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2020ANOSANOS

A Secretaria da Mulher da Conticom/
CUT promoveu em Recife, no Dia
Internacional da Mulher, 8 de mar-

ço, palestras, debates e homenagens à luta
das operárias que fazem a diferença na
batalha pela igualdade e justiça. O evento
foi realizado em parceria com o Sindicato
da Construção Civil de Pernambuco
(Marreta), no auditório da JCPM e reuniu
cerca de 180 trabalhadoras da construção
que debateram a ampliação da inclusão
feminina no Ramo e os problemas mais fre-
quentes desta inserção.

Saudando a determinação de cada uma
das presentes, o vice-presidente da Conti-
com, Luiz Queiroz, afirmou que graças à
atuação feminina muita coisa já mudou,
inclusive no ramo da construção. “Hoje as
mulheres são pedreiras, soldadoras, e se
qualificam cada vez mais para garantir avan-
ços e melhorias nas relações de vida e tra-
balho”. Luizinho citou a importância de que seja aprovado o
projeto de Lei que está em tramitação no Congresso que de-
termina a aplicação de multa às empresas que pagarem salá-
rio menor para mulheres com função igual à dos homens.

Evento contou com a participação
de 180 trabalhadoras em Recife

GRAÇA E GARRA DA MULHER OPERÁRIA MARCAM COMEMORAÇÃO
DO 8 DE MARÇO DA CONTICOM/CUT NA CAPITAL PERNAMBUCANA

Sobre o machismo e o assédio moral e sexual presentes
no ambiente da construção, a deputada Tereza Leitão, ressal-
tou, ao ser homenageada, que este é ainda um ambiente de
trabalho muito desafiador, “pois não se limita à questão da
entrada da mulher, vai além disso, tem de alterar o modo e as
relações já existentes no setor”.

Em sua palestra, a psicóloga Clara Goldman Rimemboim,
falou sobre o programa de atendimento à mulher vítima de
violência, explicando os tipos mais frequentes e onde buscar
ajuda. O Ministério Público do estado disponibilizou cartilhas
explicativas da Lei Maria da Penha - que cria mecanismos
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Dulcilene Morais, secretária da Mulher da Conticom e
presidenta do Marreta, também falou sobre a relevância da Lei
Maria da Penha, destacando a importância nas mudanças fei-
tas recentemente. “Hoje, qualquer pessoa que presenciar qual-
quer ato de violência contra a mulher pode denunciar o agressor
sem que a vítima precise dar queixa. Isso é uma medida im-
portante, pois colabora para inibir os agressores e puni-los,
independente da vontade de sua parceira”, acrescentou.

A representante da JCPM destacou a importância da quali-
ficação profissional e de acreditar na capacidade de atuação
das mulheres, pois muitas delas “iniciaram como serventes e
hoje são pedreiras, carpinteiras, operadoras de máquinas e
servem de exemplo para outras centenas de mulheres”.

Entre outras lideranças participaram do evento Sérgio
Goiana, presidente da CUT Pernambuco; Paulo Marcelo de
Lima, secretário geral da Conticom e representante do Sindi-
cato da Construção de João Pessoa; e representações do
Ministério do Trabalho e Emprego; e Fundacentro.

COMBATE AO PRECONCEITO

Dirigentes da Conticom/CUT e do Sindicato Marreta:
investindo no  crescimento do nível de organização e
consciência feminina da classe trabalhadora  brasileira

Lideranças homenageadas: capacete honra a batalha

Evento demonstrou a disposição das trabalhadoras em ir à luta



TRABALHO DECENTE ANTES E DEPOIS DA COPA
Em busca do Contrato Coletivo Nacional

representantes de diversas organiza-
ções sindicais filiadas à Internacional dos
Trabalhadores da Construção e da Madeira
(ICM) se reuniram para entregar a Pauta Na-
cional Unificada para o governo, o poder ju-
diciário e representantes das empresas no
último dia 6, em Brasília.

As negociações têm como objetivo ga-
rantir Trabalho Decente para todos os ope-
rários da construção do país, através de
uma Contrato Coletivo Nacional em que os
trabalhadores, independente do tamanho
da obra ou estado em que se realize a
mesma , recebam salários iguais, tenham
as mesmas condições e benefícios.

Estiveram envolvidas nas atividades
mais de 20 organizações sindicais que
dialogaram com a Confederação Nacional
da Indústria (CNI), o Ministério do Traba-
lho e Emprego, o Tribunal Superior do Tra-
balho e a Secretaria Geral da Presidência

da República, que se comprometeram em
divulgar e repassar as reivindicações para
dar seguimento às negociações.

UNIDADE - A Pauta Unificada Nacional
é resultado de um esforço unitário de sin-
dicatos, federações e confederações vin-
culadas a diferentes centrais sindicais. Ela
teve como origem a Declaração de São
Paulo, documento assinado pelas organi-
zações em novembro de 2011, em que fo-
ram sistematizadas as demandas dos tra-
balhadores da construção com base nas
mobilizações vivenciadas.

