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Claudio da Silva Gomes foi
aclamado junto à nova direção

12º CONGRESSO NACIONAL DA CUT ELEGE PRESIDENTE
DA CONTICOM PARA EXECUTIVA

o último dia 13 teve início o 12º Con-
gresso da Central Única dos Traba-
lhadores, que reuniu cerca de 2500 de-

legados de sindicatos, federações e confede-
rações de trabalhadores de todo o Brasil, além
de dirigentes sindicais de 71 países, para dis-
cutir os rumos da central nos próximos anos
e eleger sua nova diretoria.

REPRESENTATIVIDADE - A abertura do
evento contou com a presença dos ex-presi-
dentes Lula e Pepe Mujica (Uruguai), e da pre-
sidente Dilma Rousseff. Eles fizeram análi-
ses de conjuntura do país e do mundo, aler-
tando para a tentativa de golpe por parte dos
setores conservadores no Brasil. Para o pre-
sidente da Conticom e recém-eleito diretor da
executiva da CUT, Claudio da Silva Gomes,
“a abertura foi histórica”. “Reunimos dois dos
ex-presidentes que têm mais influência na
América Latina como líderes dos trabalhado-
res, que trouxeram as suas perspectivas so-
bre a conjuntura e os principais desafios dos
trabalhadores. Foi também um momento his-
tórico porque marcou a reaproximação da pre-
sidente Dilma com a classe trabalhadora, nes-
te começo de segundo mandato. Ainda que a
presidente não tenha assumido compromisso
de rever o corte de direitos e o ajuste, o fato de
ouvir os trabalhadores já abre uma nova pers-
pectiva para a mudança de direção no ajuste
fiscal, ao mesmo tempo em que coloca os tra-
balhadores o desafio de ser mais propositivos
e atuantes na relação com o governo em defe-
sa da ampliação e manutenção de direitos”.

RELEVÂNCIA - Nos dias que se seguiram,
o CONCUT também trouxe debates de extre-
ma importância, como economia brasileira e
suas alternativas, defesa da democracia e di-
reitos, inclusão e participação, políticas para
afrodescendentes e mulheres, entre outros.

AMPLITUDE - Para Claudinho, as pales-
tras e debates possibilitaram aos dirigentes
“ter uma visão mais ampla em relação às con-
sequências das medidas adotadas pelo go-
verno e um acúmulo de informações para fa-
zer a ação sindical ter mais efetividade e efi-
cácia”. O presidente da Conticom destaca que
o Congresso foi realizado em um momento
muito difícil para a classe trabalhadora, “que
está sofrendo com ataque a direitos e a difi-
culdade de criação e manutenção de postos
de trabalho. Os debates deste congresso cer-
tamente irão repercutir na base e fazer com
que os trabalhadores reajam aos ataques da
classe dominante, que usa como seu princi-
pal veículo a mídia. Portanto, neste momen-
to, a informação verdadeira se faz primordial”.

PARTICIPAÇÃO DO RAMO NOS CONGRESSOS ESTADUAIS
FOI FUNDAMENTAL PARA AVANÇO E RECONHECIMENTO

Abertura contou com a participação de Lula, Mujica e Dilma Rousseff

Nova direção exorta à paridade conquistada: “Central
Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras”

A participação do ramo no Congresso teve sua origem nas assembleias dos
sindicatos e nos congressos das CUTs Estaduais. “Conseguimos garantir um
número expressivo de dirigentes eleitos nas direções estaduais das CUTs e isso

se refletiu na representação do
12º CONCUT. Foi a ação exito-
sa dos nossos sindicatos que
garantiu que os trabalhadores
da construção tenham voz na
Executiva Nacional da CUT”,
afirma Claudio.

Para o presidente da Conti-
com, o principal desafio do
ramo na CUT é ocupação de
espaços para fazer a defesa
dos trabalhadores com mais
ênfase para a construção. “Que-
remos fazer com que as nos-

sas prioridades sejam também as da CUT, como as ações para a retomada dos
empregos nas obras da Petrobrás. Fomos um dos setores que sentiu mais dras-
ticamente as demissões causadas pela crise, ao mesmo tempo em que fomos
quem mais empregou e garantiu desenvolvimento durante os últimos anos”, des-
tacou. Na sexta-feira (16) foi eleita a direção que comandará a Central até 2019.
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PARIDADE É CONQUISTA HISTÓRICA
DA GARRA FEMININA NO CONCUT

s delegados e delegadas que participaram do 12º CONCUT elege-
ram pela primeira vez a sua diretoria, de 44 nomes, com paridade de
gênero. Para a secretaria da mulher da Conticom, Dulcilene Mora-

es, a paridade na entidade é uma vitória para a Central e um desafio para o
setor da construção.

