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CONTICOM REALIZA MÓDULO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO
SINDICAL PARA MINAS GERAIS E RIO DE JANEIRO
Prática sindical, ética e moral, constituições e gestão, são focos prioritários do Seminário

N

SINDICATO DE CAMPINAS PARTICIPA DE ATIVIDADES SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA

os dias 4, 5 e 6 de agosto a Se-
cretaria de Formação da Conticom
realizou o primeiro módulo da For-

mação de Formadores de Gestão Sindi-
cal para os estados de Minas Gerais e
Rio de Janeiro, na Escola 7 de Outubro,
em Belo Horizonte/MG. O seminário reu-
niu dirigentes dos sindicatos da constru-
ção filiados à Conticom.

Para o secretário de Formação da Con-
ticom, Paulo Peres, “o seminário foi mui-
to gratificante, pois fui aluno por muitos
anos na Escola 7 e, dessa vez, pude re-
tribuir o que me foi ensinado, passando
adiante o conhecimento, que é o grande
objetivo deste curso e desta escola”.

Este módulo debateu a construção e
prática sindical, ética e moral, constitui-

ções e gestão, que são fundamentais para
o setor, que muitas vezes é carente de
formação e informação.

INOVAÇÃO - A construção é o único
ramo que está desenvolvendo este pro-
grama, são dois módulos de três dias
cada. Os próximos estados a receberem
a formação serão São Paulo e Mato Gros-
so do Sul.

A Conticom dará início no próximo dia
11 ao Projeto Multinacionais no Setor da
Construção, que tem como objetivo le-
var o conhecimento da política e conjun-
tura internacional aos dirigentes e asses-
sores sindicais para fortalecimento de
acordo com as multinacionais no setor
da construção e da madeira.

 O Projeto ainda prevê o fortalecimen-
to das relações intersindicais com a par-
ticipação das entidades Cutistas na cons-
trução de redes sindicais. No total serão
oito oficinas que acontecerão nas regiões
Sul, Sudeste,Norte e Nordeste, debaten-
do a globalização da economia e seus re-
flexos no mundo do trabalho, acordos com

empresas multinacionais, organização
dos sindicatos na ICM (Internacional da
Construção e da Madeira), e a constru-
ção de redes.

A primeira oficina será realizada em
São Bento do Sul/SC na terça-feira (11)
e a segunda na quarta-feira (12) em
Curitiba/PR. 

Na última quarta-feira (4) o Sin-
dicato dos Trabalhadores na In-
dústria da Construção de Campi-
nas participou de uma atividade
na Prefeitura da cidade que reu-
niu trabalhadores, poder público
e construtoras. O evento teve
como pauta principal a intensifi-
cação da fiscalização que a Pre-
feitura pretende fazer nas obras
na região.

PREVENÇÃO - Já na quarta-
feira (5) o sindicato participou do
seminário “Alerta à Construção
Civil: Mais Prevenção, Mais Vida”, reali-
zado pelo Ministério Público do Trabalho

Na próxima quinta-feira (13) a Conticom participará de
uma conversa sobre qualificação profissional com o Sindicato
Byggnad - filiado à Internacional dos Trabalhadores da

CONTICOM PARTICIPA DE CONVERSA SOBRE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM SINDICATO SUECO
Construção e da Madeira (ICM) na Suécia - e junto a uma
delegação que também é composta por outros sindicatos do
país escandinavo.

da 15ª Região. O evento que reuniu mais
de 300 pessoas foi voltado para trabalha-

dores, sindicatos, construtoras, em-
preiteiras, e aberto à população.

REFLEXÃO - O seminário teve
como objetivo discutir e refletir so-
bre os dados de acidentes e mortes
nas obras, a importância dos proto-
colos de segurança individual e co-
letiva, além das relações de traba-
lho na construção civil.

Para Francisco Aparecido da Sil-
va, diretor responsável pelo departa-
mento de Saúde e Segurança do Sin-
dicato “os eventos foram muito im-
portantes e serviram como alerta

para a prevenção de acidentes e contra a
precarização do trabalho”.

Francisco Aparecido da Silva debate no evento
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TOMAR AS RUAS POR DIREITOS, LIBERDADE E DEMOCRACIA!
Contra a direita e o ajuste fiscal!

MARCHA DAS MARGARIDAS: CAMPO E CIDADE EM BRASÍLIA
DEFENDENDO OS DIREITOS DAS MULHERES E A DEMOCRACIA

Estaremos nas ruas de todo o país
neste 20 de agosto em defesa dos direitos
sociais, da liberdade e da democracia,
contra a ofensiva da direita e por saídas
populares para a crise.