AÇÃO - Segundo Domingos de Oliveira
Davide, secretário de Relações Internaci-
onais da Conticom, a entrega da pauta
segue o “rumo da construção do Contrato
Coletivo Nacional”. “É importante efetivar
o Trabalho Decente em todo o país, e que
se tenha o cuidado de ser para antes e
depois da Copa. Não há porque trabalha-
dores que exercem a mesma função, e tra-

balham a mesma quantidade de horas, re-
ceberem salários e benefícios diferentes”.

SOMATÓRIO -  A ICM, a Confedera-
ção Sindical de Trabalhadores e Trabalha-
doras das Américas (CSA) e a Conticom/
CUT participaram das atividades da jorna-
da em Brasília ao lado de representantes
das seguintes organizações sindicais: FE-
NATRACOP, CNTIC, CONTRICOM, FETI-
COM/RS, FETRACONSPAR, FETICOM/
SP, FETRACONMAG/ES, FETIEMT/MT,
SINTEPAV/CE, SINTEPAV/BA, SINTRA-
PAV/PR, STICMB/DF, SINTEPAV/SE,
STICCC/Porto Alegre, SINTRACOM/
CTBA, SINTRAICCCM/MT, SOLIDARIE-
DADE/ São Caetano do Sul, SINTRA-
CONST/ES, SITICOM/SUL-MT, SIND-
TIMM-BA, SINDPRESP/SP, SINTRACOM
SBC-SP, SITRACOCIFOZ, SINTRACOM/
SBC MA. Também estiveram representa-
das as centrais sindicais CUT, Força Sin-
dical, Nova Central Sindical e CGTB.

CONTICOM NO CÂMERA ABERTA SINDICAL
Na próxima quarta-feira, o vice-presi-

dente da Conticom/CUT, (14) Luiz Car-
los José de Queiroz, participará do
programa Câmera Aberta Sindical, onde
debaterá sobre o Pacto Nacional da
Construção Civil.

Apresentado pelo jornalista João
Franzin, o programa é transmitido ao vivo
pela TV Aberta São Paulo, todas as quar-
tas-feiras, das 19 às 20 horas.
O programa conta com a participação do

telespectador, que por meio do telefone faz
sua pergunta aos convidados.

ASSISTA - O Câmera vai ao ar toda
quarta-feira, a partir das 19 horas, trans-
mitido pela TV Aberta São Paulo (NET 9,
TVA 72 ou 99 e TVA Digital 186).  Veja
também na internet: www.tvaberta.tv.br.

Reprises: terças-feiras, às 11 horas, e
quintas-feiras, às 15 horas.

Rede Brasil de TV - Quartas-feiras, às
11h30, para todo o Brasil.

Via Satélite - Canais UHF: 14, 45 e
59 (São Paulo); 59 e 42 (Minas Ge-
rais); 57 (Rio de Janeiro); 59 (Distrito
Federal); 50 (Espírito Santo); 26
(Goiás); 27 (Mato Grosso); 23 (Mato
Grosso do Sul); 4, 22 e 30 (Paraná);
13 (Santa Catarina); 55 e 58 (Rio
Grande do Sul); 15 (Bahia); 20
(Pernambuco); 55 (Maranhão); 38
(Rondônia); 20 (Amazonas); 17
(Pará); 13 (Acre); e 5 (Tocantins).

Domingos de Oliveira David (no destaque) e acima, em frente ao Palácio do Planalto, com a bandeira da ICM
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A redução do crescimento do PIB para
insignificantes 2,7% é resultado da

política de aumento de juros, restrição ao
crédito, arrocho salarial e  corte nos in-
vestimentos. Uma orientação recessiva
que cobra seu  preço no au-
mento do desemprego, da
desindustrialização e da
desnacionalização, colo-
cando na ordem do dia da
Jornada de Lutas dos tra-
balhadores e trabalhadoras
a mobilização em defesa
dos seus direitos, condição
para o desenvolvimento.

Temos, portanto, uma
responsabilidade redobrada
para a organização da luta
por mudanças estruturais,
centradas na defesa da va-
lorização do trabalho com
distribuição de renda, de
valorização dos serviços
públicos e dos servidores.

EXEMPLOS - A greve nacional dos tra-
balhadores da educação em defesa do
Piso e a mobilização dos servidores fede-
rais contra o arrocho e por aumento real
de salário são duas pautas decisivas que
apontam para o rompimento com a cami-
sa de força do atraso.