DESAFIO - “A paridade na CUT é uma conquista das mulheres cutistas
que vêm discutindo em todos os sindicatos de base a implementação desta
política de gênero. No ramo da construção a paridade vai ser um desafio
enorme, frente à desculpa de muitos dirigentes que não têm mulheres no
setor. Para a paridade virar uma realidade também na Conticom vamos ter
que fazer campanhas de sindicalização específicas e começar já. Mulheres
não faltam, temos que ir atrás delas nos canteiros”, afirma Dulcilene.

A secretaria da mulher da Conticom fará seu primeiro seminário em de-
zembro deste ano e pretende reunir mais de 300 delegadas.

O

Na última sexta-feira (16) os tra-
balhadores da construção da Refina-
ria de Paulínia (Replan) paralisaram
suas atividades por cerca de 3 horas
em solidariedade à Campanha Salari-
al dos Petroleiros e pela manutenção
dos empregos dos trabalhadores cer-
tificados da Abraman na área de mon-
tagem industrial.

NÃO AO ARROCHO! - A direção
da Petrobrás fez uma proposta para
os trabalhadores de reajuste abaixo
da inflação, de 5,73%, congelamento
de benefícios, redução do pagamento
das horas extras de 100% para 80%
e redução dos salários em até 25%.
As propostas foram rejeitadas pelos
petroleiros que estão organizando pa-
ralisações em todo o país.

OPERÁRIOS DA REPLAN
CRUZAM OS BRAÇOS
EM SOLIDARIEDADE À
LUTA DOS PETROLEIROS O Sindicato dos Trabalhadores da

Construção de Pernambuco (Marreta)
recebeu uma proposta formal e
indecente dos patrões de só negociar o
reajuste dos operários, que têm data-
base em outubro, em 2016. Segundo o
documento encaminhado para o
Marreta, por culpa da ‘crise’ os patrões
esperam que os trabalhadores abram
mão de seus direitos.

BASTA! - Para a presidente do
Marreta e secretária da mulher da
Conticom, Dulcilene Moraes, “os patrões
não têm vergonha na cara, querem que
todo o ônus fique para os trabalhadores.
Mas se não tem reajuste em 2015, as
obras só voltam a funcionar em 2016”.

Nestas semanas estão sendo
realizadas assembleias por obra, que
paralisam cada canteiro por cerca de
três horas, preparando os trabalhadores
para a greve geral no estado.

MARRETA AVISA: “SE
NÃO TEM REAJUSTE EM
2015, OBRAS SÓ VOLTAM
A FUNCIONAR EM 2016”

Em reunião com o Sindicato dos
Trabalhadores da Construção de Teresina,
a comissão de trabalhadores da obra da
TechCasa e a empresa, o Ministério Público
do Trabalho decidiu que a TechCasa terá
45 dias para regularizar totalmente a
situação dos trabalhadores. Desde que
chegou ao estado, há pouco mais de um
ano, a empresa, embora descontasse do
trabalhador, nunca depositou nem um
centavo de FGTS e INSS.

No dia 7 de outubro o Sindicato paralisou
as obras da empresa e informou que só
sairia do alojamento quando o problema dos
trabalhadores fosse resolvido. Na reunião
com o MPT a TechCasa se comprometeu
a regularizar as outras irregularidades
constatadas na obra, como refeitório, área
de vivência, água, banheiros, fardamento
e pagamento da produtividade.

Os dias parados serão pagos 50% pela
empresa e 50% pelo trabalhador,
adicionando uma hora a cada sexta-feira.

TECHCASA TERÁ 45 DIAS
PARA REGULARIZAR O

FGTS, DECIDE MPT

Presidente da CUT-A do Paraguai,
Bernardo Rojas, recebeu apoio cutista

SOLIDARIEDADE À LUTA POR JUSTIÇA EM CURUGUATY
“O que ocorreu em Curuguaty com o

assassinato de 17 pessoas, 11 campo-
neses e seis policiais, foi uma farsa para
encobrir os verdadeiros criminosos, que
deram o golpe contra o presidente Lugo
e lucram com a manutenção de um sis-
tema de concentração de terras profun-
damente desigual”, afirmou Bernardo
Rojas, presidente da CUT-A Paraguai.

Presente ao 12º Congresso Nacional
da CUT, o sindicalista paraquaio subli-
nhou a importância da solidariedade in-
ternacional, “pois os sem-terra que encon-
tram-se presos são inocentes e estão pa-
gando por um crime que não cometeram”.

Sindicato
sempre
presente


