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CONTICOM É CONFIRMADA NA DIREÇÃO EXECUTIVA DA CUT
Conticom estará re-
presentada na nova
diretoria da Central

Única dos Trabalhadores,
com a indicação do seu pre-
sidente, Claudio da Silva Go-
mes para compor a nova exe-
cutiva da entidade, que será
eleita no 12º Congresso Na-
cional da CUT. A decisão foi
anunciada na coletiva de im-
prensa realizada  quinta-feira
(1º), quando foi apresentada a
proposta de chapa para a nova
diretoria.

 O CONCUT acontecerá
num momento político difícil
para a classe trabalhadora. Pautas como
a retirada de direitos, redução da maiori-
dade penal, política econômica que pe-
naliza o trabalhador, terceirização amplia-
da, entre outras, precisarão ser enfrenta-

“O setor da construção cresceu muito
nestes últimos anos, por ser vanguarda
na geração de emprego, mas também em
sua atuação e formulação política na mu-
dança da vida dos trabalhadores do país.
Nossas bases foram ampliadas, estamos
organizados nas principais e maiores
obras do Brasil. Nada mais justo do que
passarmos de coadjuvantes a atores prin-
cipais nas decisões da Central”. 

Manoel Vaz, presidente
do Sinticom de São Gonçalo/RJ“Esta indicação é um sinal de evolução

nos trabalhos e na atuação política
coletiva. A Conticom precisa ter alguém
na executiva, a CUT precisa ter o nosso
olhar. Precisamos brigar cada vez por
mais espaços para o ramo, para que a
luta da classe trabalhadora possa
crescer. Esse tem que ser sempre o
nosso objetivo”. 
Paulo Peres, Carioca, secretário de

formação da Conticom e
presidente do Sintraconst/ES

“Ainda que tardia, a indicação
é importante, pois nunca ocupamos um
espaço desses. Precisávamos de uma
representação direta na CUT para que
a central conseguisse falar em nome
do setor com conhecimento de causa.
Vamos buscar ampliar a participação
na nacional e nas CUTs estaduais”. 

Josemar Bernardes, presidente
da FSCM/CUT

 “Temos orgulho de ser fundadores da
CUT. Participamos das primeiras plenárias
para a fundação da central. Sempre achei
que a CUT tinha que nos ter na direção.
Para o próprio crescimento da Central, da
sua visão geral, é necessário que consiga
ter a visão do ramo. Levaremos nossa ban-
deira adiante em melhores condições”.

Domingos de Oliveira Davide,
secretário de relações internacionais

da Conticom e presidente
do Sintracom Curitiba/PR 

“O setor da construção ganha com
esta indicação um novo patamar nas
decisões de entidade. Somos um dos
maiores e principais ramos da CUT e
finalmente estamos sendo reconheci-
dos por isso. O Claudinho foi fundamen-
tal para essa conquista”.

José Abelha Neto, secretário de
juventude da Conticom e

presidente do SintracomCG/MS

 “Já passou da hora, essa indicação é
mais do que justa. A nossa categoria vem
crescendo de forma sustentada e perma-
nente na CUT há muito tempo, reflexo da
atuação dos nossos sindicatos que
estão na luta diariamente. O cargo na
executiva vem coroar e reforçar o setor
nas lutas da central e vice-versa”. 

Djair Martins, secretário de relações
externas do Sintraconsmonpes/RJ

Claudio da Silva Gomes representará o Ramo, anunciou o presidente da CUT, Vagner Freitas

A

das com ainda mais determinação pela
maior central da América Latina.

UNIDADE  - A apresentação da propos-
ta de chapa com unidade entre as forças
políticas da CUT, uma semana antes do

Congresso, afirma o presi-
dente da CUT, Vagner Frei-
tas, é uma inovação, mas
também é estratégica, já que
a ênfase do evento que reu-
nirá mais de dois mil delega-
dos é apontar saídas para a
crise, do ponto de vista dos
trabalhadores.

DESENVOLVIMENTO -
“Precisamos da mudança da
política econômica, para vol-
tarmos a ter  geração de tra-
balho e renda. Vamos falar da
não retirada de direitos e da
luta pela ampliação das con-
quistas. Contra o golpismo,

contra o retrocesso, contra a intolerância,
pelo desenvolvimento da democracia. Va-
mos discutir os principais problemas da
classe trabalhadora, com propostas de
geração de emprego”, sublinhou Vagner.

LIDERANÇAS DO RAMO DESTACAM IMPORTÂNCIA DA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DA CONTICOM

Coletiva de imprensa na sede da CUT anunciou nova composição

CUT E MOVIMENTOS SOCIAIS NAS RUAS: “O AJUSTE QUE O BRASIL PRECISA É RETOMAR O DESENVOLVIMENTO”
Milhares de pessoas tomaram as ruas de Norte a Sul do país neste

sábado (3) contra o ajuste fiscal e em defesa da democracia e da Petrobrás,
no primeiro ato convocado pela Frente Brasil Popular. Na capital paulista,
cerca de 10 mil manifestantes encerraram a marcha na Praça de Sé (foto),
reiterando que “o ajuste que o Brasil precisa é retomar o desenvolvimento”.

