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7º CONGRESSO DA CONTICOM/CUT SELA A UNIDADE
DO RAMO E DELEGADOS DECLARAM APOIO À DILMA
Combate à terceirização e fortalecimento do Macrossetor Indústria também foram destaque nos debates

Presidente reeleito da Conticom/CUT, Claudio da Silva Gomes, discursa no evento realizado em Recife

A Confederação Nacional dos Sindi-
catos de Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção e da Madeira

(Conticom) realizou seu 7º Congresso, en-
tre os dias 27 e 29 de agosto, em Recife/
PE. O evento selou a unidade cutista no
Ramo, com os 179 delegados manifestan-
do-se em apoio à reeleição da presidenta
Dilma Rousseff.

RECONHECIMENTO - A mesa de aber-
tura contou com a participação de Claudio
da Silva Gomes, presidente reeleito da en-
tidade; Vagner Freitas, presidente da CUT;
José Lopes Feijóo, assessor especial da
secretaria geral da Presidência da Repú-
blica; Nilton Freitas, da Internacional da Cons-
trução e da Madeira (ICM); José Silvestre de
Oliveira, do DIEESE; Paulo Cayres, presiden-
te da Confederação Nacional dos Metalúrgi-
cos (CNM); Siderlei de Oliveira, presidente
da Confederação Nacional dos Trabalhado-
res nas Indústrias da Alimentação (CON-
TAC); Carlos Vera, presidente da CUT/PE;
Dulcilene Moraes, presidente do Marreta;
Maria Aparecida de Menezes, dirigente da
CUT/SP; além dos presidentes das Con-
federações da Construção e da Madeira
do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul,
Piauí, Santa Catarina e São Paulo.

SAUDAÇÃO DE DILMA - A presidenta
enviou uma carta desejando que a ativida-
de fortaleça a organização dos trabalhado-
res da construção, destacando os avanços
dos últimos anos como as obras de infra-
estrutura, portos, aeroportos, Minha Casa
Minha Vida e a criação de milhares de em-

pregos, citando também os desafios dos
próximos anos como a saúde, segurança
e especialização.

AÇÕES - Siderlei de Oliveira destacou
o Minha Casa Minha Vida, como uma das
mais importantes iniciativas do governo fe-
deral para os trabalhadores. Já Paulo
Cayres falou da política cutista do Macro
Setor Indústria, que tem possibilitado a tro-
ca de experiência entre os Ramos e dos
avanços da organização no local de traba-
lho. Paulão também sublinhou a relevância
das políticas do governo para a região Nor-
deste.

DEFESA DO PROJETO - Em sua in-
tervenção, Carlos Vera ressaltou que a
construção civil do Nordeste, "desde que
conseguimos eleger Lula", gerou muitos
empregos e ampliou investimentos, trazen-
do obras como a transnordestina, a trans-
posição do Rio São Francisco e o Porto de
Suape. O presidente da CUT/PE apontou

para a continuidade do projeto atual: "não
precisamos apenas ter crescimento eco-
nômico, nós precisamos de desenvolvimen-
to e só há desenvolvimento quando há dis-
tribuição de renda".

LIDERANÇA CUTISTA -Vagner alertou
que um governo que não seja a continuida-
de do projeto atual do PT representa um
retrocesso para os trabalhadores. Quando
falou sobre a construção, o presidente da
CUT destacou o crescimento do setor e a
importância de uma maior participação do
ramo dentro da Central.

Apresentação de frevo encantou



MESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE VAGNER E FEIJÓO DEBATE AVANÇOS
E DESAFIOS DO “COMPROMISSO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO”

Realizada logo após a
abertura, a mesa que de-

bateu o Compromisso Nacio-
nal da Construção contou
com uma explanação do as-
sessor especial da secreta-
ria geral da Presidência da
República, José Lopez Fei-
jóo. Na oportunidade, Feijóo
destacou a semelhança com
o Contrato Nacional: “são re-
gras gerais a serem cumpri-
das em todo o território nacio-
nal e a principal diferença é
que a assinatura do Compro-
misso não é obrigatória”. O
Compromisso já está presen-
te em 48 obras, representan-
do 151 mil trabalhadores e
tem como principal desafio a
construção do contrato coletivo, explicou.

