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Evento reuniu 139 delegados e
11 observadores de 14 Estados

A Confederação Nacional
dos Sindicatos de Traba-
lhadores nas Indústrias

da Construção e da Madeira filia-
dos à CUT (Conticom/CUT) rea-
lizou, entre os dias 23 e 25 de
julho, em Florianópolis, capital
de Santa Catarina, uma Plená-
ria Nacional histórica com o
tema "Unindo, Construindo e
Avançando".

O combativo evento reuniu
139 delegados e 11 observado-
res de 14 estados que debate-
ram a organização do ramo, seu
maior enraizamento na base e
o fortalecimento da ação sindi-
cal, com maior unidade de Nor-
te a Sul do país, para potencializar
a luta pelo desenvolvimento na-
cional com valorização do traba-
lho e distribuição de renda. O
combate aos juros altos, a defe-
sa do protagonismo do Estado
como indutor do crescimento
econômico e a necessidade de
contrapartidas sociais para os
investimentos públicos, foram al-
gumas das propostas apresen-
tadas como fundamentais para
que o país estimule o setor pro-
dutivo e enfrente os impactos
negativos da crise internacional
com a pujança do seu mercado
interno, barrando o retrocesso.

A mesa de abertura da plenária, realiza-
da na noite de terça-feira (23), reuniu os prin-
cipais dirigentes sindicais do Ramo e das
várias organizações cutistas, que destaca-
ram o protagonismo da Conticom/CUT na
luta da classe trabalhadora por melhores
condições de vida e trabalho.

LIDERANÇAS FORJADAS NA LUTA -
Compuseram a mesa o presidente da Con-
ticom, Claudio da Silva Gomes (Claudinho);
o secretário-geral da Conticom, Paulo Mar-
celo; os presidentes das Federações do
Mato Grosso do Sul, Webegton Sudário (Co-
rumbá); de Santa Catarina, Vilmar Osovski;

CONTICOM FAZ PLENÁRIA E LANÇA DESAFIOS PARA
FORTALECER O RAMO NO COMBATE PELO DESENVOLVIMENTO

e do Espírito Santo, Aécio Leite. Como con-
vidados, estiveram presentes Cida Trajano,
presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Vestuário (CNTV-CUT);
Paulo Cayres, presidente da Confederação
Nacional dos Metalúrgicos (CNM); Lucinei-
de Varjão Soares, presidente da Confede-
ração Nacional dos Químicos (CNQ); Célio
Alves Elias, representando a Confederação
Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias
da Alimentação (CONTAC); Anna Julia Ro-
drigues, secretária geral da CUT/SC; e An-
tonio de Souza Ribeiro (Trampolim), asses-
sor da CUT Nacional.

REPRESENTATIVIDADE E COMBATIVIDADE



Durante a tarde de quarta-feira, o vice presidente da Conticom, Luiz Queiróz,  fez um
balanço das ações realizadas pela Confederação e pelos sindicatos filiados nos últi-
mos dois anos. A exposição resgatou as principais mobilizações, negociações, filia-
ções e avanços do ramo no último período e destacou a importância da construção de
um diálogo maior entre os sindicatos que têm as mesmas empresas na base, como no
caso da Votorantim.

MESA NACIONAL - Os dirigentes Claudio da Silva Gomes, Marcos Hartung, Amil-
ton Mendes, Erci Nicolau e Francisco Demontier, que fazem parte da Mesa Nacional
Tripartite da Construção, fizeram intervenções sobre os avanços e desafios que estão
sendo debatidos e destacaram a importância da participação dos sindicatos para ele-
ger as demandas centrais dos trabalhadores.

FORTALECER A UNIDADE - Questões como saúde e segurança, a organização
dos sindicatos do ramo na CUT e o plano de ação foram temas que também ganharam
relevância no encontro. No ponto de organização dos sindicatos houve uma discussão
profunda sobre os problemas internos enfrentados pela Conticom desde seu último
congresso e encaminhadas resoluções para que sejam resolvidos.

A quinta-feira (25) foi reservada à plenária final, que deliberou sobre as propostas das
mesas temáticas. Foi aprovada a criação de um grupo para discutir a construção do
próximo congresso, que será realizado dentro de um ano, integrado por Claudinho,
Paulo Peres (Carioca), Raimundo Filho (Bahia), Marcos Hartung, Admilson Oliveira,
Luiz Queiróz, Vilmar Kanzler, Erci Nicolau, além dos presidentes das federações esta-
duais. As demais questões foram aprovadas por consenso.

Na manhã de quarta-feira (24) acon-
teceu a mesa de conjuntura com-
posta pelo presidente da Conticom/

CUT, Claudio da Silva Gomes (Claudinho);
o presidente da Confederação Nacional
dos Metalúrgicos (CNM), Paulo Cayres; e
a diretora da União Nacional dos Estudan-
tes (UNE), Camila Severo.

