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CONTICOM:
Com 83 sindicatos e 3 federações filiadas, a CONTICOM se 
consolidou como uma das maiores entidades sindicais de 
trabalhadores do ramo da construção e madeira da América 
Latina. Filiada à Central Única dos Trabalhadores, CUT, e à 
Federação Internacional dos Trabalhadores da Construção e 
Madeira, ICM, a CONTICOM é alicerçada em princípios como a 
defesa absoluta das conquistas históricas e interesses 
imediatos da classe trabalhadora brasileira; a independência 
de poderes públicos e econômicos, religiões e partidos políticos 
e a promoção da unidade da classe trabalhadora mundial. 

 

ICM:
Fundada em 2005, em Buenos Aires, Argentina, a Federação 
Internacional dos Trabalhadores da Construção e Madeira, ICM, 
conta com 351 sindicatos, federações e confederações sindicais 
filiadas, representando cerca de 12 milhões de trabalhadoras e 
trabalhadores de 127 países. Sua missão é promover o 
desenvolvimento de sindicatos nas indústrias da construção e 
madeira espalhadas pelo mundo e reforçar os direitos 
trabalhistas no contexto de desenvolvimento sustentável. 

 

@CONTICOMCUT

 WWW.CONTICOM.ORG.BR

RUA CAETANO PINTO, 575, 
BRÁS - SÃO PAULO/SP

@BWIGLOBALUNION

 WWW.BWINT.ORG

 CIUDAD DEL SABER, EDIFICIO 238, PISO 1,LOCAL A. 
CIUDAD DE PANAMÁ, REPUBLICA DE PANAMÁ
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A AÇÃO SINDICAL 
É FUNDAMENTAL PARA 

A SUSTEnTABILIDADE DA 
FLORESTA AMAZÔNICA. 
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Reprodução

 visão ambiental do Agoverno brasileiro não 
é um equívoco. É uma 

política sistematicamente 
orquestrada para ampliar a 
exploração das florestas e dos 
recursos naturais visando 
atender os interesses de 
grandes corporações cuja 
lucratividade depende da 
continuidade do desmata-
mento, das queimadas e 
garimpos ilegais. Isso ameaça 
a subsistência dos povos 
amazônidas cujo sustento 
depende da floresta e do 
funcionamento harmônico 
de seu ecossistema. 
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 Junto com a margina-
lidade inerente à exploração 
ilegal da madeira, grande 
parte desses trabalhadores 
são arrastados para as mar-
gens da legislação trabalhis-
ta, da proteção social e dos 
direitos humanos. Esta é 
apenas uma das razões 
pelas quais a ação sindical 
deve caminhar lado a lado 
com o ativismo ambiental.  
  A  exp loração  da 
madeira se configura como 
uma das principais ativida-
des econômicas desenvolvi-
das na floresta e o Manejo 
Florestal é uma saída legal, 
sustentável e capaz de  
gerar mais emprego e mais 
renda para a população dos 
Estados abrangidos pela 
Amazônia Legal. Além de 
possibilitar melhor remune-
ração pelo  t rabalho ,  a 
comercialização da madeira 
certificada pode significar 
garantia de direitos e prote-
ção social. 
 Contudo, sabemos 
que essas garantias não são 
automáticas e a ação sindi-
cal será determinante para 
que haja harmonização 
entre exploração de recur-
sos naturais e trabalho 
decente. Só assim, haverá, 

de fato, sustentabilidade. 
 E s s a  p u b l i c a ç ã o 
busca ampliar o debate 
sobre como alinhar a ação 
sindical e o ativismo ambi-
ental à um modelo de 
sustentabilidade que inclua 
trabalhadores e trabalhado-
ras no setor madeireiro da 
Amazônia. Sabemos que 
esta é uma tarefa árdua em 
que o Estado deve exercer 
um papel central. Neste 
sentido, nossa luta passa 
também pela escolha de 
representantes políticos 
realmente comprometidos 
com a implementação e 
fiscalização das leis que 
protegem a Amazônia e seu 
povo. 

