, ou seja, mais uma 
conquista para os trabalhadores.
 
VALE TRANSPORTE GRATUITO
As empresas fornecerão gratuitamente aos 
seus empregados os vales- transporte ou 
(passe popular) sem qualquer desconto.

ADICIONAL NOTURNO 
Trabalho prestado no horário de 22h às 5h 
será remunerado com adicional de 25%, 
índice superior à lei (20%).

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO
As empresas estabelecidas fora do município 
de Petrópolis fornecerão gratuitamente a 
seus empregados café da manhã e refeição, 
inclusive sábados, domingos e feriados.

CESTA BÁSICA
Cesta básica ou vale alimentação no valor 
de R$ 300,00, desde que o trabalhador não 
tenha falta injustificada no mês em referência. 

VALE-TRANSPORTE
Será concedido vale-transporte a todo 
trabalhador no percurso residência-trabalho, 
podendo o empregador efetuar o desconto de 
até 1% do valor concedido.

EDUCAÇÃO
As empresas procurarão implementar cursos 
de alfabetização nos canteiros de obras, 
em convênio de entidades educacionais 
promotoras de alfabetização para adultos, com 
fornecimento gratuito de material escolar.

ESTABILIDADE SERVIÇO MILITAR
Os trabalhadores em idade de convocação 
para o serviço militar terão estabilidade 
provisória no emprego, desde o alistamento 
até 60 dias após a baixa militar e o retorno ao 
serviço.

PIS
Licença remunerada de um dia para 
recebimento do PIS, sem perda do repouso 
semanal remunerado.

cláusulas vaNTaJosas

SIMOPE
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Saúde, mais uma 
conquista
SINTRAINDISTAL anuncia Clínica de 
Atendimento ao Trabalhador

A Diretoria do SINTRAINDISTAL aproveita esta publicação da FETICOM-RJ para ma-
nifestar o prazer de integrar a Federação, cuja retaguarda tem sido fundamental para os 
avanços do Sindicato. 

A segurança de ser filiado à nossa entidade superior responde por uma parcela im-
portante das nossas conquistas como categoria organizada. Os técnicos de instalação e 
manutenção mecânica experimentam uma fase de administração responsável, em espe-
cial nas negociações coletivas de trabalho e na capacitação profissional.

No momento, o Sindicato e os associados comemoram o credenciamento do NIAST 
– serviço de saúde próprio – junto ao Conselho Regional de Medicina. 

O SINTRAINDISTAL atende o asso-
ciado em sede própria dotada de audi-
tório em um conjunto comercial na re-
vitalizada e valorizada zona portuária 
carioca, na área central da cidade do 
Rio de Janeiro. A sub sede do Sindicato 
fica na Abolição, zona norte carioca, em 
imóvel cujas instalações são ministrados 
cursos práticos.

Nosso canal presencial com o asso-
ciado do Grande Rio e interior fluminen-
se é feito através de nossas delegacias 
em São Gonçalo, Itaboraí, Barra do Piraí 
e Araruama. 

Há exatamente 12 anos, o Sindicato, em parceria com 
outras agremiações coirmãs, fundava o NIAST – Núcleo In-
tegrado de Atendimento à Saúde do Trabalhador. 

Hoje, o NIAST subiu de patamar: nosso associado dis-
põe da Clínica de Atendimento à Saúde do Trabalhador, que 
acaba de ser credenciada pelo CREMERJ, com atendimento 
inclusive a alguns planos de saúde.

– Este avanço muito nos orgulha, pois já podemos 
atender o trabalhador e seus familiares com hora marca-
da, em mais de 10 especialidades médicas, inclusive hoje 
já contando com o próprio laboratório de análises dentro 
do NIAST, que acaba de incorporar um aparelho de eletro-
cardiograma com laudo imediato – relata o presidente do 
SINTRAINDISTAL, Ernesto Belmiro Afonso.

EsTruTura saúDE EXTENsIva

SINTRAINDISTAL

Diretoria do SINTRAINDISTAL
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As normas da construção civil

Sigla para Norma Brasileira, 
emitida e divulgada pela ABNT 
(Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), podendo ser chamada 
também de ABNT NBR.

Sigla estabelecida e divulgada pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego. Uma vez que o MTE é uma instituição do 
Poder Público, as Normas Regulamentadoras têm caráter 
obrigatório. Trata-se de um conjunto de direcionamentos 
e procedimentos técnicos referentes à segurança no 
trabalho. As Normas Regulamentadoras foram definidas 
e podem ser alteradas, por intermédio do MTE, de acordo 
com as necessidades da sociedade em geral, indicadores 
estatísticos, demandas de órgãos fiscalizadores e 
organizações empresariais.

Nr
Norma rEgulamENTaDora

Nbr
Norma brasIlEIra

É comum que profissionais da área tenham dúvidas a res-
peito das aplicações da NR e da NBR. Duas siglas que costumam 
ser confundidas. Afinal, o que são as NRs e a NBRs?

Uma consulta ao site da Sienge – empresa que oferece um 
sistema de gestão na indústria da construção e que já beneficia 
mais de 2700 clientes em todos os estados do Brasil – permite 
responder.

sErvIço DE qualIDaDE
Ter conhecimento sobre as NRs e NBRs relacionadas ao 

mercado da construção civil é fundamental. Trata-se de um com-
ponente básico para quem quer entregar o serviço/empreendi-
mento com maior qualidade, respeitando-se as recomendações, 
métodos e parâmetros previstos na legislação brasileira. 