Os expositores fizeram uma análise so-
bre as mobilizações que movimentaram o
Brasil, destacaram a relevância do 11 de
julho, Dia Nacional de Luta, para dar visi-

CONTICOM VAI SE SOMAR À MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CONTRA PRECARIZAÇÃO E MEDIDAS RECESSIVAS

bilidade à pauta da classe trabalhadora e
debateram sobre a realização da parali-
sação nacional no dia 30 de agosto. No
centro dos debates, o desafio de fazer com
que o governo Dilma tenha mais atenção
às reivindicações do movimento sindical
organizado.

A mesa reiterou a importância da luta
contra a terceirização, a rotatividade e a
precarização, e os desafios de conseguir
implementar conquistas como o Compro-
misso Nacional da Construção.

 “A plenária aconteceu em um momento muito significativo para
os sindicatos cutistas, em especial para o nosso ramo.
Infelizmente tal importância não foi entendida pela direção da
CUT Nacional. Mesmo com essa ausência, a plenária mostrou
maturidade para realizar o debate pensando tão somente em
reaproximar e reorganizar o ramo diante dos acontecimentos
ocorridos nos últimos anos dentro da Conticom. Em todas as
intervenções foi pautada a necessidade da unificação de nossas
ações em prol da classe trabalhadora, e é este diferencial que
os nossos sindicatos cutistas têm mostrado no dia-a-dia. A
aprovação de um grupo de trabalho para realizar o congresso,
a definição da busca da legalização da Conticom e o amadurecimento dos nossos
debates mostraram que a classe trabalhadora só tem a ganhar com isso. Por isso
parabenizo todos os delegados e delegadas presentes nesta plenária”

“A plenária foi positiva. Conseguimos
superar muitas dificuldades. Encontra-
mos o caminho para vencer com unida-
de nacional e regional os desafios. Um
exemplo importante foi o de São Pau-
lo, onde criamos condições objetivas
para construir a unidade de todos os
sindicatos do estado. O ramo sai forta-
lecido para lutar contra a terceirização
e enfrentar os desafios na mesa nacio-
nal. Os sindicatos cutistas ganham um
importante reforço para disputar a opo-
sição e bases que estão carentes de
representatividade.

Fortalecida nossa unidade de ação,
vamos à luta com a CUT e as demais
centrais pela pauta da classe trabalha-
dora: Redução da jornada para 40 ho-
ras semanais, sem redução de salári-
os; Contra o PL 4.330, sobre Terceiri-
zação; Fim do Fator Previdenciário; 10%
do PIB para a Educação; 10% do Or-
çamento da União para a Saúde; Trans-
porte público de qualidade; Reajuste
digno para os aposentados; Reforma
Agrária e Fim dos Leilões de Petróleo”

MAIS UNIDADE DE AÇÃO PARA AVANÇAR

Luiz Queiróz, vice presidente da Conticom e diretor do Sintramog/SP
Claudio da Silva Gomes

presidente da Conticom/CUT



 “A plenária cum-
priu parte do objetivo
proposto. Mas ainda
temos muitas coisas
que geraram polêmi-
ca do Congresso
passado que não fo-
ram resolvidas e es-
clarecidas, como no
caso de São Bernar-
do, onde a Conticom

não teve participação. Ainda ficaram pen-
dências, mas o mais importante é que os
demais estados do país tiveram noção do
que aconteceu. Acredito que a insistên-
cia na CNTIC não é um problema de dire-
ção na base e sim de concepção”
Amilton Mendes, coordenador do
setor da montagem industrial
da Conticom, coordenador da
Associação Solidária de São Paulo
e diretor do Sinticom/Campinas

 “A plenária foi
muito importante
para a organização
da Conticom. Esta-
mos construindo o
que nos propomos na
Central, que é a luta
dos trabalhadores.
Sobre a questão da
organização de base,
a campanha de sin-

dicalização será um importante avanço
para a classe trabalhadora, pois temos na
nossa concepção que a luta de classes
passa pela organização. Outro ponto im-
portante é a discussão sobre a terceiriza-
ção, porque nós da construção somos
quem mais sofre com isso. Somos contra
o PL 4330 e vamos nos somar à mobiliza-
ção nacional pela sua derrubada”.

