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FORA TEMER! QUE EM 2017 CONSTRUAMOS UM NOVO
TEMPO COM MELHORES SALÁRIOS, EMPREGOS E DIREITOS
Mantenhamos a força, a determinação e a luta para barrar as atrocidades contra a classe trabalhadora

E stamos encerrando um
ano bastante particular na
história do nosso país, um

ano em que os conglomerados de
mídia - em aliança com a elite
nacional - derrubou uma presiden-
ta democraticamente eleita. Um
ano também de muita resistência,
em que centenas de mobilizações
de trabalhadores tomaram o país.

Enfrentamos duros embates
nas campanhas salariais, com
muita negociação e greves mais
difíceis. Nas eleições, botamos na
rua a defesa do desenvolvimen-
to nacional, da produção e do
emprego.

A CONTICOM em seu ramo foi
protagonista na defesa dos tra-
balhadores, fazendo o contrapon-
to nas mesas tripartite à Confe-
deração Nacional da Indústria
(CNI) e ao governo, que estão dia
após dia atacando os direitos tra-
balhistas conquistados com anos
de luta. Também não demos tré-
gua à pauta legislativa, que prio-
rizou a retirada de direitos e con-
quistas dos trabalhadores.

O ano de 2016 está chegando
ao fim. Infelizmente, em um mo-
mento em que os brasileiros que
mais precisam estão sem empre-
go e que o governo golpista de
Temer aprovou a PEC do Fim do
Mundo, que congela por 20 anos
os investimentos em saúde, edu-
cação e demais gastos sociais,
enquanto o país paga mais de R$
500 bilhões anuais para os ban-
cos e capitalistas.

Que no ano de 2017 consiga-
mos retomar o emprego dos tra-
balhadores, os únicos que de fato
estão pagando a conta da Lava
Jato. Que através do acordo de
leniência, as empresas e os em-
pregos sejam preservados e os
culpados pelos esquemas de cor-
rupção sejam punidos e julgados.

Que mantenhamos a força, a
determinação e a luta para bar-
rar todas as atrocidades contra
os trabalhadores, trabalhadoras
e todos os que mais precisam
nesse país.

Reunião da Direção Nacional ampliada da Conticom: unidade e mobilização

Acima, mobilizaçõs se
multiplicam pelo país
exigindo a destituição
de Temer e eleições
gerais, já!

Ao lado, Federação
Solidária da Construção
e da Madeira do Estado
de São Paulo protesta
em Brasília contra o
retrocesso golpista



PRESENÇA JUNTO ÀS BASES E AO MOVIMENTO SINDICAL
Fundação da Associação dos Sindicatos
Cutistas dos Trabalhadores da Const. e
do Mobiliário de Santa Catarina

Ação frente às multinacionais na
América Latina: Conticom na linha de
frente em eventos internacionais

Seminário Jurídico da Conticom realizado no
Sintraconst (Espírito Santo) contribuiu para
unificar e qualificar ações

Congresso de Saúde e Segurança do Trabalhador
do Marreta (Pernambuco)

Reunião com diversos ramos e centrais do movimento sindical
internacional para fortalecer a ação integrada em defesa de direitos

Encontro de aposentados do Sintracon Curitiba: garra e disposição
de luta não tem idade

JUAREZ ANTUNES, VIVE!
Juarez Antunes, coordenador

do setor de Cimento da
Conticom, diretor do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção Civil de Vol-
ta Redonda e secretário Estadu-
al de Formação da CUT-RJ, de 55
anos, faleceu no dia 23 de agos-
to. Seu exemplo de luta e com-
promisso com a classe trabalha-
dora seguirão iluminando nossos
passos na construção de uma
sociedade mais justa e solidária.
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“SE MUITO VALE O JÁ FEITO, MAIS VALE O QUE SERÁ”

Comemoração do Dia da Mulher em João Pessoa

Encontro Nacional da Mulher Trabalhadora,
realizado pela Conticom em Recife, Pernambuco

Seminário de Planejamento da Conticom em Volta Redonda-RJ

Seminário de assessores de
Imprensa realizado pela

Internacional da Construção e da
Madeira (ICM) em Buenos Aires

Reunião sobre as multinacionais, em SP, debateu o impacto na economia, nos empregos e nos direitos