Claudio da Silva Gomes, 
presidente da CONTICOM. 



A região foi demarcada pelo Governo 
Brasileiro como forma de planejar e 
promover o desenvolvimento social e 
econômico dos estados da região amazô-
nica, que historicamente compartilham 
os mesmos desafios econômicos , 
políticos e sociais. Atualmente, é formada 
por 772 municípios, com mais de 29 
milhões de habitantes, em nove estados: 
AC, AM, AP, MT, PA, RO, RR, TO, MA.

AMAZÔNIA LEGAL: 
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PAN-AMAZÔNIA
A Pan-Amazônia 
envolve os países 
que têm a floresta 
amazônica em seu 
território: Colômbia, 
Peru, Venezuela, 
Equador, Bolívia, as 
Guianas e o Suri-
name, além do 
Brasil. O movimen-
to social se apropri-
ou desse conceito 
como forma de 
fortalecer a luta 
desses povos. 



ntre os itens exportados Eda região chamada 
Amazônia Legal, os cha-

mados PRODUTOS FLORESTAIS 
ocupam a terceira posição, atrás 
somente da soja e da carne.
 O problema é que este 
tipo de atividade tem sido 
desenvolvida sob patamares 
altamente degradantes para um 
dos mais importantes ecossiste-
mas do mundo, que concentra 
15% de toda a biodiverdisade do 
Planeta Terra, com mais de 60 
mil espécies de plantas e ani-
mais vertebrados.
 Além disso, a destruição 
da floresta ataca a principal 
fonte de renda e subsistência de 
muitos outros trabalhadores e 
trabalhadoras, e de povos tradi-
cionais amazônicos: comunida-
des indígenas, seringueiras, 
quilombolas, ribeirinhas, pesca-
doras, agriculturas e peconhei-
ras – aquelas que vivem da 
colheita do açaí.

A extração da madeira 
é uma das atividades 
econômicas mais 
importantes para o sustento 
de famílias na região da 
Floresta Amazônia.
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Mas há formas de extrair 
a madeira minimizando os 

impactos ambientais.  E 
acredite: isso está tam-

bém diretamente relacio-
nado à garantia de condi-
ções dignas e de direitos 
para os trabalhadores e 
trabalhadoras do setor.

 A sustentabilidade da 
floresta amazônica está 
intrinsecamente ligada à 
proteção dos direitos traba-
lhistas, sociais e humanos. 
Uma vez substituído o pro-
cesso de extração ilegal pelo 
Manejo Florestal, será possí-
vel levantar dados mais 
concretos sobre a ocupação 
e sobre a qualidade do traba-
lho desenvolvido na extração 
de madeira. 
 Para isso, organismos 
globais como a ICM (Federa-
ç ã o  I n t e r n a c i o n a l  d o s 

Trabalhadores da Construção 
e Madeira) e o FSC (sigla em 
inglês para Conselho de 
Gestão Florestal) são deter-
minantes no debate social 
sobre a origem da madeira 
utilizada em  todos os produ-
tos da chamada cadeia de 
custódia. A ICM e o FSC são 
parceiros elementares no 
enfrentamento dos proble-
mas que estão no centro do 
processo de exploração ilegal 
da madeira em toda a região 
da floresta amazônica. 
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      é uma organização não governamental que atua global-
mente de forma independente e sem fins lucrativos. Com 
centenas de entidades filiadas, incluindo a ICM e a CONTICOM, 
a missão do Conselho de Gestão Florestal, FSC, é a promoção 
de uma gestão ambientalmente apropriada, socialmente 
benéfica e economicamente viável das florestas do mundo.

FSC

Fotos: Reprodução



Muitas madeireiras atuam 
de forma clandestina, 
explorando a mão-de-obra 
do povo amazônico.

Na região da Amazônia Legal, 
o índice de trabalhadores e 
trabalhadoras com carteira 
assinada é inferior em quase 
40% à média brasileira. 

