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De 28 a 30 de abril, a FLEMACON reúne, 
em Havana, Cuba, a diretoria executiva e del-
egações de organizações sindicais dos países-
membros, para fazer uma avaliação do ano 
que passou (2014) e elaborar o planejamento 
estratégico da entidade para 2015.

As delegações da América Latina e Caribe 
vão participar de intercâmbio com dirigentes 
sindicais de diversos países e de um encontro 
de solidariedade com trabalhadores cubanos. 
E também estarão presentes nos desfi les pelo 
Dia Internacional dos Trabalhadores, 1º de 
maio. 

Confi ra a programação na Página 3.

A luta nos une, nada nos separa!
Companheiros (as), neste mo-

mento, há em curso uma real situação 
política de grande envergadura na 
América Latina e Caribe.

Os países da região são atingidos, 
mesmo que em menores propor-
ções, pela crise sistêmica do capita-
lismo global, que tanto prejuízo tem 
causado às nações, seus povos e aos 
trabalhadores (as). 

A direita conservadora não aceita a 
derrota nas urnas, não admite a vitória 
dos candidatos (as) eleitos pelo voto 
dos trabalhadores (as).

A mídia golpista manipula dados, 
divulga apenas o que interessa aos 
seus donos e grandes anunciantes, e 
omitem informações que, de fato e de 
direito, são de interesse público. Cada 
dia mais agressiva, a mídia lidera as for-
ças golpistas, com a fúria conservadora 
e entreguista, pró-império.

Isso está acontecendo em toda a 
América Latina, mais acirradamente 
para minar e derrubar os governos 
democráticos da Venezuela, Argen-
tina e Brasil, que são considerados 
estratégicos para os EUA, na reto-
mada do poder perdido, com o fi m 
das ditaduras militares, a formação dos 
BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul, a descoberta do pré-sal 
no Brasil e, por último, no dia 27 de 
Março, o Brasil aceitou o convite da 
China para aderir ao Banco Asiático de 
Investimento em Infraestrutura (BAII) 
na qualidade de país fundador. 

As evidências apontam para os in-
teresses do império. Cabe-nos ques-
tionar: O que os EUA têm a ver com 
esta onda golpista? 

Valemo-nos da frase dita pelo sindi-
calista brasileiro, Adilson Araújo, presi-
dente da Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil (CTB), no 
Encontro Sindical Internacional Anti-
Imperialista, promovido pela FSM, de 
30/06 a 02/07/2014, em Cochabam-
ba, na Bolívia: “A luta nos une, nada 
nos separa”.

Esta é a essência da luta da América 
Latina hoje. Unidade e mobilização da 
classe trabalhadora são fundamentais 
para o enfrentamento do neoliberalis-
mo e do capital, garantir a democracia 
e o respeito aos direitos conquistados.

A sombra do retrocesso paira so-
bre a América Latina. Não podemos 
fi car paralisados diante de tanta agres-
sividade dos golpistas pró-império. É 
preciso reagir com rapidez e fi rmeza.

Lembremos: Trabalhador unido, ja-
mais será vencido!

A luta nos une, nada nos separa, 
até a vitória!

 
LÚCIA MAIA
Presidente da FLEMACON

SUNCA: Luta e solidariedade 
no Uruguai! Pág. 2

AMÉRICA LATINA Y CARIBE:
La lucha nos une, nada nos 

separa!
Compañeros (as), en este momento, ex-

iste una real situación política de gran en-
vergadura en América Latina y Caribe.

Los países de la región son atingidos, 
mismo en menores proporciones, por la cri-
sis sistemática del capitalismo global, que 
tanto perjudicó a las naciones, sus pueblos 
y a los trabajadores (as). 

La derecha conservadora no acepta la 
derrota en las urnas, no admite la victoria 
de los candidatos (as) electos por el voto de 
los trabajadores (as).

La prensa golpista manipula datos, di-
vulga apenas lo que interesa a 

sus dueños y grandes anunciantes, y 
omiten informaciones que, de hecho y de 
derecho, son de interés público. Cada día 
más agresiva, la prensa lidera las fuerzas 
golpistas, con la furia conservadora y en-
treguista, pro imperio.

