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Conferência Global do Cimento contou com a participa-
ção de 200 líderes de 77 sindicatos filiados à Internacio-
nal da Construção e da Madeira (ICM) em 43 países. O

objetivo do encontro, realizado entre os dias 17 e 19 de setem-
bro na Cidade do Panamá, foi conhecer a realidade do setor
cimenteiro mundial, assim como elaborar pla-
nos para melhorar as relações de trabalho,
saúde e segurança, seguridade, remunera-
ção e mudanças climáticas.

DIFICULDADES - Um estudo realizado
pela ICM com a atuação de 113 empresas
de cimento em 40 países confirma a dificul-
dade da indústria para integrar os sindicatos
e suas políticas, principalmente pela sua
grande variedade de plantas. Segundo o es-
tudo, 20% das fábricas de cimento são no-
vas, 60% velhas - mas renovadas - e outras
20% obsoletas.

DIREITOS - Sobre direitos sindicais e re-
lações de trabalho, o estudo mostra que a
maioria das empresas respeita os direitos
sindicais e mantém algum nível de relação
ção com as entidades dos trabalhadores. Já
sobre acordos coletivos, as empresas apre-
sentam condições variadas e só sete empre-
sas forneceram essa informação. Nestas, 133
mil trabalhadores são cobertos por algum
acordo coletivo, enquanto 68 mil não estão.

REIVINDICAÇÕES- Um debate intenso
foi gerado para a preparação de uma plata-
forma de reivindicações. Claudio da Silva Go-
mes, presidente da Conticom/CUT, destacou
que, “percebemos que o processo de tercei-
rização e precarização está ocorrendo em todas as cimenteiras
no mundo, é como se houvesse uma cartel onde todas as em-

Em encontro com a presença de 200 lideranças
de 77 sindicatos e 43 países, presidente da
Conticom conclama mobilização internacional
contra a precarização e a terceirização do setor

A

presas adotassem a mesma prática”. “Pre-
cisamos cada vez mais de uma ação inter-
nacional conjunta para fazer o contraponto”,
sublinhou.

PLANO ESTRATÉGICO - Também acon-
teceu nesse período a 11ª Reunião do Comi-
tê Regional da ICM para a América Latina e
Caribe, que atendeu principalmente a temas
de caráter organizacional. Além disso, a reu-
nião deliberou sobre as propostas para o Pla-
no Estratégico Global, que a Internacional
está desenvolvendo em suas regiões para
apresentar um guia a fim de orientar as tare-
fas de organização no próximo mandato de
2018 a 2021. A ICM realizará seu 4º Con-
gresso Mundial entre 28 de novembro e 3 de
dezembro de 2017 na África do Sul.

DIÁLOGO- Claudinho afirmou que, “a dis-
cussão política de como vai se configurar a
ICM na América Latina e no Caribe nos pró-
ximos anos está mostrando uma divisão en-
tre parte dos brasileiros e latinos quanto às
postulações que ocorrerão no congresso da
ICM no ano que vem. Como não há consen-
so, há uma grande necessidade de diálogo

entre os países. Em fevereiro vai haver uma nova reunião, onde
esperamos que prevaleça a unidade”.

ICM REALIZA CONFERÊNCIA GLOBAL DO CIMENTO

Claudinho (ao centro):
“É como se houvesse um

cartel e todas as empresas
adotassem a mesma prática”

Na Reunião do Comitê Regional de Mulheres teve desta-
que a discussão sobre o aumento da participação feminina
nos espaços da ICM, inclusive na apresentação de candida-
turas ao Congresso. Maria de Fátima, a Pretinha, represen-
tou o Brasil na apresentação do trabalho final Planos de Ação
da América Latina.

Para Dulcilene
Moraes, diretora de
Mulheres da Conti-
com, presidente do
Sindicato dos Traba-
lhadores da Constru-
ção Civil de Pernam-
buco (Marreta), e
membro do Comitê Regional de Trabalhadores da ICM, “o mais
importante do evento foi a resolução de que no próximo Con-
gresso da ICM a participação de mulheres terá que ser de
30% e de jovens 20%, o que não ocorria nos anteriores”.

AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA ICM É UMA DAS PRIORIDADES

Dulcilene Moraes, diretora de Mulheres da Conticom/CUT

Delegação brasileira: avançar a luta
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Nesta quarta-feira (5), a CUT realiza-
rá o Dia Nacional de Luta contra o Des-
monte do Estado Brasileiro (contra a PEC
241), em defesa dos direitos sociais e
trabalhistas ameaçados pelo governo gol-
pista de Temer, em defesa da soberania
nacional, contra as privatizações e a en-
trega do Pré-sal às multinacionais.

Nos dias 22 e 23 de setembro, foi rea-
lizado o I Encontro de Juventude da CUT
da Paraíba, na cidade de Campina Gran-
de. A secretária da Juventude do estado,
Jéssica Andrade, que também é secretá-
ria-geral adjunta da Conticom e diretora
do Sindicato dos Trabalhadores da Cons-
trução de João Pessoa, foi a promotora
do evento.

AMPLITUDE - O encontro reuniu de-
zenas de jovens de diversos setores,
como construção, metalurgia, rural, mu-
nicipal, telecomunicação, magistério e co-
mércio. Para Jessica, o sentimento foi de
“realização por toda a construção das ati-
vidades preparatórias, que culminaram
nesses dois dias. Lembrando que o en-
contro aconteceu em dia de Paralisação
Nacional, o que proporcionou aos partici-
pantes um momento ímpar em sua for-
mação, já que fomos às ruas”.

MARCHA ESTADUAL - Do encontro
também foram tirados encaminhamentos

“Nenhum direito a menos! Em torno des-
ta bandeira cerramos fileiras unindo traba-
lhadores do campo e da cidade, do setor
público e do setor privado, e não recuare-
mos. O que está em jogo não são apenas
os direitos conquistados ao longo de dé-
cadas de luta, mas o destino do País e o
futuro da classe trabalhadora”, afirma a

nota de convocação da CUT, que desta-
ca o papel da mobilização da base.

NÃO AO RETROCESSO! - Entre as
medidas anunciadas pelo desgoverno
golpista estão a reforma da Previdência;
a retirada de direitos (terceirização ir-
restrita, prevalência do negociado sobre
o legislado, flexibilização do contrato de
trabalho); a  reforma regressiva do Es-
tado prevista na PEC 241 e no PL 257
e a recente MP da “reforma do Ensino
Médio”. 

para o futuro e organização, enquanto
coletivo e secretaria. Foi criada uma
comissão para preparação da Marcha
Estadual da Juventude. Jessica destacou

que a organização tem sido feita “em meio
a essa conjuntura de luta e resistência
dos trabalhadores, que exige de nós mais
concentração e atuação”.

JUVENTUDE CUTISTA DA PARAÍBA REALIZA ENCONTRO EM CAMPINA GRANDE

Cícero Custódio, mais conhecido como Sassá da Construção, presi-
dente do Sindicato da Construção Civil de Manaus (Sintracomec-AM),
comemorou sua primeira vitória e afirmou que os operários do Ramo
agora terão voz na Câmara Municipal. “Sofremos muita coisa no último
período e fomos discriminados por ser da construção. A tarefa agora é
grande, fazer acontecer os projetos e representar essa categoria que é
tão explorada no Brasil. A eleição foi um reconhecimento dos compa-
nheiros, que sabem que o sindicato sempre foi seu principal instrumen-
to de defesa. Estamos passando por uma crise política difícil, que preci-
sa de renovação, e eu quero ser essa renovação. O PT mudou a cara
desse país, quero fazer parte disso”, acrescentou Sassá.

REELEIÇÃO - Antonio Carlos Cordeiro, vice-presidente do Sindicato
da Construção de Salto, no interior paulista, foi reeleito para a Câmara e
pretende ajudar na implantação do Programa de Saúde do Trabalhador,
buscar projetos sociais em toda a cidade e na periferia. “Vivemos um
momento difícil no nosso país e precisamos cada vez mais de políticos
que estejam próximos dos que mais precisam”, destacou Cordeiro.

DEDICAÇÃO - Ex-diretor do Sindicato da Construção Civil de Vitória
(Sintraconst/ES), fundador e presidente da Federação dos Trabalhado-
res da Construção do Espírito Santo (Fetraconmag), Aécio Leite foi ree-
leito, “Quero agradecer a todos os amigos e amigas pela minha reelei-
ção, foram 2.373 votos. Podem ter certeza que honrarei o voto de cada
um! Juntos somos mais!”, enfatizou Aécio.

EM DEFESA DA CLASSE TRABALHADORA,
CONSTRUÇÃO ELEGE VEREADORES PELO PAÍS


