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JOVENS E MULHERES SE REÚNEM NO CHILE PARA
FORTALECER SEU EMPODERAMENTO SINDICAL

N

Encontro contou com o apoio da
Internacional da Construção e da
Madeira (ICM)  e do Centro de
Solidariedade dos EUA (AFL-CIO)

ESPECIAL PPE

o dia 20 de outubro foi realizada
uma reunião de ‘Empoderamento
de Mulheres e Jovens’, que reuniu

dezenas de lideranças sindicais de toda
a América em Santiago, no Chile, com o
objetivo de planejar ações para o próximo
ano. O evento contou com a parceria da
Internacional da Construção e da Madeira
(ICM) e do Centro de Solidariedade dos
Estados Unidos (AFL-CIO).

Dirigentes sindicais e estudantis dos
diversos países participantes discutiram
a campanha de incremento da participa-
ção de mulheres e jovens nos sindicatos,
destacando a importância da maior arti-
culação entre as escolas e programas de
capacitação de trabalho das entidades.

CONTICOM PRESENTE - Na oficina
referente às mulheres estiveram presen-
tes as companheiras Dulcilene Moraes,
secretaria de Mulher da Conticom e Maria
de Fátima (Pretinha), recém-eleita repre-
sentante do ramo na diretoria da CUT Na-
cional. Pretinha deu o informe sobre a or-
ganização e mobilização da campanha
salarial do seu sindicato de base, o
Sintraconst/ES. Já Dulcilene discorreu
sobre as atividades dos trabalhadores no
Brasil, assim como as principais campa-
nhas salariais, experiências em seu sin-
dicato de base, o Marreta/PE, e a con-

quista da paridade no congresso da Cen-
tral Única dos Trabalhadores.

CONQUISTA FEMININA - O Comitê
Mundial de Mulheres aprovou a represen-
tação de 30% de mulheres em todo o tra-
balho da ICM, além da designação de re-
cursos humanos e financeiros para as ati-
vidades de gênero da entidade.

DIVERSIDADE - Participaram da ativi-
dade jovens e mulheres da Argentina, Re-
pública Dominicana, Panamá, Jamaica,
EUA, Suécia, Suíça, Peru e Brasil.

Entre os dias 22 e 24 de outubro foi
realizado no Pelourinho, em Salvador, o
Encontro de Juventude do Macrossetor
Indústria da CUT (MSI). O encontro con-
tou com a participação das Confedera-
ções do MSI, representantes da CUT
Nacional, da CUT Bahia, do DIEESE e
da Industriall Global Union. O evento teve
como foco o Plano Estratégico e o Pro-
jeto de Intercâmbio Internacional para
Jovens da Indústria.

Foram abordados temas como a re-
dução da maioridade penal e o extermí-
nio da juventude negra e ainda o sistema
de cotas em universidades. Para Jessica
Santos, representante da Conticom no
evento, “não podemos fechar os olhos e
ignorar o que vem acontecendo no Bra-
sil, o sistema educacional ainda exclui o

MACROSSETOR DA INDÚSTRIA REALIZA ENCONTRO DE JUVENTUDE EM SALVADOR
Evento discutiu a luta pela Igualdade Racial e o jovem no mercado de trabalho, sua representatividade na CUT e no sindicalismo

negro de universidades e as cotas foram
essenciais para colorir os bancos das mes-
mas, mas ainda temos muito a avançar”.

ROTATIVIDADE - O DIEESE levou da-
dos do jovem no mercado de
trabalho e destacou que é nes-
ta faixa etária que está con-
centrada a maior rotatividade
e os salários mais baixos. Ao
falar do jovem negro e da mu-
lher a situação é ainda mais
preocupante, pois geralmen-
te ficam com os cargos que
não necessitam de formação
ou capacitação. A mulher ne-
gra recebe ainda menos que
a mulher branca.

As propostas tiradas do
Encontro preveem mudanças

nas formas de comunicação com a base,
maior interação em redes sociais e co-
tas para jovens. Elas serão encaminha-
das para as Confederações do MSI.

Pretinha e
Dulcilene,
no Chile
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Secretaria de Formação da Conticom
realizou em Arrozal/RJ, de 27 a 29 de
outubro, o segundo módulo do Curso
de Formação em Gestão Sindical. Es-

tiveram presentes dirigentes do Sintraconst/ES,
Sintocon-SG/RJ, Sindicato dos Marceneiros de
BH, Sintraconst - Juiz de Fora, Sintramon-Ita-
borai/RJ, Sticoncim Campos/RJ, Sintracons-
monpes/RJ e Sindmar/MG.