Essa estatística, porém, 
abrange os 72% da população 
que vivem em centros 
urbanos. Nos interiores, a 
realidade se agrava.
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A expansão desenfreada da 
exploração da madeira 

torna famílias reféns de 
interesses compromissados 
exclusivamente com o lucro, 
que provocam conflitos com 

os povos tradicionais e 
geram violações aos 

direitos humanos.
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Mas quando a atividade 
acontece em respeito às 
leis ambientais, os patrões 

ficam sujeitos à fiscalização e a 
mecanismos de controle. Assim, são 
pressionados a respeitar também 
os direitos trabalhistas

PARA QUE ISSO OCORRA, 
AS MADEIREIRAS PRECISAM 
ELABORAR O CHAMADO PLANO 
DE MANEJO FLORESTAL.

 É este documento que apon-
ta as formas para que os danos 
ambientais sejam minimizados.
 Um dos pontos que deve ser 
observado, por exemplo, é a diversi-
ficação de espécies de árvores 
utilizadas, pois, quando as empre-
sas privilegiam apenas aquelas com 
maior valor de comercialização, o 
ecossistema é afetado negativa-
mente.
 Os Planos de Manejo Florestal 
precisam ser avaliados e aprovados 
pelas autoridades e órgãos compe-
tentes do Governo. Quando isso 
acontece, a atividade pode ser 
exercida de maneira legal e o pro-
duto está apto a receber certifica-
ções nacionais e internacionais. 
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Uma pesquisa feita a partir 
de um caso concreto no 
estado do Pará comprovou 
que não.

 Este estudo, disponível 
no Portal Imazon, demons-
trou que o custo do planeja-
mento para o manejo ade-
quado da madeira foi de US$ 
1,75 (em dólar) por metro 
quadrado.

 Por outro lado, o lucro 
obtido foi de US$ 3,64: quase o 
dobro do valor investido pela 
preservação das florestas e 
dos direitos das trabalhadoras 
e dos trabalhadores.
 Isso demonstra que o 
manejo da madeira feito em 
acordo com a Lei possibilita 
que todos ganhem: emprega-
dores, trabalhadores, socieda-
de e o meio ambiente!

MAS SERÁ QUE O MANEJO FLORESTAL E A BUSCA POR 
CERTIFICAÇÕES NÃO TORNAM A EXTRAÇÃO DA MADEIRA 
UMA ATIVIDADE ECONOMICAMENTE INVIVÁVEL? 
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COM O MANEJO FLORESTAL, 
TODOS SAEM GANHANDO:

Trabalhadores: 
Seja por meio de empresas, cooperativas 
ou esforço coletivo das comunidades, o 
Manejo Florestal garante mais renda e 
mais direitos para quem depende da 
extração da madeira para sobreviver. 

Sociedade:
O Manejo Florestal põe fim à uma 
atividade que é ilegal e 
extremamente degradante à floresta 
e seu ecossistema. 

Meio ambiente: 
O fim da exploração ilegal da madeira 
amazônica representa a sobrevivência 
da floresta e consequentemente a 
preservação de seu ecossistema, que 
é vital para o planeta. 

Empreendedores: 
A madeira certificada elimina riscos 
inerentes à ilegalidade do negócio 
e existem dados que comprovam 
maior rentabilidade com relação ao 
produto não certificado. 
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Mas o que fazer para que a 
exploração clandestina, 
tão destrutiva, seja substituída 
pela alternativa sustentável?

A Amazônia queima à 
medida em que o 
diálogo social inter-

no sobre o combate aos 
crimes ambientais é abafa-
do por declarações governa-
mentais que soam como 
verdadeiras concessões 
estatais para a exploração 
ilegal dos recursos e das 
pessoas. 
 Ser ia ingênuo,  no 
contexto das relações de 
trabalho em que se encon-
tra o Brasil, imaginar que o 
fim da exploração ilegal de 
madeira, traria, de forma 
automática, mais direitos e 
mais qualidade de vida para 
a massa de trabalhadores e 
trabalhadoras ocupadas 
neste setor em toda a região 
da Amazônia Legal. Não 
esperamos uma conversão 
automática. 

