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Luzinho e Popó representaram a Conticom/CUT no 11º Congresso do Sticcan, em Candeias

As mulheres foram o grande desta-
que da cerimônia de formatura dos 70
alunos diplomados para ingressar como
mão-de-obra na construção civil, em cur-
so realizado pelo Centro de Ensino
Tecnológico (Centec) - em parceria com
a usina térmica Energia Pecém - em São
Gonçalo do Amarante, no Ceará. Este
foi o segundo ano consecutivo em que,
das duas únicas turmas formadas até

MULHERES SE DESTACAM PELO CAPRICHO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO
agora, as mulheres são a maioria.

De acordo com o professor do curso
de construção civil, Juracy Nunes Cardo-
so, as alunas "tiveram muito mais capri-
cho e se destacaram bem mais que os
poucos homens do curso". "Em termos
de qualidade, elas não devem nada a ne-
nhum homem e, em breve, quando as de-
mandas aparecerem, com certeza, elas
terão emprego", garantiu o professor.

CONGRESSO DE CANDEIAS PREPARA CAMPANHA SALARIAL
RUMO À UNIFICAÇÃO DA DATA-BASE NO ESTADO DA BAHIA

SETOR DE MONTAGEM E
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
ORGANIZA AÇÃO NACIONAL

Realizado no dia 1º de Março, na
capital paulista, o Seminário de Plane-
jamento do Setor da Construção, Mon-
tagem e Manutenção Industrial debateu
uma pauta mínima a ser reivindicada das
empresas, com a unificação das cam-
panhas salariais e a conformação de
uma comissão nacional do segmento.

AÇÃO - Estiveram presentes lideran-
ças de Porto Velho (RO), Camaçari e
Candeias (BA), Vitória (ES), Bauru, Cam-
pinas, Itapevi, Guarulhos, São Bernardo
do Campo, São José dos Campos, Ta-
boão da Serra e São Caetano do Sul
(SP), que debateram com o representante
da Federação Única dos Petroleiros

(FUP), Itamar Sanches, ações a serem de-
senvolvidas em parceria nas refinarias.

Segundo Hamilton Mendes dos Santos,
coordenador político do Sindicato da Cons-
trução, Montagem e Manutenção de Cam-
pinas, entre as propostas estão a realiza-
ção de uma parada nacional do segmento,
ações comuns com os parceiros - como a
FUP - e a criação de uma pauta para os

terceirizados da Petrobrás. “Vamos so-
mando contribuições rumo a um acordo
coletivo nacional. As empresas que atuam
nas refinarias da  Petrobrás, na constru-
ção de portos e hidrelétricas, são prati-
camente as mesmas: Odebrecht, Camar-
go Correa e Andrade Gutierrez, o que
amplia a nossa capacidade de pressão.
Daí a importância da organização”, frisou.

O 11º Congresso do Sindicato dos Tra-
balhadores na Construção Civil de

Candeias representou um marco na luta
pela unificação da data-base da catego-
ria no estado da Bahia e uma vigorosa
manifestação em defesa do ganho real.

Com o lema “Unidade e Organização”,

os delegados sindicais debateram de 25 a
27 de fevereiro, com os dirigentes nacio-
nais, estaduais e locais da categoria as
reivindicações a serem apresentadas ao
patronato, a partir do fortalecimento do  mo-
vimento nos locais de trabalho.

A direção nacional da Conticom esteve

representada pelos companheiros Valdemir
Oliveira (Popó) e Luiz de Queiroz. Eles des-
tacaram que a união da categoria e a ca-
pacidade de mobilização do Sindicato,
somadas ao excelente momento econô-
mico do segmento, possibilita a conquista
de um aumento real expressivo.



Aindescritível foto ao lado, de um ope-
 rário se equilibrando no alto de uma

obra da Marabraz para montar andaime,
em Suzano, na Grande São Paulo, de-
nuncia as condições a que continuam
sendo submetidos os trabalhadores do
setor da construção.

