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COMPANHEIRO WALDEMAR DE OLIVEIRA, PRESENTE!
SEU EXEMPLO CONTINUARÁ CONOSCO, AGORA E SEMPRE!
Centenas de lideranças sindicais deram o último adeus ao guerreiro no 1º de Maio, em Diadema

Um coração guerreiro como pou-
cos, solidário e generoso, profun-

damente identificado com seus se-
melhantes, parou de bater na madru-
gada do dia 30 de abril.  O amigo,
companheiro e camarada Waldemar
Pires de Oliveira, presidente da Con-
ticom/CUT morreu demonstrando in-
tenso apego à vida, vitimado após qua-
se quatro semanas por um Acidente
Vascular Cerebral ocorrido no dia 6
de abril enquanto arquitetava ações
pelo Contrato Coletivo Nacional da ca-
tegoria, seu grande sonho.

Após contribuir decisivamente com
tantos avanços conquistados para a
classe operária ao longo do governo
Lula, trabalhava incansavelmente no
último período para reunir o conjunto
dos Sindicatos das capitais que re-
ceberão os jogos da Copa de 2014,
unindo todas as centrais em torno de
uma platafoma única.

AVANÇAR - “Precisamos aprovei-
tar a oportunidade. Vai ter muito re-
curso público envolvido e isso nos per-
mite pressionar o empresariado e os
governos para elevar o patamar dos
salários e ampliar direitos e conquis-
tas da categoria. Este exemplo das
capitais vai se irradiar e pode vir a ser
o embrião de um Contrato Coletivo
Nacional. É agora ou nunca”, pensa-
va, dizia e arquitetava o construtor. No
projeto, uma maior articulação com
a Internacional da Construção e da
Madeira (ICM) para fortalecer a ação
sindical, envolvendo a Fifa e o Minis-
tério dos Esportes.

Comprometido até a medula na luta
por melhores condições de vida e tra-
balho, Waldemar era um profundo co-
nhecedor da categoria, levando para
as mesas de negociação com repre-
sentações empresariais, parlamenta-
res ou de governo a determinação
das assembleias, passeatas e gre-
ves que tão bem liderava.

Nesta edição especial, uma breve
síntese da sua trajetória de vida, de
um homem honesto e batalhador, que
cultuou e honrou o bom combate. Em reunião sobre as obras do PAC com a ministra Dilma Roussef

Waldemar no comando da Caravana da Construção a Brasília

Com o presidente Lula, ao lado do deputado federal e amigo Vicentinho



Apoio total à paralisação operária de Camaçari-BA Presença constante em São José dos Campos-SP

Com os petroleiros Spis (CUT) e Moraes (FUP) Na Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)

Waldemar Pires de Oli-
veira nasceu em

1957 em Rio das Contas,
sertão da Bahia. Filho de
pais analfabetos, sofreu
com a miséria e a falta de
oportunidades ao lado dos
12 irmãos até a família ir
para o Paraná. Com ape-
nas cinco anos, Waldemar
aprendeu o que era o tra-
balho na roça. Levado pelo
tio, entrou na escola com 11
anos. Mas foi na mocidade
que começou a passar as
maiores dificuldades. Por
ser o mais velho dos ir-
mãos ainda solteiros,
Waldemar tornou-se arrimo
de família com a morte do
pai, quando tinha 18 anos.

A situação piorou quan-
do em 1977 uma forte gea-
da matou praticamente to-
dos os pés de café. Sem
trabalho veio para São Pau-
lo. O primeiro emprego foi
numa oficina de reforma de
móveis na capital, foi ven-
dedor e depois montou a
própria marcenaria. Em 18
de janeiro de 1982 veio para

TRAJETÓRIA DE SUPERAÇÃO, INTEGRIDADE E COMBATIVIDADE

o ABCD trabalhar em uma
fábrica de móveis, a Mini-
móvel de Diadema. Para fi-
car mais perto do serviço
comprou um terreno e
construiu uma casa em
Eldorado.

VOCAÇÃO - Foi na fábri-
ca de móveis, trabalhando
como empregado, que
Waldemar encontraria a
vocação para o sindicalis-
mo. Em 1985 participou da
primeira greve da categoria,
e já fazia parte da comis-
são de fábrica e da Cipa,

até que em 1987 foi chama-
do para integrar a direção
do sindicato. “Eu me tornei
uma liderança sem saber",
costumava comentar. Com
o sindicalismo também
veio a militância política.
Em 1984, Waldemar se fi-
liou ao Partido dos Traba-
lhadores (PT) e foi candida-
to a vereador, mas não se
elegeu.

Waldemar presidiu o
Sintracom SBC-DMA de 20
de julho de 1999 a 20 de
julho de 2005. No dia 3 de

agosto de 2005 se afastou
da presidência para se de-
dicar exclusivamente à
Conticom, para a qual foi
eleito presidente em 09 de
julho de 2005. Em reconhe-
cimento aos inúmeros
avanços obtidos, foi reeleito
em 2008.

Em abril de 2003,
Waldemar foi eleito para a
diretoria da CUT-SP com a
função de representar a
central nas discussões
pela melhoria das condi-
ções de trabalho.

No encontro da Internacional da
Construção e da Madeira (ICM),
no Panamá: atuação destacada



O claro pão
que repartimos

dá-nos um título:
companheiros.

A indagação
que aprofundamos

faz de nós, artesãos,
camaradas.

O olhar sem visgo,
a voz precisa,

o gesto mundo
eis-nos: amigos.

Quantos, que marchando pela vida
como quem carrega uma estrada,

terão amigo e companheiro e camarada?

No 10º ConCUT: voz firme em defesa da categoria Junto com os amigos no estande da Conticom

Em reunião com o ministro da Previdência, Pimentel

CANTAR DE AMIGO
Geir Campos

Debate com o presidente do Senado, Tião Viana

Na foto com o presidente nacional  da CUT, Artur
Henrique, o sorriso que era a marca de Waldemar