CONTRAPARTIDAS SOCIAIS - O
presidente da CUT, Vagner Freitas, cha-
mou a atenção para outro tema muito de-
batido na mesa, a contrapartida social
para contratos públicos ou com dinheiro
do BNDES e a importância da criação do
Compromisso Nacional.  “Este é o prin-
cipal embrião de acordos nacionais da
CUT nos últimos anos, temos que valori-
zar este instrumento tão importante que
fomos nós que criamos. Temos que divul-
gar mais e contar a história”.

Siderlei de Oliveira também falou so-
bre as contrapartidas e deu um exemplo:

“o capital da maior indústria bovina do
mundo, a Friboi, é composta por 50% de
dinheiro do BNDES, e a empresa não
negocia”.

QUALIFICAÇÃO- Os delegados de-
fenderam a necessidade de aprofundar os
debates dentro do sindicato para ir à
mesa tripartite mais preparados, e cha-
maram atenção para a manutenção de clá-
usulas mais benéficas para os trabalha-
dores nos acordos coletivos. Também foi
debatida a assinatura do Compromisso
como bandeira nas Campanhas Salariais.

ANÁLISE DE CONJUNTURA - Vagner
Freitas destacou a importância das elei-

ções e da continuidade do projeto de cres-
cimento inclusivo que está sendo imple-
mentado no país, pois “não adianta cres-
cer e não distribuir renda”. “A classe tra-
balhadora brasileira agora tem um projeto
e disputa seu espaço”, enfatizou.

ATENÇÃO- O líder cutista também
alertou para o projeto da elite e da grande
imprensa de derrubar Dilma, porque a pre-
sidenta representa esse projeto que tirou
milhões da pobreza e se recusou a retro-
ceder no direito dos trabalhadores frente
à crise internacional. Segundo Vagner, “a
polarização não é  PT e PSDB, é traba-
lhadores e burguesia”.

A mesa sobre terceirização contou
com palestras de José Silvestre Prado
de Oliveira, Coordenador de relações sin-
dicais do DIEESE e Douglas Martins de
Souza, consultor jurídico e  membro do
Conselho Nacional do SESI.

TRAGÉDIA - José Silvestre destacou
o modelo brasileiro de terceirização, onde
ela é sinônimo de superexploração de tra-
balho, flexibilidade e precaridade. Hoje 60%
dos trabalhadores da construção em em-
presas com mais de 100 funcionários são
terceirizados, informou. E elencou como
um dos grandes desafios garantir o direito
destes trabalhadores nos acordo e con-
venções, além de derrotar o PL4330 que
quer terceirizar a atividade-fim.

O ramo da construção tem uma das
mais altas taxas de rotatividade no mer-
cado de trabalho formal brasileiro. Em
2012, a taxa de rotatividade global foi de
114%, o que significa que parcela signi-
ficativa teve dois ou mais contratos rom-
pidos durante o ano. A facilidade de con-

O palestrante da mesa Integração
da América Latina e Caribe, Nilton
Freitas, fez uma apresentação sobre
a conjuntura política e os avanços dos
últimos anos na América Latina, com
destaque para os governos progres-
sistas e democráticos.

Nilton fez um resgate da importân-
cia da política externa do governo bra-
sileiro de aproximação com estes paí-
ses, como a ampliação do Mercosul
e a criação da Unasul.

Para Claudio da Silva Gomes, “é
importante ver que a situação hoje vi-
vida no nosso país é muito diferente
da realidade do resto do mundo, que,
à exceção da China, está com baixa
atividade econômica e alta taxa de de-
semprego”.

INTEGRAÇÃO DA
AMÉRICA LATINA
NA PAUTA DO DIA

tratar e demitir depende apenas da von-
tade do empregador, aliada ao baixo cus-
to desse processo, uma vez que não há
nenhum mecanismo legal que iniba a de-
missão imotivada, principal causa de
rompimento de contrato no mercado de
trabalho brasileiro.

CONSULTORIA - Douglas Martins fa-
lou da importância da intervenção assis-
tencial em processos de controle de
constitucionalidade por parte de entida-
des que tenham representatividade ade-
quada para se manifestar nos autos so-
bre questão de direito pertinente à con-
trovérsia constitucional. Ele também cha-
mou a atenção para a necessidade ur-
gente de se mudar a conduta das em-
presas e não só indenizar os trabalhado-
res pelo dano causado, porque isso não
traz mais segurança.