CAOS - Entra ano e sai ano, muitas
construtoras mantêm o descaramen-
to, forçando “seus” funcionários ao
maior malabarismo - literalmente  -
para não despencarem e virar esta-
tística de “acidente”. Ao captar e de-
nunciar o perigo, o “fotógrafo”
Anderson da Silva, diretor do Sin-
dicato de Mogi das Cruzes, expõe
com sensibilidade a situação caóti-
ca que impera em inúmeros cantei-
ros, resultado da impunidade das em-
presas e da ausência - e falta de rigor
- da fiscalização.

Desde já, a Conticom manifesta sua
solidariedade à luta dos auditores fiscais
do trabalho contra os cortes no Orçamen-
to, anunciados vexatoriamente pela equi-
pe econômica, que só tendem a piorar a
situação, uma vez que além de não abrir
novos concursos, impedirá a contratação
dos servidores já aprovados.

DENUNCIE - Uma foto vale mais do
que mil palavras, já diz o ditado, e a se-
ção Foto Gambiarra existe precisamente
para dar voz a estas imagens que conti-
nuam, infelizmente, desconhecidas do
grande público e de algumas repartições
públicas. Faça da sua máquina fotográfi-
ca um poderoso meio de comunicação.
A informação depende do seu clique!

MINISTÉRIO DAS CIDADES É O MAIS ATINGIDO PELA
IRRESPONSÁVEL TESOURA DA EQUIPE ECONÔMICA

O Ministério das Cidades foi o mais atingido pela tesoura da equipe econômica,
com corte de R$ 8,57 bilhões no Orçamento, no qual se encontra o programa Minha
Casa, Minha Vida. Os R$ 12,7 bilhões aprovados para o programa foram reduzidos
para R$ 7,6 bilhões, ou seja, uma diminuição de R$ 5,1 bilhões, o equivalente a 40%.

PAPEL RIDÍCULO - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, reconheceu que o
objetivo do corte de R$ 50 bilhões no Orçamento federal não visa o controle da
inflação, mas sim a desaceleração da economia. “O crescimento do PIB deve ter
fechado 2010 com 7,5%. E, portanto, é uma aceleração excessiva para a economia
brasileira. Então, estamos conduzindo a economia para um patamar mais susten-
tável, em torno de 5%. Crescer a 7,5% por um tempo longo pode criar gargalos, e
ter problemas inflacionários”, asseverou Mantega.

A direção da Conticom/CUT condena veementemente a postura recessiva do mi-
nistro e defende, ao lado da CUT, a preservação dos investimentos e a redução dos
juros como caminho para manter o desenvolvimento, com mais empregos e salários.

CUT CONDENA POLÍTICA DE
JURO ESTRATOSFÉRICO E
CORTES NO ORÇAMENTO

Reunida no dia 1º de março, a Exe-
cutiva Nacional da CUT destacou que o
Brasil precisa de desenvolvimento sus-
tentável, com distribuição de renda e va-
lorização do trabalho, e isso não se faz
com juros altos, corte de investimen-
tos, contingenciamento do Orçamento
e suspensão de concursos públicos.

Para a CUT, o protagonismo do Es-
tado é essencial para combater as de-
sigualdades sociais e regionais que ain-
da persistem, bem como os impactos
negativos da crise internacional.

Assim, alerta, insistir na política de
juros altos e corte de gastos significa
interromper o ciclo de crescimento eco-
nômico baseado no mercado interno e
no aumento da renda e dos investimen-
tos. E mais, isso é absolutamente
ineficiente para combater uma possível
elevação da inflação, pois as atuais
pressões inflacionárias são reflexo di-
reto do aumento de preço das
commodities no mercado internacional,
o que acaba provocando, inclusive, uma
alta generalizada dos preços dos ali-
mentos, penalizando os mais pobres.

GAMBIARRA EM
OBRA DA MARABRAZ

CONGRESSO DA CONTICOM SERÁ DE 26 A 28 DE JULHO
A Conticom/CUT realizará o seu Congresso Nacional de 26 a 28 de julho, em

local a definir.  A comissão organizadora do Congresso volta a se reunir no próximo
dia 22, em São Paulo, quando vai debater os encaminhamentos preparatórios ao
evento, que será um marco em defesa do desenvolvimento do setor e do Brasil.

Envie sua foto denúncia para
conticom@conticom.org.br