Defender o protagonismo do Estado e
o fortalecimento do  mercado interno, com

OPERÁRIOS DA CONSTRUÇÃO SE SOMAM À JORNADA DE
LUTAS DA CUT: NAS RUAS PARA AVANÇAR NAS CONQUISTAS

a redução dos juros e do
elevado superávit primário –
que recentemente corroeu
mais R$ 55 bilhões do Or-
çamento brasileiro, dinhei-

ro da Saú-
de, da Edu-
cação e de-
mais áreas
sociais aos
especulado-
res – é tare-
fa de todos
e de todas.

EM FRENTE - Não po-
demos permitir retrocessos
nem que o país fique sem
mecanismos de defesa dian-
te da crise financeira em
que se veem  mergulhadas
as economias dos países
capitalistas centrais com
seu  receituário neoliberal,
de arrocho e precarização

de direitos. Assim como não podemos per-
mitir a implementação da agenda dos der-
rotados nas últimas eleições, de privati-
zações e diminuição do papel do Estado.

MELHORIAS -  É com o povo nas ruas,
com a classe trabalhadora mobilizada jun-
to com os movimentos sociais, que va-
mos garantir mais e melhores empregos,
o aumento da massa salarial e a distribui-

ção de renda, afirmando a pauta da clas-
se trabalhadora, que continua trancada no
Congresso Nacional.

Redução da Jornada de Trabalho Sem
Redução de Salários; fim do fator previ-
denciário e valorização das aposentadorias;
combate à precarização e à terceirização;
combate ao trabalho escravo com políti-
cas de proteção aos trabalhadores/as, são
algumas das nossas  bandeiras.

Esta é a nossa agenda contra os ven-
tos neoliberais de ajustes fiscais, que
sopram desde os EUA e da Europa para
salvar os bancos e transnacionais, com
sua política de demissões massivas, ar-
rocho nos salários, cortes nos direitos e
benefícios.

É hora de avançar na defesa dos direi-
tos conquistados. Nenhum passo atrás!

“A redução do
crescimento do

PIB para
insignificantes

2,7% é resultado
da política de
aumento de

juros, restrição
ao crédito,

arrocho salarial
e  corte nos

investimentos”

Documento da Central Única dos Trabalhadores
convoca mobilização de Norte a Sul do país

O comportamento golpista dos gran-
des meios de comunicação (jornais, rá-
dios e TV) contra os avanços sociais
protagonizados pelos governos Lula /
Dilma, evidenciam o que são: instrumen-
tos de dominação do capital, converti-
dos cada vez mais no verdadeiro partido
da direita.

De posse de um imenso aparato, a
grande mídia privada acaba pautando o
que é ou não noticia, tentando manipu-
lar e direcionar as ações de governos e
parlamentos para que correspondam aos
seus mesquinhos interesses mercantis.

Além de ter presente esta dimensão
ideológica da disputa pelos corações e
mentes, é cada vez mais essencial que

a militância sindical saiba comunicar.  É
a informação que transforma, que dá o nor-
te, que questiona e estimula ir à luta.
Desinformada, a base fica apática, torna-
se presa fácil da demagogia, da aliena-
ção e do divisionismo, fazendo o jogo dos
nossos inimigos de classe.

ABSURDOS - Quando nossos dirigen-
tes dão entrevistas para os grandes mei-
os de comunicação privados, na grande
maioria das vezes têm como resultado
matérias completamente desvirtuadas,
quando não totalmente esvaziadas, redu-
zidas a duas ou três linhas ou a poucos
segundos de entrevista.

Para furar este bloqueio político e eco-
nômico, nossas entidades têm se empe-
nhado em gerar constantemente informa-
ções, divulgando nos mais variados mei-
os à disposição, como boletins, progra-
mas de rádio, páginas na internet, jornal
do sindicato, etc., Porém, por maior que
seja o esforço, tais informações não con-
seguem ir muito além das nossas regi-

ões, atingindo um público reduzido, dei-
xando de repercutir numa proporção que
contribua mais decisivamente com o pro-
cesso de organização e mobilização de
outros locais.

REDES - Com o objetivo de sanar es-
tas dificuldades e potencializar a cons-
trução de redes que dinamizem e impul-
sionem a comunicação para a disputa
de hegemonia, estamos organizando para
os dias 8 e 9 de maio, com o decisivo
apoio da Secretaria Nacional de Comu-
nicação (Secom) da CUT o Seminário de
Comunicação da Conticom/CUT. A ativi-
dade, além de nos fortalecer política e
ideologicamente para a batalha, também
vai aprimorar a nossa formação técnica,
com oficinas didáticas, que popularizem
o uso das novas tecnologias e tornem a
comunicação sindical cada vez mais ágil
e objetiva.

A batalha da comunicação é a bata-
lha do presente e do futuro. A constru-
ção está fazendo a sua parte.

A CONTICOM NA BATALHA PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO
Secretário de Imprensa e

Comunicação da Confederação,
Webergton Sudário da Silva

(Corumbá) destaca importância
política e ideológica da batalha

Combate à precarização e à terceirização estão
entre as principais bandeiras da jornada cutista


