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FORTALECER A ESTRUTURA SINDICAL E MELHORAR AS
CONDIÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

SEMINÁRIO SOBRE FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS
OBRAS DA PETROBRÁS, MONTAGEM INDUSTRIAL E SETOR MOVELEIRO

A Conticom começou a preparar o
Seminário sobre formas de organiza-
ção dos trabalhadores nas obras da
Petrobrás, Montagem Industrial e Se-
tor Moveleiro, que será realizado na

primeira quinzena do ano que vem. O
objetivo é elaborar uma pauta comum
aos segmentos, articulando ações na-
cionalmente.

Para baratear os custos do evento,

que será rateado igualmente por to-
das as entidades, a Conticom solicita
que todos os interessados em parti-
cipar do Seminário façam suas inscri-
ções até o dia 10 de dezembro.

MARCHA PROPÕE REDUZIR JUROS E JORNADA PARA GERAR EMPREGOS

Bandeiras de luta das centrais sin-
dicais na Marcha a Brasília no próxi-
mo dia 3 de dezembro, a redução dos
juros, do superávit primário e da jor-
nada de trabalho são prioridade na
luta pela geração de emprego, com
distribuição de renda e valorização do
trabalho.

AVANÇAR - “Menos especulação
e mais produção!”, esta é a palavra
de ordem que vem mobilizando os tra-
balhadores de Norte a Sul neste mo-
mento em que os setores demo-tuca-
nos, os especuladores e sua mídia,
pressionam abertamente pelo retro-
cesso, tentando sabotar ações fun-
damentais para o desenvolvimento do
país, como o Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC).

Trabalhadores vão a Brasília defender a produção contra a especulação,
o fortalecimento do mercado interno contra a dependência externa

Nesta disputa pelo Orçamento pú-
blico, a 5ª Marcha da Classe Traba-
lhadora cumpre um papel fundamen-
tal. Afinal, a hora é de colocar pressão
nas ruas para que o Estado brasileiro
cumpra o seu  papel de indutor da eco-
nomia, garantindo políticas públicas
que ampliem e melhorem os serviços
e valorizem os servidores.

PROPOSTAS - Entre outras reivindi-
cações, a Marcha defende o fim do fa-
tor previdenciário - mecanismo de arro-
cho das aposentadorias implementado
pelos tucanos; reforma agrária, igualda-
de de remuneração entre homens e mu-
lheres e a ratificação das Convenções
151  e 158 da OIT, garantindo a nego-
ciação coletiva no serviço público e bar-
rando a demissão imotivada.

Seminário Nacional reuniu direção da Conticom e presidentes das Federações estaduais em São Paulo
A direção da Conticom/CUT e os

presidentes das Federações Estadu-
ais de Trabalhadores da Construção
debateram em São Paulo, na semana
passada, ações para o fortalecimento
da estrutura sindical e de investimen-
tos na melhoria nas condições de saú-
de e segurança do trabalhador.

O Seminário contou com uma análi-
se da conjuntura nacional e internaci-
onal feita pelo sociólogo Fausto Augus-
to Júnior, técnico do Dieese, que pro-
porcionou aos dirigentes uma avalia-
ção pormenorizada da crise internaci-
onal e de seus impactos no Brasil.

A importância do fortalecimento do
mercado interno como vacina contra a
crise foi um dos elementos abordados,
bem como a necessidade das entida-
des se mobilizarem em defesa da in-

tervenção do Estado, com programas
como o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), e de incentivo ao
crédito para combater os sopros reces-
sivos que vêm do exterior.

A doutora Cristiane Queiroz, da
Fundacentro, que representa o gover-
no na discussão das aposentadorias
especiais, debateu sobre este direito
retirado dos operários da construção
após o golpe de 1964. Um anteprojeto
está sendo formatado entre vários Mi-
nistérios, como o do Trabalho e o da
Previdência, para garantir o retorno
deste direito à categoria, já que esta
possui atividades comprovadamente
penosas e periculosas.  Apesar de já
ter cobrado sobre a necessidade de
ser consultada, a direção da Conticom
ainda não teve acesso ao trabalho.

Na avaliação dos participantes o
evento serviu para fazer uma análise
mais abrangente do atual momento po-
lítico e esquadrinhar o enorme poten-
cial existente nos Sindicatos da Cons-
trução e da Madeira, elemento essen-
cial para que os operários do setor te-
nham os seus empregos e direitos as-
segurados.



