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50 MIL EM BRASÍLIA SAÚDAM CHÁVEZ, DEFENDEM
INVESTIMENTO PÚBLICO E EXECRAM PASSADO NEOLIBERAL
Marcha da Classe Trabalhadora e
dos Movimentos Sociais destaca
necessidade do fortalecimento do
mercado interno para avançar com
mais salários, empregos e direitos

Mais de 50 mil manifestantes to-
maram a Esplanada dos Minis-

térios, em Brasília, na última quarta-
feira (6) para defender a pauta da clas-
se trabalhadora, que enfatiza a neces-
sidade de ampliar os investimentos
públicos em infraestrutura e nas áreas
sociais, fortalecer o mercado interno
e redistribuir renda, execrando o re-
ceituário neoliberal de arrocho e pre-
carização de direitos que tem vitami-
nado a crise nos países capitalistas
centrais.

A sétima Marcha das Centrais Sin-
dicais e Movimentos Sociais por "Ci-
dadania, Desenvolvimento e Valoriza-
ção do Trabalho" homenageou o pre-
sidente venezuelano Hugo Chávez
"pela sua abnegação em defesa da
soberania e da integração latino-ame-
ricana".

PRESSÃO - Militantes da CUT,
CGTB, CTB, Força Sindical, NCST e
UGT se revezavam nos caminhões de
som para defender a pauta. A Conti-
com esteve representada por seu pre-
sidente, Claudio Silva Gomes, e pelo
vice-presidente, Luiz Queiroz, além de
lideranças de entidades filiadas dos
estados de Espírito Santo, São Pau-
lo, Santa Catarina, Paraná, Rio Gran-
de do Sul e Rondônia.

Pautas como o fim do fator previ-
denciário, redução da jornada de tra-
balho, salários e empregos de quali-
dade, licença-maternidade de seis me-
ses para todas as trabalhadores e
ampliação dos investimentos públicos
tiveram destaque na marcha.

Vagner Freitas, presidente da CUT,
destacou a ação conjunta das cen-
trais, que vem garantindo muitos avan-
ços. Na avaliação do dirigente, medi-
das como a desoneração da folha de
pagamento sem contrapartidas sociais
acabam atendendo apenas o capital,
sem contemplar as necessidades dos
trabalhadores.

Para Vilmar Osovsky, coordenador
do Ramo da Madeira da Conticom e
vice-presidente da CUT-SC, essas
"são reivindicações muito importantes
e é nosso dever usar este momento
histórico para ampliar os direitos dos
trabalhadores de todo o país".

Na maior das marchas, centrais cobraram desenvolvimento e valorização do trabalho

Faixas pela redução da jornada de trabalho e saudação ao presidente Hugo Chávez

Delegação de operários da construção civil de São Paulo: Conticom na luta!

Espírito Santo exige fim da precarização e da terceirização: pau na gata!



Com grande pesar, a Central Única dos
Trabalhadores lamenta a morte do pre-

sidente da Venezuela, Hugo Chávez, que
faleceu nesta terça-feira (5), aos 58 anos,
vítima de complicações causadas por um
câncer na região pélvica.

Da mesma forma que lutou para ver sua
pátria livre de governos saqueadores, que
a destinavam a uma realidade de elites
enriquecidas pelo petróleo e uma popula-
ção majoritariamente miserável, coman-
dante Chávez enfrentou a doença para
continuar a liderar seu povo.

CONTRIBUIÇÃO - Seu legado e o re-
cado de que é possível acreditar num mun-
do justo e igualitário permanecem. Certa-
mente, a América Latina que queremos,
socialista, solidária, integrada, não avan-
çaria como avançou nos últimos anos não
fosse a contribuição do homem que sem-
pre teve como referência Simón Bolívar,
responsável por tornar a Venezuela inde-

LUTO: COM MORTE DE CHÁVEZ, MUNDO PERDE UM
GRANDE LÍDER COMPROMETIDO COM O POVO

Presidente venezuelano deixa legado de defesa dos pobres e amor por sua Pátria e pela América Latina

pendente dos espanhóis.
Em seu governo, Chávez demonstrou

que é possível crescer combatendo a mi-
séria e privilegiando o povo: os venezuela-
nos abaixo da linha da pobreza eram qua-
se metade da população e passaram para
27,8% durante seu governo. A taxa de
mortalidade infantil diminuiu de 27 por mil
para 14 por mil. O acesso à água potável
subiu de 80% a 92% da população e o
consumo de alimentos cresceu 170%.