“Demos um passo importante no
caminho do nosso objetivo de

unificação. Notou-se muita disposição
das partes na resolução dos

problemas. O
ponto principal

foi focar o
debate na

legalização da
Conticom o
mais rápido

possível.
Precisamos
trabalhar na

construção de
novas federações para organizar e

aglutinar no ramo, só assim
construiremos um movimento mais

forte. A Conticom é quem tem puxado
e levado as principais bandeiras da

construção e da madeira para
Brasília. Acreditamos que legalizados

podemos fazer ainda mais”

Domingos de Oliveira Davide,
secretário de Relações

Internacionais da Conticom e
presidente do Sintracon Curitiba

“Esta plenária foi muito importante para a organização do ramo.
Mas, apesar da necessidade, a plenária esta fora de hora, politi-
camente atrasada. O caminho a partir de agora é sentar e buscar
juntos a resolução dos problemas. Enfrentamos dificuldades com
o caminho que seguimos, e devemos perceber que a construção
deve ser coletiva. Outro tema importante é que para avançar na
luta dos trabalhadores precisamos de uma estrutura oficial que
envolva todas as Centrais, estruturas como a da ICM (Internacio-
nal da Construção e da Madeira) são catalisadoras nestas lutas”

Paulo Peres (Carioca), presidente do Sintraconst/ES

“Legalizar a Conticom e nomear uma comissão para
debater profundamente as questões acordadas foram os
principais pontos desta plenária nacional. Apesar de não
ter ocorrido antes, ela foi muito proveitosa e terá
repercussão. Precisamos mais do que nunca somar forças
para discutir a organização dos terceirizados no país e a
ampliação da participação feminina”

Keila dos Santos Mores,
diretora do Sintracomec/Manaus

“Apesar de não ter aprovado encaminhamentos na questão
estrutural, tivemos um grande debate para a construção, apon-
tando caminho para a legalização da Conticom. A plenária
mostrou a importância de marcharmos unidos para a organiza-
ção da categoria, para implementar o compromisso nacional,
dialogar com a sociedade e interferir no curso do processo
eleitoral, aprofundando as mudanças na qualidade de vida da
população”.

Marcos Hartung,
secretário de Formação da Conticom

 “Foi um importante momento de avaliação das ações do
ramo ao longo deste período, mas que também dialogou

com o presente de luta contra a precarização de direitos e
com o futuro. Crescemos nas bases desde o último

congresso e filiamos mais sindicatos dentro de uma ação
sindical comprometida com o desenvolvimento nacional,

com a melhoria das condições de vida e de trabalho. Confio
que teremos êxito na legalização da Conticom”.

Webergton Sudário (Corumbá), secretário de
Imprensa da Conticom e presidente da Fetricom/MS

“A plenária foi positiva e deveríamos realizá-la mais vezes, pois
é um momento em que podemos nos comunicar com todos os
estados. Embora devesse ter acontecido antes, foi importante e
proveitosa no sentido de aprovar que todos temos a responsabi-
lidade de legalizar a Conticom/CUT, que será um avanço enor-
me. Também considero importante a abertura do debate sobre a
CNTIC nesta plenária. Precisamos unir para avançar no sentido
de criar um piso nacional para a categoria e avançar mais nos
temas de saúde e segurança. Também devemos aproveitar mais
a mesa nacional, que é o espaço onde temos propostas e onde
estamos melhor preparados para o debate”.

Admilson Oliveira, presidente do Sintracom São Bernardo e Diadema
e presidente da CNTIC

“A plenária foi muito boa e participativa. Embora tenhamos
divergências, o encontro mostrou a vontade e a

capacidade de resolvermos os problemas entre nós, ainda
que com a notada ausência da CUT Nacional. Temos

muitos problemas pela frente e por esse motivo
precisamos, mais do que nunca, ter mais espaços e

momentos como estes para fazer nossas discussões em
prol do desenvolvimento do país e dos trabalhadores do
Ramo da construção e da madeira, que necessitam de

entidades fortes e combativas para avançar”

Valdemir Oliveira (Popó), diretor do Sindicato de Bauru-SP



 “A plenária
a c o n t e c e u
num momen-
to importante
de fortaleci-
mento da or-
ganização e
da represen-

tação de base. Atuar em conjunto está
no centro deste debate. A discussão
da política de organização do ramo se
desviou muito para a parte de repre-
sentação. Mas foi uma discussão que
precisava ser feita. A Conticom já nos
representa politicamente e precisa-
mos buscar que ela nos represente
juridicamente também. Fazemos par-
te deste projeto desde 1987 e partici-
pamos da fundação em 1992. A Con-
ticom sempre contribuiu muito com a
formação e as mobilizações da nos-
sa entidade”

Djair Martins, presidente do
Sindicato Sul Fluminense

Raimundo Enélcio, secretário de políticas
sindicais e sociais da Conticom
e presidente do Sticcero Porto Velho/RO