No 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, presidente inaugura estátua do líder da Revolta da Chibata

O Mestre-Sala dos Mares
João Bosco e Aldir Blanc

Há muito tempo nas águas da Guanabara
O dragão do mar apareceu
Na figura de um bravo feiticeiro
A quem a história não esqueceu
Conhecido como navegante negro
Tinha a dignidade de um mestre-sala
E ao acenar pelo mar,
na alegria das regatas
Foi saudado no porto
Pelas mocinhas francesas
Jovens polacas e por batalhões de mulatas

Rubras cascatas
Jorravam das costas dos santos
Entre cantos e chibatas
Inundando o coração
Do pessoal do porão
Que a exemplo do feiticeiro gritava, então:

Glória aos piratas, às mulatas, às sereias,
Glória à farofa, à cachaça, às baleias,
Glória a todas as lutas inglórias
Que através da nossa história
Não esqueceram jamais.........

Salve o navegante negro
Que tem por monumento
As pedras pisadas do cais

(Mas, salve...)

Salve o navegante negro
Que tem por monumento
As pedras pisadas do cais

GOVERNO LULA HOMENAGEIA JOÃO CÂNDIDO, O
ALMIRANTE NEGRO, HERÓI DO POVO BRASILEIRO

Em solenidade no 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Ne-
gra, data de Zumbi dos Palmares, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
reinaugurou no Rio de Janeiro, à beira-mar, a estátua do marinheiro ne-
gro João Cândido Felisberto, líder da Revolta da Chibata.

Ocorrida em 1910, a Revolta da Chibata foi um levante de marinhei-
ros, a maioria negros, contra castigos com chicote que lhes eram
impingidos por oficiais. Os revoltosos dispararam canhões contra o Rio e
deram um ultimato ao governo do Marechal Hermes da Fonseca, que foi
obrigado a ceder.

O governo anunciou uma anistia, mas traiu a palavra empenhada.
Preso e expulso, João Cândido morreu em 1969. Só em 24 de julho pas-
sado foi anistiado, graças a projeto da senadora Marina Silva (PT-AC)
aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula. O episó-
dio é tema da música “O Mestre-Sala dos Mares”, de João Bosco e Aldir
Blanc (ver abaixo), que foi alvo de censura pela ditadura. Os composito-
res tiveram de substituir a versão original “Almirante Negro” por
“Navegante Negro”.

Em seu discurso, o presidente Lula afirmou que João Cândido era um
“homem negro que foi perseguido por ter consciência política. Finalmen-
te, João Cândido virou cidadão brasileiro, livre de preconceito”.

Quando João Cândido deu iní-
cio à Revolta da Chibata, na noite
de 22 de novembro de 1910, ele e
os 2.300 marinheiros que tomaram
parte nela se transformaram em ini-
migos do Estado. A vitória que obti-
veram foi comemorada por pouco
tempo porque a anistia concedida
pelo governo se mostrou falsa, e o
troco dado pelos almirantes foi
desvastador. Marinheiros que fize-
ram parte da revolta foram expul-
sos da Marinha, presos ou tortura-
dos, e centenas acabaram execu-
tados sem julgamento.

PRISÃO - João Cândido foi tor-
turado e mantido preso em uma
cela apertada. Com a saúde aba-
lada e a mente destruída, a Mari-
nha o deixou encarcerado em um
hospício. Ele ainda foi expulso da
corporação e teve seus registros
apagados oficialmente. Foi como se
ele nunca tivesse feito parte da Ma-
rinha. Jornalistas que tentassem
contar a história do Al-
mirante Negro eram
ameaçados e intimida-
dos. Mesmo muitos
anos depois, na déca-
da de 70, os composi-
tores João Bosco e Aldir
Blanc tiveram proble-
mas com a censura da
ditadura militar por cau-
sa das referências a
João Cândido e à Re-
volta da Chibata. Só re-
centemente o nome de
João Cândido come-
çou a ser relembrado,

graças à liberação de seus arqui-
vos pela Marinha, à inscrição de
seu nome no Livro dos Heróis da
Pátria e à anistia post-mortem con-
cedida a ele em 2008, 98 anos de-
pois da rebelião que fez tremer o
governo recém-eleito do Marechal
Hermes da Fonseca.

PAIM -Nas palavras do senador
Paulo Paim (PT-RS), autor do pro-
jeto de lei que inscreveu o nome
de João Cândido no livro dos he-
róis da Pátria, “lembrar o Almirante
Negro não se resume a
homenageá-lo, é reabrir um pro-
cesso de valorização do povo ne-
gro, é criar mecanismos de identi-
ficação dos nossos heróis, como
cidadãos brasileiros, que tiveram
papel fundamental para a criação
e desenvolvimento do país”.

Extraído do livro “Chibata! João Cân-
dido e a revolta que abalou o Brasil”, de
Hemeterio e Olinto Gadelha, Editora
Conrad

GLÓRIA À REVOLTA DA CHIBATA

João Cândido, o imortal  Almirante Negro