A taxa de escolaridade cresceu de 40%

para 60% e, de acordo com a Unesco, o
país também ficou livre do analfabetismo.

Como em qualquer revolução, o coman-
dante bolivariano colecionou desafetos con-
servadores, especialmente a velha mídia,
inclusive brasileira, que sempre o consi-
derava um ditador. Os meios de comuni-
cação não citavam, contudo, que Chávez
participou de 14 eleições e referendos,
saindo vencedor em todas elas.

A última, em outubro de 2012, com
54,42% dos votos. Mas, dessa vez, o lí-
der bolivariano sequer pode ascender ao
cargo que ocupava desde 1999 e assumi-
ria pela quarta vez.

A morte de Hugo Chávez nos deixa
mais carentes de líderes que sonham e
praticam o que pregam. Sua jornada, po-
rém, certamente inspirará muitos outros
sonhadores.

Obrigado, comandante.
Direção Executiva da CUT

Na última sexta-feira (8) Dia Internacio-
nal da Mulher, o Sindicato dos Trabalha-
dores da Construção Civil do Espírito Santo
(Sintraconst/ES) realizou uma atividade no
auditório do sindicato, em Vitória.

Com o tema "Mulheres que trabalham
e lutam mudam o mundo" o dia foi de ho-
menagens às mulheres guerreiras, que lu-
tam de todas as maneiras por um mundo
mais justo. O evento contou com pales-
tras sobre violência, mulheres no merca-
do de trabalho, debates, diálogos.

A pauta de 2013 da CUT e dos movi-
mentos sociais traz oito eixos: fim de to-
das as formas de violência contra a mu-
lher; descriminalização e legalização do
aborto; salário igual para trabalho igual;
participação política e poder paritário; ga-
rantia de direitos para as trabalhadoras
domésticas;  compartilhamento das tare-
fas domésticas e de cuidados; creches
públicas, de qualidade e de período inte-
gral e contra a mercantilização do corpo e
da vida. A CUT realizou atividades especiais

EVENTO DO SINTRACONST COMEMORA O 8 DE MARÇO NO ESPÍRITO
SANTO: “MULHERES QUE TRABALHAM E LUTAM MUDAM O MUNDO”

do Dia Internacional das Mulheres nos
estados do Amapá, Brasília, Ceará, Goiás,

Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de
Janeiro, São Paulo, Sergipe.

Ex-ministo José Dirceu prestigiou o evento realizado em Vitória

Os estados e municípios seleciona-
dos na segunda etapa do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC 2) re-
ceberão R$ 33 bilhões para investimen-
tos em saneamento, pavimentação e
qualificação de vias, abastecimento de
água e esgotamento sanitário.  O anún-
cio foi feito pela presidente Dilma Rous-
seff, na quarta-feira (6), durante encon-
tro com governadores e prefeitos no Pa-
lácio do Planalto.

GOVERNO ANUNCIA R$ 33 BILHÕES DO PAC PARA SANEAMENTO E MOBILIDADE URBANA
Com a injeção de recursos públicos na

infraestrutura, dezenas de milhares de em-
pregos serão criados no setor da constru-
ção, o que exigirá maiores investimentos
em formação e qualificação. Os recursos
serão utilizados na pavimentação ou re-
capeamento de vias, sistema de drena-
gem de águas pluviais, redes de abaste-
cimento de água e coleta de esgoto, cons-
trução de reservatórios, captação de água,
passeios com acessibilidade, sistemas

cicloviários, medidas de moderação de
tráfego, sinalização viária e elementos que
promovam a acessibilidade universal.