Diante da necessidade de mais infor-
mações, a Conticom solicitou ao Dieese
que faça um livro bastante objetivo com
dados sobre terceirização.

Presidente da CUT e representante da Presidência destacaram importância da iniciativa, que
já está presente em 48 canteiros de obras de todo o país, beneficiando 151 mil operários

“MODELO BRASILEIRO DE TERCEIRIZAÇÃO É EXEMPLO DE
SUPEREXPLORAÇÃO, FLEXIBILIZAÇÃO E PRECARIZAÇÃO

Vagner: “Compromisso Nacional é o principal embrião de acordos nacionais da CUT”



A mesa sobre o Macrossetor Indústria
(MSI) contou com a participação dos

presidentes das cinco confederações cu-
tistas que o compõem: Siderlei Oliveira,
da CONTAC; Francisca Trajano, da CNTV;
Paulo Cayres, da CNM; Lucineide Varjão,
da CNQ e Claudio da Silva Gomes, da Con-
ticom.

IDENTIDADE - Cida Trajano fez uma
apresentação sobre a formação do MSI
dentro da CUT e chamou atenção para a
semelhança dos problemas que as confe-
derações enfrentam como a terceirização,
falta de saúde e segurança, rotatividade.
Cida mostrou o histórico de discussões,
que foram iniciadas em 2012 com uma reu-
nião de planejamento, depois foram reali-
zadas plenárias regionais para entender a
realidade dos ramos e as possibilidades
de políticas conjuntas nos estados.

AÇÕES - Ainda foram realizados semi-
nários unificados de política industrial e co-
municação. E neste ano foi entregue para o
ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Mauro Borges, a pauta
única do MSI para implementação de ações
conjuntas. Para Cida, “a experiência do ma-
crossetor tem demonstrado que temos de-
safios em comum. A união das confedera-
ções tem avançado na construção de um
novo modelo de organização sindical”.

INTERLIGAÇÃO - Siderlei Oliveira fri-
sou que após a formação do MSI foi possí-
vel os ramos andarem e negociarem em
conjunto, pois todos estão interligados.
Para ele, “se algum setor está com proble-
ma, o problema é nosso. E assim nós es-

tamos trabalhando”.
Lucineide Varjão ressaltou o avanço do

governo federal nos últimos 12 anos e con-
vocou os participantes a irem “pra rua, te-
mos que garantir a continuidade do proje-
to que abriu 1,7 milhões de vagas no ensi-
no superior, construiu 18 universidades,
422 escolas técnicas, que possibilitou o
país se tornar a 7ª economia mundial, e
que trouxe os nordestinos de volta para o
nordeste, pois agora eles podem ter uma
vida digna aqui”.

AMPLITUDE - Paulo Cayres fez uma
apresentação sobre a abrangência do MSI,
destacando que ele representa 11 milhões
de trabalhadores, ou seja, 22,9% dos tra-
balhadores do país. De 2007 a 2014, o
macrossetor cresceu 31,4% e as mulhe-
res recebem 27,4% menos do que os ho-
mens. Os grandes desafios do MSI são:
terceirização, rotatividade, organização no
local de trabalho, baixos salários, saúde

e segurança, igualdade de oportunidades,
deslocamento das indústrias.

Claudinho destacou que são necessá-
rias contrapartidas para isenções do go-
verno, “o Plano Brasil Maior deu isenção
para o setor empresarial produzir mais,
gerar emprego. Mas ao invés de incenti-
var o setor, eles fizeram a redução do qua-
dro de trabalhadores, ou seja, a isenção
virou lucro e isso não pode acontecer”.

O MSI foi construído com objetivo de
interferir na Política Industrial Brasileira,
organizar uma política de comunicação ar-
ticulada, consolidar a unificação da ação
sindical, a organização no local de traba-
lho e a articulação de campanhas salariais
conjuntas.

Na parte da tarde houve a discussão e
aprovação da tese, que incluiu temas
como conjuntura, balanço político e orga-
nizativo, saúde e segurança no trabalho e
alteração estatutária.

