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8º CONGRESSO DA CONTICOM EXALTA EXEMPLO DE LULA
iante das dificuldades impostas
pela conjuntura, temos que nos
espelhar muito no nosso líder mai-

or, precisamos sair fortalecidos pelo exem-
plo de Lula. Cada de um de nós, cada bra-
sileiro, será um Lula”, afirmou o presidente
da Confederação Nacional dos Trabalhado-
res nas Indústrias da Construção e da
Madeira da CUT (Conticom), Claudio da
Silva Gomes, sintetizando o espírito do 8°
Congresso da entidade, realizado em João
Pessoa-PB, de 21 a 23 de agosto.

REPRESENTATIVIDADE - Ao lado de
mais de uma centena de delegados e con-
vidados do Brasil e do exterior, que
lotaram o auditório Margarida Maria Alves,
na sede da Federação dos Trabalhadores
da Agricultura (Fetag), Claudinho ressal-
tou que a unidade e a mobilização da clas-
se trabalhadora encontrarão a solução
para o golpe e para o retrocesso, que pas-
sa por derrotar a direita na eleição de ou-
tubro, seja com Lula, seja com Haddad.
“Precisamos acreditar na causa coletiva,
fazer as melhores lutas para garantir os
melhores ganhos”, assinalou.

DESMANCHE - Em
nome da executiva nacio-
nal da CUT, Cida Trajano
denunciou que a política
antissindical e de desman-
che de direitos tem “cara,
nome e endereço”, respon-
sabilizando o governo
golpista por impor “retro-
cessos incomensuráveis
nos direitos humanos, ata-
car a soberania nacional e
a democracia”. Daí o em-
penho do sindicalismo

“Temos que nos espelhar muito no nosso líder maior”,
afirmou Claudinho, presidente reeleito da entidade

combativo, dos movimen-
tos sociais e partidos pro-
gressistas de todo o país
em levantar a bandeira de
“Lula livre”, ressaltou Cida,
sob aplausos do plenário.

PEDIR VOTO -  Para o
presidente da CUT-Paraíba,
Paulo Marcelo (Paulinho),
“a hora é de ir aos locais
de trabalho, às praças e
semáforos pedir voto para
fazer o Brasil grande nova-
mente”. “Temos um ditado
que diz que o paraibano en-
quanto descansa, quebra pedra. Esta deve
ser a nossa determinação para dar uma
demonstração de força para os capitalis-
tas, para que a mídia passe a nos respei-
tar”, acrescentou.

DESTAQUE - Entre outras lideranças
da categoria fizeram uso da palavra na ce-
rimônia de abertura  Jaime Caballero, do
Sindicato Único de Trabalhadores da Cons-
trução e Similares do Panamá (Suntracs);
Nilton Freitas, representante regional da In-

“D

ternacional da Construção e da Madeira
(ICM) para a América Latina e Caribe;
Josemar Bernardes, presidente da Fede-
ração dos Trabalhadores de São Paulo,
Vilmar Osovsky, secretário-geral da Fede-
ração dos Trabalhadores de Santa Catarina;
Paulo César Borba Peres (Carioca), vice-
presidente da Federação do Espírito San-
to; Denilson Pestana, dirigente da Federa-
ção do Paraná e Francisco Demontier, pre-
sidente do Sintricom-João Pessoa.

Realizada na Fetag-PB, a solenidade de abertura contou com uma bela apresentação
de danças da região e foi encerrada com um delicioso jantar de comidas típicas

Francisco Demontier, presidente do Sintricom-
João Pessoa; Paulinho, presidente da CUT-PB;
Claudinho e Cida Trajano, da CUT Nacional



CIDA TRAJANO: MOMENTO EXIGE MUITA UNIÃO E MOBILIZAÇÃO

Domingos de Oliveira Davide (Conticom); Nilton Freitas (ICM) e Jaime
Caballero, do Suntracs-Panamá, na mesa sobre conjuntura internacional

Representando a direção da CUT Nacional, a
presidenta da Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Vestuário (CNTV)  fez a análise
da conjuntura política e sindical que vive o país

DIRIGENTES INTERNACIONAIS DESTACAM PAPEL DE VANGUARDA DA CONTICOM
O representante regional da Internacio-

nal da Construção e da Madeira (ICM) para
a América Latina e Caribe, Nilton Freitas
enfatizou que o Brasil é hoje uma referên-
cia para a entidade e todo o sindicalismo
mundial. “A ICM está em mais de 130 paí-
ses e podemos comprovar a visibilidade
do sindicalismo brasileiro que luta contra
um golpe que assaltou o poder para os
que querem precarizar direitos, para os que
agem em função dos interesses da
globalização excludente e desigual”, frisou.

CLASSISTA - O secretário de Rela-
ções Internacionais do Sindicato Único Na-
cional dos Trabalhadores na Indústria da
Construção e Similares do Panamá
(Suntracs) Jaime Caballero destacou “a
afinidade histórica da entidade com a
Conticom, e seu sindicalismo classista,
de muita luta e mobilização, particularmen-
te importante neste momento em que te-
mos em nosso continente governos de di-

reita que querem nos tirar direitos sociais
e trabalhistas dia após dia”. Jaime
conclamou a todos delegados presentes

a atuarem com firmeza e unidade de ação
para virar a página do golpismo, libertar e
eleger Lula presidente.