- Que os ricos paguem pela crise!
A política econômica do governo joga

a conta nas costas do povo. Ao invés de
atacar direitos trabalhistas, cortar
investimentos sociais e aumentar os juros,
defendemos que o governo ajuste as
contas em cima dos mais ricos, com
taxação das grandes fortunas, dividendos
e remessas de lucro, além de uma
auditoria da dívida pública. Somos contra
o aumento das tarifas de energia, água e
outros serviços básicos, que inflacionam
o custo de vida dos trabalhadores. Os
direitos trabalhistas precisam ser

assegurados: defendemos a redução da
jornada de trabalho sem redução de
salários e a valorização dos aposentados
com uma previdência pública, universal e
sem progressividade.

- Fora Cunha: Não às pautas
conservadoras e ao ataque a direitos!

Eduardo Cunha representa o retrocesso
e um ataque à democracia. Transformou a
Câmara dos deputados numa Casa da
Intolerância e da retirada de direitos. Somos
contra a pauta conservadora e antipopular
imposta pelo Congresso: Terceirização,
Redução da maioridade penal, Contrarre-
forma Política (com medidas como finan-
ciamento empresarial de campanha,
restrição de participação em debates, etc.)
e a Entrega do pré-sal às empresas
estrangeiras. Defendemos uma Petrobrás
100% estatal. Além disso, estaremos nas

ruas em defesa das liberdades: contra o
racismo, a intolerância religiosa, o
machismo, a LGBTfobia e a criminalização
das lutas sociais.

- A saída é pela Esquerda, com o
povo na rua, por Reformas Populares!

É preciso enfrentar a estrutura de
desigualdades da sociedade brasileira
com uma plataforma popular. Diante dos
ataques, a saída será pela mobilização
nas ruas, defendendo o aprofundamento
da democracia e as Reformas
necessárias para o Brasil: Reforma
Tributária, Urbana, Agrária, Educacional,
Democratização das Comunicações e
Reforma democrática do sistema político
para acabar com a corrupção e ampliar
a participação popular.

A rua é do povo!
20 de Agosto em todo o Brasil!

as próximas terça e quarta-feira,
11 e 12 de Agosto, em Brasília,
está previsto que mais de 100 mil
mulheres ocupem as ruas para par-

ticipar da 5º edição da Marcha das Marga-
ridas, grande referência na luta por direi-
tos das mulheres do campo e da cidade.

Evento que acontece a cada três anos,
a marcha é uma ação coordenada pela
CONTAG (Confederação Nacional dos Tra-
balhadores na Agricultura), em parceria
com a CUT, outras centrais e movimentos
sociais.

REFERÊNCIA - O nome do evento é
em homenagem à Margarida Maria Alves,
que foi brutalmente assassinada em agos-
to de 1983. Margarida foi uma das pionei-
ras das lutas pelos direitos dos trabalha-
doras e trabalhadores rurais no Brasil.

“Seguimos denunciando, reivindicando,
propondo e negociando ações e políticas
públicas, que contribuam na construção
de um Desenvolvimento Sustentável com

Manifestação que chega à sua 5ª
edição ocorre nesta terça e
quarta-feiras, 11 e 12 de agosto

Democracia, Justiça, Autonomia, Igualda-
de e Liberdade, que é o tema da marcha
neste ano”, destaca Alessandra da Costa
Lunas, dirigente da Contag e da coorde-
nação do evento.

BANDEIRAS - A marcha tem oito ei-
xos de luta: Soberania alimentar; terra,
água e agroecologia; Sociobiodiversidade
e acesso aos bens comuns; Autonomia
econômica: trabalho e renda; Educação
não sexista, educação sexual e sexuali-
dade; Contra a Violência; Direito a saúde

e direitos reprodutivos; Poder, participa-
ção e democracia.

CONQUISTAS - “Quando a gente vai
às ruas para reivindicar a garantia de di-
reitos, ampliando os que já conquistamos
até aqui, nós estamos falando de demo-
cracia. Nós queremos um país cada vez
mais democrático”, finaliza a vice-presi-
denta da CUT, que também faz parte da
CONTAG, Carmen Foro. A CUT participa
da Marcha das Margaridas desde a sua
primeira edição, que aconteceu em 2000.

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de Mogi das Cruzes e
Suzano (Sintramog), assim como os
demais sindicatos filiados à CUT no
Estado de São Paulo, continua fechando
acordos por empresa.

Isso está se dando porque o sindicato
da capital paulista fechou uma
Convenção Coletiva em patamares muito

SINDICATO DE MOGI CONTINUA A FECHAR ACORDOS POR EMPRESA
baixos, praticamente sem ganho para os
trabalhadores.

PARALISAÇÃO - Essa semana o
Sintramog parou os operários da montagem
e manutenção da CIA Suzano, que só
voltaram ao trabalho depois da assinatura
do acordo de reajuste salarial de 8,34% para
todos, além do aumento no vale
alimentação.


