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CAPACETE NA CABEÇA E PANFLETO NA MÃO: CONTICOM
MOBILIZA PARA ASSEMBLEIA DA CLASSE TRABALHADORA
Destacando os avanços obtidos no último período, o presidente da Conticom, Vilmar Kanzler, sublinhou que a hora
é de unidade e mobilização em torno da pauta  comum de reivindicações. Precisamos colocar o pé no acelerador”

Reunida no dia 25 de maio em São Pau-
lo, a direção da Conticom/CUT fez um

balanço das mobilizações do Ramo para a
Assembleia da Conferência Nacional da
Classe Trabalhadora, convocada pelas cen-
trais sindicais para o próximo dia 1º de ju-
nho (terça-feira) no Pacaembu.

Além de visual próprio, como capacetes
para destacar a presença operária no even-
to, a entidade vai levar faixas com ênfase na
redução da jornada e no combate aos aci-
dentes de trabalho, que lesionam, mutilam
e matam milhares de trabalhadores da cate-
goria.

AVANÇAR - Na avaliação do novo presi-
dente da Conticom/CUT, Vilmar Kanzler, di-
rigente sindical no importante pólo moveleiro
de São Bento do Sul, em Santa Catarina, a
participação neste momento histórico é es-
sencial, já que o setor é um dos que mais
tem sido beneficiados em termos salariais e
de emprego.

“Precisamos colocar o pé no acelerador
e não frear. Este é um momento em que
estão colocados no horizonte dois projetos
completamente opostos:  um de
aprofundamento das mudanças, outro do re-
trocesso. Daí a importância de que a classe
trabalhadora entre em campo unida, fortale-
ça sua identidade comum e esteja mobiliza-
da para defender a sua pauta de reivindica-
ções”, declarou Vilmar. A defesa dos 7,7%
do reajuste das aposentadorias e o fim do
fator previdenciário, ressaltou, são questões
que merecem especial atenção para garan-
tir que se faça justiça com a sanção presi-
dencial.

LUIZINHO - Conforme Luiz de Queiroz,
secretário de Políticas Sociais e Sindicais
da Conticom, é essencial que cada Federa-
ção e Sindicato da categoria assuma para
si a responsabilidade com o êxito do even-
to. “Para o setor da construção e da madei-
ra, a presença do Estado como agente
indutor do desenvolvimento, com ações con-
cretas como o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) e o Minha Casa, Minha
Vida tem sido decisivo. Depois de anos de
descaso e abandono neoliberal, começamos
a colher os frutos do crescimento. Isso pre-
cisa ficar claro nas falas e no visual da
Assembleia”, declarou.

A reunião da direção contou com a parti-
cipação de Maurício Rombaldo, da Coorde-
nação dos Projetos de Floresta da Interna-
cional da Construção e da Madeira (ICM).

Segundo Valdemir de Oliveira (Popó), secretário de Finanças da Conticom e
destacada liderança do Sindicato de Bauru-SP, “com mais oferta de emprego,
cresceu a nossa capacidade de pressionar os empresários por salários dignos e
melhorias nas condições de trabalho nos canteiros de obras”. “A Assembleia vai
ampliar a nossa articulação com as demais centrais para fazer avançar a nossa
plataforma comum”, acrescentou.

Na avaliação do secretário de Formação, Waldir Maurício, vitórias recentes como
a realização das obras para a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de
2016, no Brasil, devem se traduzir,em avanços para os trabalhadores do setor com
“rigoroso controle social dos investimentos públicos e vinculação de que cada centa-
vo aplicado sirva para garantir direitos e não para precarizar”. Um dos objetivos da
entidade para o período, informou, é realizar um grande encontro com os sindicatos
das doze capitais que sediarão a Copa e elaborar uma pauta conjunta, que pode vir
a ser o embrião de um Contrato Coletivo Nacional da categoria.

POPÓ: “COM A GERAÇÃO DE NOVOS EMPREGOS, CRESCEU A
NOSSA CAPACIDADE DE PRESSÃO JUNTO AO PATRONATO”

WALDIR MAURÍCIO: PRECISAMOS APROVEITAR AS OBRAS
DA COPA PARA AMPLIAR SALÁRIOS E CONQUISTAS SOCIAIS

Para o secretário geral da Conticom, Alcides Luiz do Nascimento, é fundamental
aproveitar o bom momento econômico para enfrentar a injusta concentração de ren-
da e garantir sua distribuição com quem constrói o país. Um dos pontos principais
destacados por Alcides é a redução da jornada para 40 horas semanais sem redu-
ção de salário, “uma vez que a produtividade do setor aumentou imensamente desde
a Constituição de 1988, quando a jornada foi reduzida para 44 horas semanais”.