MACROSSETOR INDÚSTRIA FORTALECE INTEGRAÇÃO NA BASE E
AMPLIA  ARTICULAÇÃO PARA CAMPANHAS SALARIAIS CONJUNTAS

Lideranças dos Ramos dialogaram
sobre problemas comuns como a
falta de saúde e segurança nos
locais de trabalho, a abusiva
rotatividade e a terceirização

Siderlei Oliveira, da CONTAC; Francisca Trajano, da CNTV; Paulo Cayres,
da CNM; Lucineide Varjão, da CNQ e Claudio da Silva Gomes, da Conticom

“Gostaria de agradecer
a todos os que

contribuíram para a
realização do nosso 7°

Congresso, a
hospitalidade do

Sindicato Marreta de
Pernambuco e em

especial, a todos os
delegados e

delegadas. Foi muito
importante para o nosso setor sair com
plena unidade. Agora sim, temos como
construir novos rumos neste momento
ímpar da classe trabalhadora. A nova

direção terá muitos desafios, que com
dedicação e a vontade de Deus

alcançará seu objetivo de representar o
interesse dos trabalhadores e

trabalhadoras de norte a sul do país”

“O Congresso foi
muito positivo, é muito

importante essa
unidade do ramo para

garantirmos mais
conquistas para a

classe trabalhadora.
No nosso setor vemos

que a oportunidade
para as mulheres são
bem inferiores às dos
homens, tanto na infraestrutura, como

na obra propriamente dita. Além disso,
a atividade exercida pela mulher tem

menor remuneração. Os acordos
coletivos precisam ter cláusulas

específicas para a mulher operária”

“O ponto mais
importante foi que
conseguimos resolver
os problemas
políticos e saímos
unificados. Temos a
possibilidade de
conquistar mais

avanços em nosso projeto da
construção e consolidação da
Conticom. Com relação à pasta, é um
trabalho que nós já estávamos
desenvolvendo. Vamos intensificar
ainda mais a ação da confederação nos
estados, dando apoio nas eleições,
oposições, greves e mobilizações de
campanha salarial”
Amilton Mendes,
Secretário de Organização

Dulcilene Carneiro de Moraes,
Secretária da Mulher

Luiz Queiróz,
Vice-presidente

MAIS UNIDADE, MAIS CONQUISTASMAIS UNIDADE, MAIS CONQUISTAS



MAIS UNIDADE, MAIS CONQUISTAS
“O Congresso foi
acima das
expectativas e teve a
unidade desejada. As
perspectivas para o
próximo mandato são
as melhores, como a
legalização da
Conticom e a
conquista de um
cargo na direção da

CUT. O presidente da CUT vir ao nosso
congresso e assumir esta necessidade
foi um passo importante”
Vilmar Kanzler, Secretário geral

“O Congresso
foi bem

organizado, e
contou com
participação

mais efetiva do
que o passado.

Se todos
colaborarem,
teremos tudo

para crescer e
agregar mais gente rumo à legalização

da Conticom”
Luiz Roberto Garcia de Souza,

secretário de finanças

“Essa unidade do
ramo dentro da CUT
é muito importante e

representa a
maturidade para

conseguirmos tocar o
projeto da CUT com
mais segurança. A
direção ficou bem

distribuída pelo país.
Temos tudo para
crescer e muito

trabalho para o mandato. Vamos
batalhar pela legalização da Conticom e

pela filiação dos sindicatos à ICM”
Domingos de Oliveira Davide,

Sec. de Relações Internacionais“O Congresso foi interessante, os temas apresentados
chamaram a responsabilidade para os sindicatos, como
macrossetor e as políticas públicas. Temos que nos
preparar para isso, porque não são pautas comuns no dia-
a-dia. O ponto negativo foi que não conseguimos
aprofundar a discussão sobre o nosso ramo com as outras
centrais sindicais e na questão da legalização da
Conticom. Sobre a Secretaria de Formação estou voltando
com mais experiência e visão do que deve ser feito. Não
sei se vamos conseguir fazer a formação como ela tem
que ser feita, mas estamos com muita força de vontade”

Paulo Cesar Borba Peres, Secretário de Formação

“O Congresso
teve uma

importante troca
de experiências.
A Conticom tem
muita presença

nas lutas dos
trabalhadores do
Mato Grosso do

Sul, com
renovação de

pessoas no
movimento.

