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VITÓRIAS DE 2014 CONTRA O RETROCESSO SÃO O
COMBUSTÍVEL PARA UM ANO NOVO DE CONQUISTAS
Operários da construção terão cada vez mais um papel chave na luta pelo desenvolvimento nacional

E ncerramos um ano de muitas
greves e mobilizações, negoci-

ações, articulações nacionais e in-
ternacionais, com a convicção do
dever cumprido. A partir das nos-
sas vozes falou mais alto a unida-
de de ação da categoria para lutar
por avanços e impedir retrocessos.

LADO - Desde os duros emba-
tes econômicos nas campanhas sa-
lariais até os confrontos políticos no
campo eleitoral, contra o retroces-
so, demarcamos claramente o nos-
so campo em defesa do desenvolvi-
mento nacional, da produção e do
emprego. Afirmamos que é preciso
aprofundar as mudanças a partir de
um enfrentamento ao capital especu-
lativo, garantindo menos juros aos
parasitas nacionais e estrangeiros
e melhores condições de vida e tra-
balho, mais emprego e mais salá-
rio à nossa gente

Nesta jornada complexa, o Con-
gresso da Conticom nos deu mui-
to mais fôlego para a briga pela le-
galização da entidade, passo im-
portante da nossa estratégia de re-
presentação mais efetiva e eficaz.

DESAFIOS - Agora, partimos
rumo a 2015 com a serenidade e
a autoridade dos que investem na
relação com a base, dos que es-
tão sempre presentes nos cantei-
ros de obras, dos que acreditam no
crescimento da consciência crítica,
na energia da juventude, na cria-
tividade das mulheres e na capaci-

dade de organização da classe tra-
balhadora para construir uma so-
ciedade mais justa e igualitária.

MAIS ENERGIA -“O exemplo de
luta irradiado pelos operários da
construção de Norte a Sul do Bra-
sil é, sem dúvida nenhuma, a me-
lhor energia que poderia existir
para estimular um dirigente a en-
carar os desafios que estão por vir.
Nossa direção vai trabalhar duro
para continuar estando à altura
desta determinação”, afirmou o pre-
sidente da Conticom/CUT, Claudio
da Silva Gomes.

No dia 10 de dezembro a direção
executiva da Conticom/CUT realizou
sua última reunião do ano com uma
pormenorizada retrospectiva das
ações do período e uma projeção
para 2015. Além do trabalho desen-
volvido pelos sindicatos e Federa-

ções da construção e da avaliação
das atividades da Confederação a
nível nacional e internacional, ga-
nhou bastante  destaque o Con-

gresso da Conticom, realizado em
agosto, que selou a unidade do
ramo rumo à legalização da enti-
dade.

EXECUTIVA DA CONTICOM
REALIZA ÚLTIMA REUNIÃO
DO ANO EM SÃO PAULO



A mesa do Congresso da
Conticom (acima), a plenária (ao

lado) e a nova diretoria eleita
(abaixo): muita emoção e unidade
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COMPROMISSO COM A LUTA DE NORTE A SUL
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MELHOR ORGANIZAÇÃO E MAIORES MOBILIZAÇÕES
DOBRAM INTRANSIGÊNCIA E ARROGÂNCIA PATRONAL
Em 2014 a Conticom marcou presença nas principais ações da categoria, abrindo caminho para a vitória
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RECESSO DA
CONTICOM

Acompanhando a CUT
Nacional, a Conticom esta-
rá em recesso administrati-
vo entre os dias 19 de de-
zembro e 5 de janeiro.

Desejamos a tod@s os
companheir@s muito boas
festas e um Feliz Ano Novo,
repleto de realizações.

ATENÇÃO:
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CONTICOM FORTALECE REDES DE SOLIDARIEDADE
DA CLASSE TRABALHADORA EM TODO O MUNDO


