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MILHARES TOMARAM AS RUAS DIA 13 EM DEFESA
DA DEMOCRACIA, DOS DIREITOS E DA PETROBRÁS
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De Norte a Sul, trabalhadores conclamam:
“É hora de Dilma governar ouvindo o povo!”

o último dia 13 as ruas de norte a sul do Brasil foram tomadas
para defender a Pauta da Classe Trabalhadora. Os manifestan-
tes deixaram claro que a presidenta Dilma deve mudar os ru-

mos da política econômica do país, colocando em prática a agenda
que ganhou as eleições, com a ampliação de direitos e a melhoria
nas condições de trabalho.

BARRAR O GOLPE ! Na oportunidade foi denunciada a tentativa
de golpe da direita e ressaltada a defesa da presidenta e da demo-
cracia, que tem um valor inestimável para os movimentos sociais,
pois foi conquistada com suor e sangue. O recado foi dado por Clau-
dio da Silva Gomes, presidente da Conticom: “não vamos permitir
retrocesso!”.

 Os trabalhadores também defenderam com muita gana a derru-
bada das Medidas Provisórias 664 e 665, que dificultam o acesso ao
seguro desemprego e às pensões, e sublinharam a necessidade da
taxação as grandes fortunas para fazer o ajuste fiscal. Outro ponto
bastante ressaltado foi a defesa da Petrobrás, empresa absoluta-
mente estratégica para o desenvolvimento nacional.

“Não podemos perder de vista a pausa da classe trabalha-
dora, independente do governo. Temos que valorizar as ma-
nifestações de rua deste dia 13, que foram ordeiras e pacífi-
cas. Devemos valorizar a democracia, porque anos atrás não
podíamos sair com nossas bandeiras de luta. Precisamos tam-
bém fazer uma reforma política, contra o financiamento pri-
vado de campanha”.

Luiz Queiroz, vice-presidente da Conticom

100 mil na Paulista contra o retrocesso

“O movimento foi muito importante e positivo, tivemos
cerca de cinco mil pessoas nas ruas da capital. As princi-
pais pautas levantadas pelos trabalhadores foram contra
as Medidas Provisórias 664 e 665 e a defesa dos direitos
trabalhistas”, afirmou Francisco Demontier, do Sindicato
dos Trabalhadores da Construção de João Pessoa/PB . O
dirigente informou que durante o ato os trabalhadores ex-
pulsaram a reportagem da Rede Globo.
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O BRASIL NÃO QUER MAIS ANDAR PRA TRÁS!
 “No Espírito Santo

a mobilização foi
realizada pelo fórum

campo cidade. A
direção estava 100%
na rua. Se todos os

dirigentes cutistas
estiverem juntos

vamos avançar e
superar os problemas

que estamos enfren-
tando. As pautas que

levamos são históricas
da classe trabalhado-
ra, precisamos barrar
a revisão de direitos,

e extinguir o fator
previdenciário”

Paulo Peres, Cario-
ca, do Sindicato dos

Trabalhadores da
Construção de Vitória

“Foi um ato de
apoio ao governo fei-
to pelo movimento sin-
dical e social, que jun-
tou milhares de traba-
lhadores em defesa da
Petrobrás e da pauta
da classe trabalhado-
ra. Somos contra o
golpe e queremos que
o governo tribute gran-
des fortunas ao invés
de fazer corte nos di-
reitos”.

Márcio Mendes, do
Sindicato dos Traba-
lhadores da Constru-
ção de Juiz de Fora/

Minas Gerais

 “As principais questões le-
vantadas pelos trabalhadores
foram a defesa da Petrobras,
maior empresa brasileira, con-
tra o PL 4330 e contra a tercei-
rização que precariza cada
vez mais o nosso setor”.

Cláudio Guedes, do Sindi-
cato dos Trabalhadores da
Construção de Candeias/BA

DEFESA DA
PETROBRÁS
É DESTAQUE

MINAS PELA TRIBUTAÇÃO
DAS GRANDES FORTUNAS



CONSTRUÇÃO - Informativo da Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira (Conticom/CUT).
Endereço: Rua Caetano Pinto, 575, 1º andar, Brás, São Paulo-SP, CEP 03041-000. Fone: (11) 3330.3667. Fax: (11) 3330.3669. www.conticom.org.br
Presidente: Claudio da Silva Gomes. Secretário de Imprensa: Carlos Magno Teixeira da Silva. Edição: Leonardo Severo. Textos: Camila Severo

“Neste 13 de março as
trabalhadoras e trabalhadores
brasileiros foram às ruas, para

mostrar a elite desse país que não
aceitam a tentativa de golpe contra

a democracia. Reafirmamos que
queremos que a pauta da classe

trabalhadora volte, queremos
democracia e respeito aos direitos

dos trabalhadores. E demos o nosso
recado: ninguém vai roubar nossos
direitos, a Petrobrás é nossa e não

vai ser privatizada, a reforma
política será realizada com
participação popular, não à

terceirização e às MPs 664e665”.
Dulcilene Moraes, do Sindicato dos

Trabalhadores da Construção de
Pernambuco

PERNAMBUCO EXIGE RESPEITO À
PAUTA DA CLASSE TRABALHADORA

“O povo foi para a rua no dia 13 para defender a
democracia e contra o golpe. Dilma foi eleita com a
maioria dos votos do Brasil, não adianta virem querer
tirar agora. Queremos também que nossos direitos se-
jam garantidos, vamos derrubar a 664 e a 665, mas não
com outro presidente, queremos que ela nos ouça para
acharmos um caminho juntos”

José Abelha Neto, do Sindicato dos Trabalhadores
da Construção de Campo Grande/MS

SANTA CATARINA EM DEFESA DO
PATRIMÔNIO PÚBLICO

“Embora tenhamos tido dificuldade da participação dos
trabalhadores, por conta do horário, a mobilização foi muito
importante para defender nossa pauta geral. O dia 13 foi
fundamental na disputa de conjuntura entre a classe tra-
balhadora e a classe mais abastada da sociedade. A 664 e
a 665 tem que ser revogadas e discutidas. Precisamos con-
tinuar fazendo atos como sempre fizemos, na rua, e nos
fazer escutar, não vamos deixar de lutar”.

Vilmar Osowsky, do Sindicato dos Trabalhadores da Cons-
trução de São Bento do Sul

Marcos Hartung (ao centro) lidera manifestação no Rio
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