MAGISTRADOS, PROFESSORES E INTELECTUAIS REFORÇARAM EVENTO

Mesa de debate sobre o Futuro do sindicalismo
brasileiro no setor da construção reuniu Vilmar
Osovsky, secretário-geral da Fed. dos Trab. da
Construção e do Mobiliário de SC; Maurício Rombaldi,
professor da Universidade Federal da Paraíba e doutor
em sociologia pela USP; e Paulo César Borba Peres
(Carioca), do Sind. dos Trab. da Const. Civil do ES

Mesa de debate sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) e a Política Habitacional contou com
as participações de Josemar Bernardes, da FSCM;
Vilmar Kanzler, secretário-geral da Conticom; Hélio
Jorge Ferraz Barbosa, representante da CEF; e Claudio
da Silva Gomes, presidente da Conticom/CUT e
representante da Central no Conselho Curador do FGTS

O coordenador de
Relações Sindicais do
Dieese, José Silvestre
Prado de Oliveira,
apresentou um
amplo e minucioso
diagnóstico dos
setores da construção
e da madeira

O

Luizinho, vice-presidente da Conticom; Marcão (RJ) e
Bahia (PR) aprofundaram debate sobre rumos a seguir

fato do Congresso da Conticom estar sendo realizado em
um momento histórico da classe trabalhadora, após um
golpe de estado contra uma presidente eleita, a persegui-

ção aos movimentos sociais e a prisão do presidente Lula refor-
çam a importância do evento no sentido de potencializar a união
e a mobilização contra o golpe. Esta é a avaliação de Cida Trajano,
que representou a CUT Nacional no evento.

AVANÇAR - Segundo Cida, o principal desafio colocado para
o sindicalismo neste momento é garantir a liberdade de Lula e o
direito a que seja candidato, “para que seja eleito e ponha fim a
esta agenda de retrocessos e desmonte de tudo o que é público”

Amilton
(Conticom) e
Cida Trajano
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Presidente: Claudio da Silva Gomes
(Claudinho); Vice-presidente: Luiz Car-
los José de Queiroz (Luizinho); Secretá-
rio-geral: Vilmar Osovsky; Secretário-
geral adjunto: Vilmar Barro; Secretário
de Finanças: Domingos Oliveira Davide;
Secretário de Finanças adjunto: José
de Oliveira Lima; Secretário de Relações
Internacionais: Raimundo Ribeiro San-
tos (Bahia); Secretário de Relações In-
ternacionais adjunto: Antônio Ubirajara
Santos Souza; Secretária da Mulher:
Dulcilene Carneiro de Morais; Secretária
da Mulher adjunta: Edna de Almeida
Santos; Secretário de Formação: Pau-
lo Cesar Borba Peres (Carioca); Secretá-
rio de Formação adjunto: Erci Carlos
Nicolau; Secretário de Saúde: Aloisio
Costa; Secretário de Saúde adjunto:
Eder Ferreira Martins Batista; Secretário
de Organização Sindical: Amilton Men-
des dos Santos; Secretário de Organi-
zação Sindical adjunto: Reinaldo Cruz
Ferreira; Secretário de Política Sindi-
cal e Relações do Trabalho: Marcos
Aurélio Hartung (Marcão); Secretário de
Política Sindical e Relações do Traba-
lho adjunto: Manoel Vaz de Lima; Se-
cretário de Imprensa: Maurício dos San-
tos Assis; Secretário de Imprensa ad-
junto: Reginaldo José Ribeiro; Secretá-
rio de Políticas Sociais: Jamiro Antônio
Alves; Secretário de Políticas Sociais
adjunto: Sebastião Paulo de Assis; Se-
cretária de Juventude: Amanda Trajano
da Silva Ferreira; Secretária de Juven-
tude adjunta: Janaína Luis Monteiro;
Secretário de Combate ao Racismo:
Claudio Guedes de Jesus; Secretário de

Combate ao Racismo adjunto: Antônio
Carlos Vieira; Coordenador da Pesada
efetivo: Fabio de Souza Godim; Suplen-
te coordenador da Pesada: Edilson
Luis da Silva Almeida; Coordenador da
Montagem efetivo: Virley Alves dos San-
tos; Suplente coordenador da Monta-
gem: José Malaquias Cunha de Queiroz;
Coordenador da Madeira efetivo: Joa-
cir Deoclides Gehlen; Suplente coorde-
nador da Madeira: Adelmir Meireles da
Silva; Coordenador de Mármore/Cerâ-

mica efetivo: Marcelo Ferreira dos San-
tos; Suplente coordenador de Mármo-
re/Cerâmica: Josemar Bernardes André;
Coordenador de Cimento e Produtos
efetivo: Sanção Souza Ferreira; Suplen-
te coordenador de Cimento e Produ-
tos: Dejair Martins de Oliveira; Conselho
Fiscal Efetivo: Valdemir Oliveira, Márcio
Mendes de Almeida e Micheli Felizardo
da Cunha; Suplentes do Conselho Fis-
cal: Maria Neuza Lima de Oliveira, Valter
Oliveira e Zeomar Tessaro.

COLETIVO FORJADO
NA LUTA OPERÁRIA

Secretária da Mulher,
Dulcilene e companheiras:
Lula livre!


