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Presidente da CUT convocou empenho de todos para garantir imediata legalização da Conticom/CUT

Artur Henrique, Jacy Afonso e Vagner Freitas defenderam papel fundamental da Conticom na ação cutista

CUT REFORÇA POSTURA CLASSISTA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO
E DA MADEIRA E CONDENA CONFEDERAÇÃO “TRANSGÊNICA”

Em reunião com os delegados do
Ramo da Construção e da Madeira
durante a 13ª Plenária Nacional da

CUT, dia 6 de outubro, os dirigentes nacio-
nais da Central reafirmaram a necessida-
de de uma postura classista entre os
cutistas, que devem estar “unidos, mobili-
zados e plenamente integrados à Conti-
com/CUT”.

 EMPENHO - O presidente nacional da
CUT, Artur Henrique, defendeu a importân-
cia do conjunto do Ramo reforçar as ações
que vêm sendo desenvolvidas pela Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e da Madeira e
ao mesmo tempo envolverem seus Sin-
dicatos e Federações para garantir a imedia-
ta legalização da entidade orgânica à Cen-

tral, a fim de espraiar pelo país a concep-
ção cutista.

 RESPALDO - Participando do encon-
tro com os dirigentes do Ramo, os com-
panheiros Vagner Freitas, secretário de
Administração e Finanças da CUT Nacio-
nal e Jacy Afonso, secretário de Organi-
zação da CUT Nacional, ambos pré-can-
didatos à presidência da Central, também
destacaram o papel que a Conticom vem
tendo em defesa dos interesses históri-
cos dos operários do Ramo.

REPRESENTATIVIDADE - O secretá-
rio-geral da CUT, Quintino Severo, reite-
rou em plenário a necessidade de por fim
às entidades transgênicas para consoli-
dar entidades “efetivamente democráticas”
e que “carreguem consigo o compromis-

so cutista com o desenvolvimento sobe-
rano, com valorização do trabalho e distri-
buição de renda”.

 Na avaliação do presidente da Conti-
com/CUT, Cláudio Gomes, “a reunião foi
decisiva, pois reafirmou a importância de
estarmos unidos e mobilizados com a Con-
ticom e a CUT para fazer valer os interes-
ses da classe”. “A luta em defesa de con-
trapartidas sociais no PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento) e em todo e
qualquer financiamento que envolva recur-
sos públicos necessita do pleno envolvi-
mento dos cutistas, que devem nuclear o
conjunto do movimento sindical em torno
de ações mais efetivas para o combate à
crise, como a redução dos juros e do su-
perávit primário”, acrescentou Claudinho.



EMOÇÃO CONTAGIOU PLENÁRIA
NA HOMENAGEM A WALDEMAR

Os mais de 600 delegados homenagearam de pé o legado
de combatividade e luta do ex-presidente da Conticom/CUT

COMBATE À PRIVATIZAÇÃO, À TERCEIRIZAÇÃO E À PRECARIZAÇÃO

A  homenagem ao companheiro
Waldemar de Oliveira,ex-presiden-
te da Conticom/CUT, morto em

abril deste ano,  contagiou a todos os pre-
sentes na cerimônia de abertura da 13ª
Plenária Nacional da Central Única dos
Trabalhadores, que levou seu nome. O ple-
nário aplaudiu de pé a história de abnega-
ção, desprendimento e compromisso com
a luta dos trabalhadores, contada no telão
do local.

“É muita emoção saber que não esque-
ceram dele. Ele adorava o que fazia, os
trabalhadores para ele eram tudo”, comen-
tou emocionada Leila Santana de Olivei-
ra, viúva do operário baiano que deixou seu
estado muito cedo para tentar a vida na
construção civil.

O presidente nacional da CUT, Artur
Henrique, sublinhou que “Waldemar foi um
guerreiro”, um dirigente humilde que dedi-
cou o melhor de si para defender os operá-
rios da construção e da madeira, e frisou
que a melhor maneira de homenagear um
batalhador é dando continuidade aos seus
ideais, levando em frente suas bandeiras.

Dona Leila Santana de Oliveira,
viúva de Waldemar, recebeu o
carinho e a homenagem de todos

Artur: “Waldemar foi um guerreiro”

Depois de parabenizar os trabalhadores
bancários e dos correios que lutam por
ganho real, Artur condenou a política de
privatização dos aeroportos, destacando o
papel individual e coletivo para consolidar
a pauta da classe, “que é a da redução da
jornada para 40 horas semanais, o fim do
fator previdenciário, o investimento de 10%
do PIB na educação, contra os leilões de
petróleo, em defesa de 50% dos recursos
do pré-sal para a educação, ciência, tec-
nologia e seguridade social; pela valoriza-
ção dos serviços e dos servidores públi-
cos”.

DESENVOLVIMENTO - O grande desa-
fio colocado para o sindicalismo cutista no
próximo período, enfatizou Artur, é a popu-
larização da plataforma do desenvolvimen-
to, fazendo com que ela seja levada a to-
dos os 5.565 municípios brasileiros. Fazen-
do isso, disse, a CUT estará cumprindo
com o 1º eixo da sua estratégia de dispu-
tar a pauta com o capital, defendendo a
reforma política, a reforma agrária e tributá-
ria, o aprofundamento da democracia e da
solidariedade.

Os mais de 600 delegados que parti-
ciparam da Plenária Nacional aprovaram
na sexta-feira (7) o Plano de Lutas que
norteará as próximas ações da CUT e
também definiram o calendário do Con-
cut (Congresso Nacional da Central), que
acontecerá entre 9 e 13 de julho de 2012.

As propostas divididas em 15 eixos
(liberdade e autonomia; combate à priva-
tização e terceirização; luta pela terra;
previdência; serviço público; educação;
política econômica; política internacional;
política energética; política de saneamen-
to; saúde; direitos dos trabalhadores; de-

mocracia e participação) reafirmam o po-
sicionamento da Central contrário a todo
tipo de terceirização, por entender que
nada mais é do que a gestão fraudulenta
e a precarização da mão de obra. Na mes-
ma linha, defende a revogação das leis de
Organizações Sociais (OS), além da pri-
vatização e concessão de portos, aero-
portos, rodovias e leilões de petróleos.

LUTA - “Definimos um plano para forta-
lecer nosso projeto político-organizativo,
mas, principalmente, mostramos que não
somos apenas uma central de plenárias,
congressos e pressão em gabinetes de

parlamentares. Nossa luta é nas ruas”,
disse o presidente Artur Henrique, duran-
te o encerramento do encontro, pouco
antes de seguir para o aeroporto de Cum-
bica, onde a CUT comandou uma mobili-
zação contra a privatização.

Com expressiva delegação do Ramo
da Construção e da Madeira, a CUT rea-
firmou bandeiras históricas como a defe-
sa da reforma agrária, com atualização
dos índices de produtividade da terra e
limitação do tamanho das propriedades
e a redução da jornada para 40 horas se-
manais sem redução de salário.

13ª Plenária Nacional aprova Plano de Lutas em defesa do Brasil e dos trabalhadores