 A organização dos 
trabalhadores em sindica-
tos será o fator chave para 
que os postos de trabalho 
gerados a partir do Manejo 
Florestal garantam remune-
ração justa, benefícios e 
direitos trabalhistas, sociais 
e humanos. 
 N e s s e  s e n t i d o ,  a 
negociação coletiva, feita 
pelos sindicatos e federa-
ções, é um dos instrumentos 
jurídicos mais poderosos 
para a promoção da igual-
dade social.  Mas, para que 
ela aconteça, é preciso ter 
sindicatos fortes, ainda mais 
num ambiente tão hostil 
aos direitos humanos como 
t e m  s e  co n fi g u ra d o  a 
floresta amazônica, em que 
lideranças sindicais e prote-
tores ambientais são histori-
camente perseguidos e até 
mesmo assassinados. 
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Denunciar o problema:
em todos os espaços possíveis, dentre e 
fora do Brasil. Nesse sentido, o FSC é um 
espaço de grande importância para que 
toda a indústria da cadeia de custódia da 
madeira seja envolvida e deixe de utilizar 
matéria prima não certificada. 

Mobilizar: 
empresas envolvidas na exploração da 
madeira, agentes e órgãos públicos, 
entidades sindicais, cooperativas, 
associações, ONGS, e, principalmente, os 
trabalhadores/as das categorias presentes 
na cadeia produtiva da madeira. 

Propor soluções: 
por meio de um diálogo social que 
envolva a representação dos trabalhadores 
e das comunidades. Mais uma vez, o FSC 
se apresenta como um espaço 
determinante para a luta dos 
trabalhadores cujas representações 
buscam fortalecer a pauta sobre o respeito 
à legislação trabalhista e aos direitos 
humanos como fatores determinantes 
para a certificação da madeira. 

AS SAÍDAS ESTÃO EM: 
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A construção de representações 
dentro das próprias 
comunidades deve ser tarefa 
prioritária para minimizar essas 
distâncias. Inserir valores como a 
CONSICÊNCIA DE CLASSE e a 
MOBILIZAÇÃO SINDICAL e 
disseminar informações a partir 
de núcleos comunitários devem 
gerar impactos positivos no 
processo de mobilização das 
trabalhadoras e trabalhadores. 

Mas há um grande 
desafio para isso: 
distâncias físicas e barreiras 
em meio à imensidão amazônica. 
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PENSAR FORA DA CAIXA
Os sindicatos são as organizações mais 
capacitadas para promover esse 
diálogo, mas é preciso inovar, ousar e 
construir novas alternativas. 

PENSAR FORA DA CAIXA
Os sindicatos são as organizações mais 
capacitadas para promover esse 
diálogo, mas é preciso inovar, ousar e 
construir novas alternativas. 
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É o desafio central. A tarefa de se 
comunicar com trabalhadoras e traba-
lhadores isolados e pulverizados é 
difícil, porém possível. Estabelecer um 
plano de comunicação tendo como 
referência o local de moradia (comuni-
dades e sedes dos municípios), obser-
vando os canais disponíveis e as realida-
des locais é um bom começo. 

Identificar e encaminhar as reivindica-
ções prioritárias e aliar os interesses 
imediatos dos trabalhadores com a luta 
pelo fim da exploração ilegal da madei-
ra na Amazônia Legal. Essa é uma tarefa 
permanente das entidades sindicais. 

Não há organização sindical sem lide-
ranças. A formação de novos quadros 
representativos nas comunidades e a 
sindicalização devem ser objetivos a 
serem perseguidos. Existem entidades 
nacionais e internacionais que podem 
s e r  p a r ce i ra s  n e s t e  d e s a fi o .  A 
CONTICOM e a ICM são algumas delas.

COMUNICAÇÃO

FORMAÇÃO 

LUTA
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