Precisamos entender a importância da
juventude e da renovação, para trazer

mais lideranças e dinamismo para o
meio sindical”.

 “O Congresso foi
muito bom, gostei
muito de perceber
que está havendo
uma unificação dos
ramos dentro da
nossa central,
conseguimos
avançar sempre que
estamos juntos,

está é uma nova perspectiva sindical.
Sobre a saúde e meio ambiente de
trabalho vou trabalhar em prol disso, a
formação é uma importante aliada neste
sentido”.

 “O grande saldo
do Congresso foi
ter concertado o
que aconteceu 3
anos atrás. Esta
não é uma falsa
unidade, ela se

deu nas ações no
dia-a-dia e agora
teremos grandes

desafios. Esta
nova pasta vem
de encontro ao
que já vinha fazendo, acompanhando

eleições sindicais, fortalecendo
oposições e novos sindicatos”.

Marcos Aurélio Hartung, Secretário
de Política Sndical e Relação de

Trabalho

 “O Congresso foi muito bom, a pasta
que assumimos foi interessante pelo
fato de eu já  trabalhar no departamento

jurídico do
sindicato e
fazer faculdade
de direito.
Como é uma
pasta que
relaciona essas
questões, é um
novo desafio,
vamos nos
dedicar ao
máximo para
fazer as coisas
acontecerem”.

José Abelha Neto,
Secretário de Juventude

Leonel Rodrigues, secretário de
Saúde e Meio Ambiente de Trabalho

 “O Congresso
foi bastante
participativo,
dentro do que
se esperava.
Os temas
abordados
foram muito
relevantes e
levaremos mais
experiência e

conhecimento para o Piauí.
Buscaremos desenvolver o nosso
cargo da melhor forma possível e
vamos interagir muito com os outros
estados”.
Carlos Magno Silva, Secretário
de Imprensa e Divulgação

 “Ficamos muito
contentes com

as mudanças e o
crescimento da

direção da
Conticom. Foi um
Congresso muito

bom e
esperamos que

essa gestão
consiga realizar tudo o que se propôs”.

Claudio Guedes de Jesus, Secretário
de Combate ao Racismo

 Raimundo Enélcio,
 Secretário de Políticas Sociais

 José Lopez Feijóo, Assessor da
Presidência da República

“A Conticom tem cumprido um papel
destacado na defesa dos interesses

dos trabalhadores do Ramo da
Construção em todo o país. Que a nova

direção continue firme neste caminho”