A Formação de Formadores em Gestão Sin-
dical é um projeto da Conticom para aprofun-
dar o diálogo e a rede entre os sindicatos, atin-
gindo um grande número de dirigentes. Os cur-
sos estão sendo realizados em todas as regi-
ões do país.

SECRETARIA DE FORMAÇÃO DA CONTICOM REALIZA
SEGUNDO MÓDULO DE GESTÃO SINDICAL EM ARROZAL/RJ

O Sindicato dos Trabalhadores da
Construção de Campo Grande (Sintra-
com CG) visitou nessa semana os can-
teiros de obras das empresas Plaenge/
Vanguard e VBC Engenharia. A visita a
Plaenge/Vanguard evidenciou o grande
número de trabalhadores terceirizados na
obra, que na maioria das vezes são en-
redados na história de ganhos momen-
tâneos, pagamentos de produções far-
tos e acabam se iludindo, submetendo-
se a tais condições por necessidade.

Para o presidente do sindicato, José
Abelha Neto, “a prática da terceirização
gera uma redução dos ganhos em até
30% da classe trabalhadora, e amplia o
processo de precarização. Em geral, um
terceirizado recebe menos, trabalha mais
e possui uma menor estabilidade no seu

MS: SINTRACOM DE CAMPO GRANDE VISITA OBRAS E COMBATE TERCEIRIZAÇÃO
emprego do que um
contratado diretamente
e que realiza a mesma
função”.

CALOTEIRAS -
Neste ano várias empre-
sas prestadoras de ser-
viços na Plaenge/Van-
guard deixaram seus
operários sem receber
seus vencimentos, pa-
gamento das férias, 13º
salário e verbas resci-
sórias. A bomba sem-
pre acaba explodindo no colo do sindica-
to da categoria.

Já na visita à VBC Engenharia, o sindi-
cato constatou que  100% de seus traba-
lhadores são contratados diretamente pela

empresa, o que foi motivo de parabeni-
zação. A direção do Sintracom CG res-
salta que estará atenta e fiscalizando
para que todos os direitos trabalhistas
sejam assegurados e cumpridos.

A Federação dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção, do Mobiliário e da
Madeira da CUT realizará entre os dias 24
e 27 de novembro seu Seminário de Pla-

nejamento para o próximo ano, em Praia
Grande.

PARTICIPAÇÃO - O encontro, além de
organizar o plano de ação para o próximo

ano, terá análise de conjuntura e política
econômica e vai contar com a participa-
ção dos sindicatos da construção do es-
tado e da Conticom.

SP: FEDERAÇÃO SOLIDÁRIA REALIZA SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO EM PRAIA GRANDE

Nos dias 20 e 21 de outubro o presi-
dente da Conticom, Claudio da Silva Go-
mes, e o secretário de formação, Paulo

CONTICOM PARTICIPA DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE AS MÚLTIS ESPANHOLAS REALIZADO PELA ICM
Peres (Carioca), participaram do Encontro
Regional sobre as empresas multinacionais
espanholas de construção e infraestrutura

na América Latina e no
Caribe. Realizado pela In-
ternacional da Constru-
ção e da Madeira (ICM),
o evento ocorreu em San-
tiago, no Chile.

AÇÃO - O encontro
teve como objetivo fortale-
cer a política global de
Acordos Macro Internaci-
onais (AMIs) na região e
desenvolver um plano de

trabalho sobre estratégias e ação sindical
no acompanhamento e implementação dos
AMI com as multinacionais espanholas.

CONTRIBUIÇÕES - Para Claudinho,
“além da formação de redes, o encontro
possibilitou um contato real com a atua-
ção das multinacionais espanholas nos
diferentes países da região. Foi possível
observar como, com a mesma lógica de
aumentar seus lucros, as empresas atu-
am com táticas diferentes nos países, de-
pendendo das fragilidades das legislações
locais, buscando sempre formas que pos-
sam trazer mais lucros com a superex-
ploração dos trabalhadores”.Lideranças debateram formas de atuar em rede

José Abelha Neto com operários: mobilização
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