“O principal objetivo desta plenária foi reagrupar os companheiros
que saíram do último congresso. Tivemos a oportunidade de expor
questões e abrir espaço ao debate. Considero ter havido um gran-
de avanço, apesar das divergências, para a construção de um con-
gresso unificado. Outro fator importante é a ampliação da sindica-
lização de base, pois a nossa força esta baseada no número de
associados que temos. A exposição que mostrou o trabalho que a
Conticom efetuou em diversos estados nos últimos dois anos de-
monstra que avançamos”

Benony Pereira Mamede, secretário de organização
da Conticom e diretor do Sintracomec Manaus/AM

“Esta é a primeira plenária que o nosso sindicato participa. Achei
proveitoso para conhecer as pessoas que tocam o trabalho do Ramo
nos diversos estados e pela importante a exposição dos problemas
da Confederação, a fim de que todos pudessem dar a sua opinião.
Fiquei muito feliz da maneira como todo o encontro foi conduzido. O
trabalho que a Conticom vem realizando no Mato Grosso do Sul tem
agregado valores para a conscientização e ajudado a desenvolver as
ações sindicais no estado”

José Abelha Neto, presidente do Sintracom de Campo Grande/MS

“A plenária foi importante para que se discutisse o ocorrido no
Congresso passado, possibilitando que fossem externadas as
divergências que vem permeando os sindicatos do setor, em
especial as estruturas constituídas como a CNTIC. A importância
número um da plenária foi a pauta de legalização da Conticom. A
imaturidade política do estado de São Paulo fez com que uma
divisão política resultasse na judicialização do processo eleitoral
da Federação Cutista. Mas com a plenária foi possível perceber
que há predisposição das partes para unificar a luta, que é um
objetivo de fundamental importância”.
Josemar Bernardes, presidente da Federação
Solidária de São Paulo e do Sintramog/SP

 “Essa plenária foi fundamental para de-
batermos os problemas internos, superar
as contradições e cla-
rear o caminho para a
construção do ramo
com unidade, tendo em
vista os desafios que
temos pela frente. Re-
tomar a discussão da
unificação foi um pas-
so importante, sendo
possível pela capacida-
de de diálogo entre os
companheiros. A histó-
ria nos mostrou que precisamos tomar
decisões consultando as bases. Todo
esse problema não teria acontecido se
tivéssemos nos guiado por isso. A plená-
ria reafirmou o comprometimento com o
fortalecimento da legalização da Conticom
e trouxe de volta companheiros para reto-
mar o diálogo, assumindo o comprometi-
mento de avançar daqui pra frente. Re-
gistramos também a falta da CUT Nacio-
nal, que se eximiu de discutir e ajudar a
resolver os problemas do nosso ramo”.

Raimundo Ribeiro Santos Filho
(Bahia), diretor do Sintrapav/PR

“A plenária cumpriu
seu papel no
sentido de destacar
a importância da
unidade e do
fortalecimento do
setor. Precisamos
ter um
reconhecimento
maior por parte da

CUT. E precisamos construir a
unidade em torno da construção e
legalização da Conticom”

Manoel Vaz (Manoelzinho),
presidente do Sinticom de
Itaboraí/RJ

José Gomes, diretor do Sinticom Piauí

“Em relação à organização da Conticom saímos desta plenária
com a solução a vista. Mas precisamos discutir outras pautas,

por exemplo, a questão das Normas Regulamentadoras, para
podermos entrar nesta discussão encaminhando propostas

discutidas no ramo. No mais, fomos proveitosos. Precisamos
trabalhar uma atuação mais consciente”.

“Vivemos um momento importante do Ramo, de fazer a revisão
das ações e traçar novos rumos para os desafios que teremos
daqui pra frente. Mostramos com esta plenária maturidade
suficiente para discutir nossas divergências internas e avançar
no sentido de fortalecimento da nossa Confederação e dos
nossos ramos de atividade. Precisamos estar organizados para
combater o trabalho precário de ponta a ponta do Brasil”
Helenice Vieira dos Santos, presidente do
Sindicato de Jaraguá do Sul/SC

 “Embora tardia, esta plenária foi fundamental para tirar uma posi-
ção unificada. A rearticulação da unidade do nosso Ramo dentro
da CUT foi o mais importante, embora este reagrupamento passe
ainda por um processo. A reunificação nos fortalece para encarar
juntos os desafios do próximo período, que são muitos. Seria
muito pior e mais difícil se estivéssemos divididos. A plenária foi
fundamental para conseguimos ver um novo horizonte para a le-
galização e unidade da Conticom. Estamos todos de parabéns”

Erci Nicolau, representante da Conticom/CUT na
Mesa Nacional Tripartite e secretário de Formação

do Sintraconst/ES

“Avalio que a nossa plenária nacional foi muito positiva.
A participação de todos mostrou que, unidos, vamos
construir uma Confederação cada vez mais forte e
atuante, à altura dos trabalhadores do nosso Ramo”