Presidente: Claudio da Silva Gomes - STI Construção e do Mobiliário de Bauru e RegiãoSP;
Vice Presidente: Luiz Carlos José de Queiroz – SINTRAMOG – Mogi das Cruzes, Suzano/SP;
Secretário Geral: Vilmar Kanzler – STI Construção e do Mobiliário de São Bento do Sul/SC;
Secretário Geral Adjunto: Talel Soleiman Ismail – STI Construção e do Mobiliário de Salto/SP;
Secretário de Finanças: Luiz Roberto Garcia de Souza – STI Construção e do Mobiliário de
São Bernardo do Campo e Diadema/SP;
Secretário Adjunto de Finanças: Benony Pereira Mamede – SINTRACOMEC-AM Manaus/AM;
Secretário de Relações Internacionais: Domingos Oliveira Davide – SINTRACON Curitiba;
Secretário Adjunto de Relações Internacionais: Antonio José Jesus Silva – STI – Construção e do Mobiliário de São
Bernardo do Campo e Diadema/SP;
Secretária da Mulher: Dulcilene Carneiro de Morais – STI da Construção Civil de Recife/PE;
Secretária da Mulher Adjunta – Edna de Almeida Santos – STI da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá/SP;
Secretário de Formação: Paulo Cesar Borba Peres – SINTRACONST Vitória/ES;
Secretária Adjunta de Formação: Márcia Martins Alves – SINTRACONST Vitória/ES;
Secretário de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho: Leonel Arcangel Cordero Rodriguez – SINTRACOM ALTO URUGUAI
– Concórdia/SC;
Secretário Adjunto de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho: Aloisio Costa – STI da Construção e do Mobiliário de
Bauru e Região/SP;
Secretário de Organização: Amilton Mendes dos Santos – STI da Construção e do Mobiliário de Campinas e Região/SP;
Secretária Adjunta de Organização – Jessica Santos de Andrade – STI da Construção e do Mobiliário de João Pessoa/PB
Secretário de Políticas Sindicais e Relações de Trabalho: Marcos Aurélio Hartung – STI da Construção e do Mobiliário
de São Gonçalo/RJ;
Secretário Adjunto de Política Sindical e Relações de Trabalho: Joaquim Fernandes da Rocha – STI da Construção e
do Mobiliário de São Bernardo do Campo e Diadema/SP;
Secretário Imprensa e Comunicação: Carlos Magno Teixeira da Silva – STI da Construção e do Mobiliário de Teresina/PI
Secretário Adjunto de Imprensa e Divulgação: Luciano Oliveira Alvarenga – FETRICOM/MS;
Secretário de Políticas Sociais – Raimundo Enelcio Pereira – SITICCERO – Porto Velho/RO;
Secretário Adjunto de Políticas Sociais: Cícero Custódio da Silva – SINTRACOMEC-AM Manaus/AM;
Secretário da Juventude: José Abelha Neto – SINTRACOM - Campo Grande/MS;
Secretária Adjunta da Juventude: Aline Chaves Ferle – SINTRACOM - Dourados/MS;
Secretário de Combate ao Racismo: Claudio Guedes de Jesus – SINTICCAN – Candeias/BA;
Secretário Adjunto de Combate ao Racismo: Antonio Carlos Vieira dos Santos – SINDTICC Camaçarí/BA.

COORDENADORIAS SETORIAIS
Coordenadoria da Pesada: Efetivo - Walter Vieira dos Santos – STI Construção Pesada de Mato Grosso do SUL;
Coordenadoria da Pesada: Suplente – Omar da Silva Rocha – STI da Construção Pesada do Espírito Santo;
Coordenadoria da Montagem: Efetivo - Virley Alves dos Santos – SINTRACONST Vitória/ES;
Coordenadoria da Montagem: Suplente – Erci Carlos Nicolau – SINTRACONST Vitória/ES;
Coordenadoria da Madeira: Efetivo – Vilmar Osovsky – STI Construção e do Mobiliário de São Bento do Sul/SC;
Coordenadoria da Madeira: Suplente – Anderson Inácio da Silva – STI Construção e do Mobiliário de Botucatu/SP;
Coordenadoria do Mármore e Cerâmica: Efetivo – Aguinaldo José Grillo – SINDIMÁRMORE/ES;
Coordenadoria do Mármore e Cerâmica: Suplente - Janilton José da Silva – SINTRACICAL – Serra/ES;
Coordenadoria do Cimento e Produtos: Efetivo - Gilmar José Silva – STI Construção e do Mobiliário de Volta Redonda/RJ
Coordenadoria do Cimento e Produtos: Suplente - Juarez Antunes Pinto – STI Construção e do Mobiliário de Volta
Redonda/RJ.

CONSELHO FISCAL EFETIVO
Valdemir Oliveira - STI Construção e do Mobiliário de Bauru e Região/SP
Mauricio Santos de Assis – SINTRACON SUL MINAS – Poços de Caldas/MG
Marcio Mendes de Almeida – STI da Construção e do Mobiliário de Juiz de Fora/MG

SUPLÊNCIA DO CONSELHO FISCAL
Marco Cesar Ribeiro Gonçalves – SINTRACOM - Campo Grande/MS;
João Faustino da Silva Neto – SINTRACON Curitiba/PR;
Marcos José de Souza Fonseca -  SINTRAMOG – Mogi das Cruzes Suzano e Região/SP.
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DIRETORIA TEMPERADA NAS LUTAS DA CATEGORIA

“O Congresso cumpriu o seu maior objetivo proposto: estamos novamente fortes e unidos.
Agora o primeiro grande desafio é eleger o nosso projeto de governo, reelegendo Dilma

para sairmos tão fortes quanto precisamos para avançar nas conquistas dos trabalhadores”

Claudinho, presidente reeleito da Conticom/CUT