Segundo a presidente Dilma, na área
de saneamento, mobilidade urbana e pa-
vimentação, “colocamos 69,9 bilhões”.

DESONERAÇÃO DA CESTA BÁSICA -
Dilma também anunciou na sexta-feira
(8) a retirada dos impostos federais que
incidem sobre todos os produtos da ces-
ta básica.
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Na última segunda-feira (4), cerca de
mil trabalhadores da PDG/Goldfarb e

subcontratados cruzaram os braços em
Campinas por tempo indeterminado. No
mesmo dia os meios de comunicação di-
vulgaram notícias sobre o crescimento do
setor da construção e o lucro das empre-
sas. Por esta razão, a Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), prevista no
Acordo Coletivo da Construção, vem sen-
do um importante instrumento para garantir
a melhora da renda da categoria.

JUSTIÇA - Porém a PDG/Goldfarb se
recusa a pagar uma PLR justa e há cerca
de seis meses os diretores do Sindicato
da Construção Civil de Campinas e Re-
gião (Sinticom) vem discutindo com os pa-
trões o valor da PLR. Mas devido à intran-
sigência patronal, não houve avanço. Na
quarta-feira (27) os trabalhadores reunidos
em assembleia no Sindicato não concor-
daram com os valores da PLR e decidi-
ram entrar em greve caso a empresa não
melhorasse sua proposta.

Na sexta-feira (1º) o Sindicato dos Trabalhadores Indústria da
Construção e do Mobiliário de Bauru acompanhou uma fiscali-
zação feita pelo Ministério do Trabalho nas obras da CDHU, na
cidade de Guarantã, base do sindicato.

Foram encontradas diversas irregularidades nos andaimes,
ausência de equipamento de segurança, água potável, falta de
uniforme e de treinamento para funções específicas. Além dis-
so, os trabalhadores estavam em alojamentos muito precários,
sem registro na carteira de trabalho e sem receber salários há
dois meses.

Depois da fiscalização os trabalhadores foram retirados dos
alojamentos e levados a um hotel. A construtora responsável
pela terceirização pode responder por trabalho escravo. O sindi-
cato esta acompanhando a regularização dos pagamentos e do
registro de trabalho. Em nota, a CDHU disse que o empreendi-
mento é apenas construído com recursos do órgão, mas a res-
ponsabilidade da obra é da empresa que foi contratada pela pre-
feitura e que, portanto, estes trabalhadores não são de sua res-
ponsabilidade.

PLR, JÁ: TRABALHADORES DA PDG/GOLDFARB E
SUBCONTRATADOS CRUZAM OS BRAÇOS EM CAMPINAS
Participação nos Lucros e Resultados está prevista no Acordo Coletivo da Construção

O lema da Campanha Salarial 2013 é
"Valorização do trabalhador da constru-
ção" e os trabalhadores em conjunto com
o Sindicato têm de fazer valer sua a im-

portância. Por esta razão, se reivindica
uma PLR decente na PDG/Goldfarb e a
greve se manterá até este direito ser con-
quistado.

Operários reivindicam parte do bolo do crescimento do setor da construção

SINDICATO E MPT ENCONTRAM IRREGULARIDADES MIL
EM OBRA TERCEIRIZADA DA CDHU EM GUARANTÃ-SP

Trabalhadores eram jogados em alojamentos muito precários

DIREITO À CRECHE PÚBLICA DE QUALIDADE GANHA DESTAQUE
NAS MOBILIZAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Na última sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, comandadas
pela CUT, milhares de trabalhadoras foram às ruas de todo o país para
defender a igualdade.

Além da luta por creches públicas, de qualidade e de período inte-
gral, as companheiras reividicaram salário igual para trabalho igual,
mais espaço de participação política e poder paritário; garantia de
direitos para as trabalhadoras domésticas; fim de todas as formas de
violência contra a mulher; compartilhamento das tarefas domésticas
e de cuidados; eo fim da mercantilização dos corpos e vidas.


