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De Norte a Sul, Confederação
é sinônimo de luta e conquista

foi um ano de intensas mo-
bilizações e negociações
em que, participando ati-

vamente das principais ações do ramo
de Norte a Sul do país, a CONTICOM
se consolidou como referência de luta
e conquista.

O cenário político conturbado de-
mandou mais energia e capacidade de
diálogo, maior compromisso dos diri-
gentes e capacidade de reação da
base. A disputa brutal entre a oposi-
ção e o governo, somada à pressão
empresarial – com apoio dos grandes
conglomerados de comunicação - pela
regressão nos avanços sociais, se
materializou em uma pauta legislativa que priorizava a re-
tirada de direitos. O combate à flexibilização das relações
de trabalho exigiu do movimento sindical, em especial dos
cutistas, uma unidade de ação mais ativa e incisiva contra
o governo e o Congresso Nacional.

Até o momento, embora não tenhamos conseguido im-
pedir que mexessem no seguro desemprego e nos benefí-
cios previdenciários, resultado do ajuste fiscal em prol dos
especuladores, barramos a implementação de uma agen-
da ainda pior para o país e para os trabalhadores.

PROPOSTAS - Nossa atuação ativa e altiva foi encon-
trar soluções para conter a crise econômica e o desem-
prego a partir do investimento no mercado interno, da re-
dução dos juros e da ampliação do crédito. Esta foi a re-
ceita implementada pelo governo Lula para enfrentar a
crise, reduzida a uma “marolinha” pela somatória desen-
volvimentista de aumento salarial, geração de empregos e
garantia de direitos. Com este Norte participamos dos fó-
runs de busca de alternativas para retomar o crescimento
econômico.

CONFRONTO - Obviamente, os monopólios e cartéis
que controlam o “mercado” não têm qualquer interesse
em que as coisas voltem à normalidade, pois apostam na
degradação do ambiente econômico, político e social. Esta
é a sua receita para mudarem o governo por outro que
lhes garanta um ambiente ainda mais propício à explora-

CONTICOM SE CONSOLIDA COMO REFERÊNCIA PARA O RAMO COM
AÇÕES EM DEFESA DA DEMOCRACIA E DO DESENVOLVIMENTO

ção da mão de obra, liberdade de preços e juros, turbi-
nando seus rendimentos.

AVANÇAR - As cartas estão na mesa e exigem de cada
um de nós muita clareza. Que a experiência e a sabedoria
acumuladas ao longo de 2015 se convertam em aprendi-
zado no ano vindouro e que voltemos em 2016 com as
baterias recarregadas e redobrada disposição para a luta
por um Brasil onde impere a democracia e a justiça para
todos e todas.
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Reunião de final de ano da executiva da Conticom: determinação e ousadia
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CONTICOM REFORÇA AÇÃO
JUNTO A SINDICATOS QUE
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OBRAS DA PETROBRÁS
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