ALCIDES: FORTALECER A LUTA PARA REDISTRIBUIR RENDA

Da esq. para a dir: Popó, Luizinho, Valdir Maurício, Alcides e Vilmar



Mais de 20 mil operários da constru-
ção civil da Bahia participaram ativa-

mente no dia 21 de maio da Marcha em
Defesa do Emprego. O protesto, organi-
zado pela CUT e demais centrais teve
como objetivo mostrar a indignação dos
trabalhadores pela decisão de Procurado-
res do Ministério Público Federal e Esta-
dual de impetrar ação civil pública, com
pedido de liminar, visando a revogação  de
todas as licenças ambientais concedidas,
de 2005 até 2010. A ação pode custar a
perda de mais de 50 mil postos de traba-
lho em Salvador, violando os direitos hu-
manos a uma vida digna

SALVADOR-BA: MARCHA DAS CENTRAIS EM DEFESA DO EMPREGO
PARALISA CANTEIROS E REÚNE MAIS DE 20 MIL  OPERÁRIOS

Para o presidente da CUT-BA,
Martiniano Costa, é preciso pensar o de-
senvolvimento sustentável de modo que haja
preservação do meio ambiente aliada à
garantia do emprego, com desenvolvimen-
to e renda. “Não podemos permitir que de-
zenas de milhares de pais de família per-
cam o seu sustento”, alertou o líder cutista.

CAOS SOCIAL - Conforme informações
do Departamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômicos (Dieese),
se efetivada, a medida aumentaria o de-
semprego na capital em 20% da popula-
ção economicamente ativa, o que também
causaria um impacto econômico e social

extremamente negativo à cidade. Pelos
cálculos do Dieese, deixariam de circular
na economia, mensalmente, cerca de 100
milhões de reais em salários, além da cri-
se que impactaria a totalidade da cadeia
da construção com desdobramentos pre-
judiciais para o comércio.

A Conticom contesta a lógica da pre-
servação do meio ambiente à custa da
miséria social e estará ao lado do conjun-
to das entidades sindicais, mobilizando
pela manutenção das obras, utilizando-se
dos fundamentos democráticos e legais
que lhes garanta sua única fonte de so-
brevivência: os empregos.

O Dieese desenvolveu o projeto “Re-
dução da Informalidade por Meio do Diá-
logo Social”. A iniciativa está em fase
experimental, na qual quatro setores de
diferentes cidades foram selecionados
para receber os pilotos. São eles: cons-
trução civil de Curitiba/PR, confecção de
Caruaru/PE, comércio de Porto Alegre/
RS e agronegócio de Morrinhos/GO.

A seleção se deu em função do alto
grau de informalidade, capacidade de
mobilização e de resolução de conflitos,
além da cooperação interinstitucional.
Nesta etapa a meta é a formalização de
cinco mil postos de trabalho.

Na sequência dos trabalhos acerca
do projeto, acontece nos dias 17 e 18 de
junho a II Oficina do Piloto “Construção
Civil em Curitiba”. O objetivo é elaborar a

matriz de demandas e o plano de ação
para a formalização do setor. A atividade
será realizada no auditório do Granville
Park Hotel, no Centro.

SUPERAÇÃO - O projeto foi iniciado a
partir da constatação de que a informali-
dade é um dos principais obstáculos para
o efetivo desenvolvimento econômico e
social do país. Para o Dieese, a falta de
coordenação entre as múltiplas instânci-
as governamentais federais, estaduais e
municipais propicia o baixo comprometi-
mento das organizações com o enfrenta-
mento do problema.

Voltado para trabalhadores assalaria-
dos sem carteira assinada, cooperativa-
dos, autônomos, pequenos e micro em-
preendimentos, pequenas e médias em-
presas, o projeto promove ações coorde-

nadas que favoreçam a formalização do
trabalho por meio do diálogo social e da
articulação de redes locais, regionais e
nacionais.

ARTICULAÇÃO- O modelo de inter-
venção a ser implantado é criado com
base no diálogo social e articulado com
as organizações locais. O desenvolvimen-
to acontecerá por meio da mobilização
dos atores sociais envolvidos, que farão
visitas de sensibilização nas localidades
selecionadas, realização de oficinas para
mapeamento das demandas e elabora-
ção de plano de ação para intervenção
social e acompanhamento.

MOBILIZAÇÃO -  A Conticom/CUT
convoca todos os sindicatos do Ramo
para acompanhar de perto, contribuindo
com o avanço deste frutífero debate.

PROJETO COMBATE INFORMALIDADE NO MERCADO DE
TRABALHO. CONSTRUÇÃO CIVIL É ALVO EM CURITIBA

PELA SANÇÃO PRESIDENCIAL AO REAJUSTE DE 7,7% E PELO FIM DO FATOR PREVIDENCIÁRIO
A Executiva Nacional da CUT reiterou ao presidente Lula que sancione o reajuste de 7,7% para as aposentadorias

acima do salário mínimo e também o fim do fator previdenciário. O reajuste vai beneficiar mais de oito milhões de
brasileiros e brasileiras e funcionar como mais um instrumento para incrementar a renda. O fim do fator corrige uma
série de injustiças iniciadas em 1999, durante o desgoverno tucano de Fernando Henrique Cardoso (FHC).