NR (Normas Regulamentadoras) e NBR (Normas Brasilei-

ras) são conjuntos de leis que visam parametrizar as práticas de 
trabalho da construção civil. Ambas têm como propósito reduzir 
e evitar acidentes de trabalho no setor. Entre elas, existem dife-
renças fundamentais.

Tanto as Normas Regulamentadoras quanto as Normas 
Técnicas são alteradas constantemente. Com frequência, elas 
são repensadas, atualizadas e republicadas pelas organizações 
responsáveis (MTE e ABNT, respectivamente). Dessa forma, de 
modo geral, as NRs e as NBRs indicam a maneira mais assertiva 
de se agir nos processos referentes às elas.

Algumas Normas Regulamentadoras requerem o cumpri-
mento de NBRs, fazendo com que essas se tornem obrigatórias. 
Por isso, se a construtora optar por não seguir à risca as deter-
minações das Normas Técnicas, é essencial conscientizar-se a 
respeito.

Nr ou Nbr?



Em vigor desde julho de 2013, esta Norma de Desempenho de Edifi-
cações, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), estabelece 
exigências de conforto e segurança em imóveis residenciais. 

A norma NBR 15.575 diz que níveis de segurança, conforto e resis-
tência devem proporcionar cada um dos sistemas que compõem um imó-
vel: estrutura, pisos, vedações, coberturas e instalações.

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) lançou o 
Guia Orientativo da Norma 15.575. Ele tem 311 páginas e está disponível 
no formato PDF pela internet através do link http://www.cbic.org.br/
arquivos/guia_livro/Guia_CBIC_Norma_Desempenho_2_edicao.pdf.

As regras privilegiam os benefícios ao consumidor e dividem res-
ponsabilidades entre fabricantes, projetistas, construtores e usuários.

Merecem aplausos as iniciativas como o Programa 
Mestre ArcelorMittal, companhia apontada como líder 
mundial em mineração e em produção de aço. Focada na 
capacitação, a ideia é terminar 2016 com cerca de 1,3 mil 
profissionais – marceneiros, pedreiros e mestre de obra 
- atualizados. 

O caminhão-escola do programa fez em setembro 
um giro por diversas cidades do RJ e capital. 

O programa é padronizado. O curso, gratuito, tem 
quatro horas de duração, destinado a quem trabalha na 
construção civil. Abrange desde a sondagem do terre-
no até a entrega das chaves. É rápido, mas com todos os 

fundamentos de técnicas construtivas e de 
aumento de produtividade, abrangendo 
assuntos como fundações, lajes, armações, 
montagem, alvenaria e revestimentos.

Cada turma tem cerca de 40 alunos. 
Os horários são flexíveis (8h, 13h e 18h) 
para atrair interessados, independente 
do turno do trabalhador. Os participantes 
têm direito a lanche no intervalo e certifi-
cado de conclusão validado pelo Ibracon.

É preciso ser empresa para agendar 
uma visita do caminhão-escola do Pro-
grama Mestre ArcelorMittal. Saiba como, 

acessando o site www.mestrearcelormittal.com.br. 

Norma da ABNT traz 
grandes mudanças para 
construção de residências

Mudou a NBR 15.575

Caminhão-escola
Programa de capacitação 
para profissionais da 
construção
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Queda em altura 
lidera mortes

raNkINg 
ma
ca
bro

ONG Repórter Brasil 
levanta quadro 
preocupante

Más condições 
de trabalho

Apesar dos investimentos bilionários e da massiva 
geração de emprego na última década, o crescimento da 
construção civil não foi capaz de resolver um problema 
crônico: as más condições de trabalho no setor.

A conclusão é da ONG Repórter Brasil, criada há 25 
anos para identificar e tornar públicas situações que fe-
rem direitos trabalhistas e causam danos socioambien-
tais no país. Um levantamento desta Organização Não 
Governamental mostra que entre as irregularidades mais 
comuns denunciadas por sindicatos estão: alojamentos 
precários, riscos à integridade física e jornadas acima do 
limite permitido. Como melhorar este quadro?

INsEguraNça
Lançado 2012 com grande expectativa, o documento 

Compromisso Nacional para Aperfeiçoamento das Condi-
ções de Trabalho na Indústria da Construção, é tido como 
um avanço por organizações da sociedade civil, mas seus 
efeitos ainda são limitados.

O acordo conseguiu atrair empreiteiras especializa-
das em obras públicas, mas teve dificuldade entre empre-
sas que atuam no setor privado. A perspectiva de que o 
novo governo de Michel Temer reduza direitos em uma 
reforma trabalhista e aprove a terceirização traz ainda 
mais insegurança para os operários.

Segundo o Tribunal Regional do 
Trabalho de Santa Catarina, 65% 
das mortes na construção civil 
no Estado de janeiro a setembro 
tiveram como causa a queda em 
altura.
O TRT-SC recomenda analisar os 
dados dos acidentes por queda 
em altura para identificar as 
causas e impedir que eles se 
repitam. A maioria dos acidentes 
ocorre por descaso. Muitos 
não levam o risco a sério, e os 
empregadores acabam pagando 
caro por não fiscalizar o uso dos 
equipamentos de segurança.
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*Museu do Amanhã e Veículo Leve sobre Trilho (VLT)