BASTA DE RETROCESSO!- “Temos que mudar esta política econômica
que é nociva ao povo brasileiro. Chega de ajuste fiscal, o que precisamos é
de políticas econômicas diferenciadas, com taxas de juros mais baixas,
ter uma política de financiamento do mercado interno e de recursos para a
educação, saúde, transporte e políticas públicas”, enfatizou o presidente
da CUT, Vagner Freitas.
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SINDICATO DE ANGRA CONVOCA ATO CONTRA DEMISSÕES E
PARALISAÇÃO DAS OBRAS DA ELETRONUCLEAR E COMPERJ
Somente na última semana foram 1.300 trabalhadores demitidos

Na última sexta-feira (2) foi realizado o Congresso da
Federação Solidária dos Sindicatos do Estado de São Paulo
(FSCM) filiados à CUT para eleger a nova diretoria da entidade.
O evento contou com a participação de 8 sindicatos. 

DESAFIOS - Para o presidente Josemar Bernardes, “a
expectativa é que esta gestão seja muito boa pela unidade
que está se estabelecendo. Todos os sindicatos estão com
o claro objetivo de fortalecer a Federação para enfrentar os
desafios e lutas pela ampliação e manutenção dos direitos
dos trabalhadores”. 

O presidente da Federação explicou ainda que o plano
de ação da entidade será realizado no Seminário de
Planejamento com data marcada para os dias 24 a 26 de
novembro.

SÃO PAULO: FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA REALIZA
CONGRESSO PARA ALTERAÇÃO DA DIRETORIA 

ontra as demissões e a paralisa-
ção das obras da Eletronuclear e
do Comperj, o Sindicato dos Tra-

balhadores nas Indústrias da Construção
Civil de Angra dos Reis convocou os ope-
rários para uma passeata nesta segun-
da-feira (5) a partir das 13hs. A mobiliza-
ção inicia na praça do Carmo, de onde os
companheiros marcharão até a prefeitura
da cidade. Sindicatos, prefeitura, câmara
de vereadores, deputados e comerciantes
foram convidados a participar. 

Nesta marcha será formada uma co-
missão para ir até Brasília reivindicar, junto
ao governo federal, a continuidade de
diversas obras que vem sendo paralisa-
das, desencadeando o desemprego em
massa na cidade e na região. 

Dirigentes do sindicato informaram que
estavam há algumas semanas esperan-
do uma reunião com a Eletronuclear. A
demora se deveu a que ainda não havia
uma clara definição de quem assumiria a
presidência da empresa após a prisão do
seu presidente pela Polícia Federal. 

FACÃO -  Segundo o vice-presidente
do Sindicato, Carlos Silva, “apenas esta
semana foram demitidos cerca de 600 tra-
balhadores da Eletronuclear e a previsão
é que as demissões sejam mantidas na
próxima semana até zerar o efetivo de tra-
balhadores na construção da Angra 3".
Para o dirigente, “não se pode aceitar
que o trabalhador pague a conta do erro
de outros, mas infelizmente é isso que
está acontecendo”. 

MAIS DEMISSÕES - Nesta semana
também foram demitidos do Comperj 700
operários. A obra que contava no início do
ano com cerca de 16 mil trabalhadores
está com menos de 4 mil.   

REATIVAÇÃO - Para Marcos Aurélio
Hartung, secretário de política sindical e
relações de trabalho da Conticom e vice-
presidente do Sintramon de Itaboraí, “não
há uma estratégia industrial, nem de re-
dução do gasto público”. “Essas obras
são prioritárias porque são estratégicas
na geração de recursos para o país, são
refinarias de petróleo e de gás, uma usi-
na nuclear, isso sem entrar na questão
dos subprodutos, que podem reativar nos-
sa indústria petroquímica. Não precisa-
mos de descontos nas linha branca, ou
de qualquer outra cor, precisamos de uma
política industrial clara”, ressaltou. 

Revoltados com a falta de paga-
mentos de seus direitos trabalhis-
tas, cerca de trinta funcionários da
empresa EMPA Engenharia, tercei-
rizada da CCR MSVia, paralisaram
suas atividades na segunda-fei-
ra (28) , na obra de duplicação da
BR 163, no trecho entre os municí-
pios de São Gabriel do Oeste e Rio
Verde. 

MOBILIZAÇÃO - Acionados pe-
los operários, dirigentes do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Pesada do
Mato Grosso do Sul (Sinticop-MS), junto
com os manifestantes, paralisaram a usi-
na de asfalto da obra. 

Por conta do impasse e em resposta
às reivindicações, o patronal apresentou
proposta de pagamento R$ 1.500,00 por

COM VITÓRIA, SINTICOP-MS ENCERRA PROTESTO NA BR 163
Após quatro dias sob pressão, terceirizada EMPA e CCR MSvia se comprometeram a pagar salários e verbas rescisórias atrasadas

trabalhador. Em assembleia, os compa-
nheiros rejeitaram a proposta. 

Após uma série de reuniões, a empre-
sa EMPA Engenharia, apresentou propos-
ta de pagamento do valor de R$3.000,00
como forma de adiantamento, além do
pagamento total das dívidas trabalhistas
e liberação do FGTS e seguro-desempre-

go, que foi aceita pelos trabalha-
dores na última quinta-feira (1º). 

MEDIAÇÃO -Ficou determina-
do também, que este acordo entre
trabalhadores, a terceirizada EMPA
e a CCR MSvia, será assinado em
Campo Grande com a mediação de
representantes do Ministério Públi-
co do Trabalho. 

REPERCUSSÃO - Segundo
Walter Vieira dos Santos, presiden-

te do Sinticop-MS, “a participação do sin-
dicato foi importante para forçar a empre-
sa efetuar os pagamentos, pois à quase
quarenta dias que o problema vinha se ar-
rastando com a EMPA, sempre empurran-
do com a barriga. Como essa mobilização
repercutiu na mídia, a CCR começou a se
mexer para resolver esta situação”. 

Presidente Josemar Bernardes sublinha papel da unidade

Operários não deram trégua à exploração patronal