Eso está sucediendo en toda la Amé-
rica Latina, más acirradamente para mi-
nar y derrubar los gobiernos democráticos 
de Venezuela, Argentina y Brasil, que son 
considerados estratégicos para los EUA, 

Direção da FLEMACON se reúne em Cuba
De 28 a 30 de abril, a FLEMACON 

reúne, em Havana, Cuba, a diretoria 
executiva e delegações de organizações 
sindicais dos países-membros, para fazer 
uma avaliação do ano que passou (2014) 
e elaborar o planejamento estratégico da 
entidade para 2015.

As delegações da América Latina e 
Caribe vão participar de intercâmbio com 
dirigentes sindicais de diversos países e de 
um encontro de solidariedade com traba-
lhadores cubanos. E também estarão pre-
sentes nos desfi les pelo Dia Internacional 
dos Trabalhadores, 1º de maio. 

Enfi m, livres: Viva os cinco 
heróis cubanos! Pág. 3 

Brasil: Defesa dos direitos 
e da democracia. Pág. 3

Campanha salarial dos 
trabalhadores (as) da construção, 
Bahia, Brasil. Leia esta e outras 

notícias na Agenda Sindical. Pág. 4

em la retomada del poder perdido, con el 
fi n de las dictaduras militares, la formación 
de los BRICS – Brasil, Rusia, India, China 
y África del Sur, la descubierta del pre sal 
en Brasil y, por último, el día 27 de Marzo, 
Brasil aceptó la invitación de China para 
adherir al Banco Asiático de Inversión  en 
Infraestructura (BAII) en cualidad de país 
fundador. 

Las evidencias apuntan para los inter-
eses del imperio. Nos cabe cuestionar: Lo 
que los EUA tienen que ver com esta onda 
golpista? 

Valiéndonos de la frase dicha por el sin-
dicalista brasileño, Adilson Araújo, presi-
dente de la Central de los Trabajadores y 
Trabajadoras de Brasil (CTB), em el En-
cuentro Sindical Internacional Anti Imperi-
alista, promovido por la FSM, del 30/06 a 
02/07/2014, en Cochabamba, Bolivia: “La 
lucha nos une, nada nos separa”.

Esta es la esencia de la lucha de Amé-
rica Latina hoy. Unidad y movilización de la 
clase trabajadora son fundamentales para 
el enfrentamiento del neoliberalismo y del 
capital, garantizar la democracia y el res-
peto a los derechos conquistados.

La sombra del retroceso paira sobre la 

Dirección de FLEMACON 
se reúne en Cuba

Del 28 al 30 de abril,  FLEMACON 
reúne, en Habana, Cuba, la dirección ejec-
utiva y delegaciones de organizaciones sin-
dicales de los países miembro, para realizar 
una evaluación del año que pasó (2014) y 
elaborar y planifi car estrategias de la enti-
dad para 2015.

Las delegaciones de América Latina y 
Caribe van a participar del intercambio 
con dirigentes sindicales de diversos países 
y de un encuentro de solidaridad con tra-
bajadores cubanos. También estarán pre-

América Latina. No podemos quedarnos 
paralizados delante de tanta agresividad de 
los golpistas pro imperio. Es necesario reac-
cionar con rapidez y fi rmeza.

Recordemos: Trabajador unido, jamás 
será vencido!

La lucha nos une, nada nos separa, has-
ta la victoria!

 
LÚCIA MAIA
Presidente da FLEMACON

LEIA MAIS:
Solidariedade

ao povo da
Venezuela

PÁG. 2

Sutimac exige
reintegração de

dirigente da USO
PÁG. 3

Barbárie no
México choca

o mundo
PÁG. 4

sentes en los desfi les por el día Internacional 
de los Trabajadores, 1º de mayo. 
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Venezuela: Solidaridad 
al Pueblo y a Maduro

FLEMACON se une a las fuerzas anti-
imperialistas, en solidaridad al Pueblo vene-
zolano y al gobierno legítimo y constitucion-
al de la República Bolivariana de Venezuela, 
que una vez más se ve envuelto con ame-
nazas de golpe.

La central sindical CTB (Brasil) también 
divulgó una nota de solidaridad al pueblo 
venezolano y a su presidente, Nicolás Ma-
duro, condenando las sanciones imperialis-
tas contra Venezuela.

El 02/04, organizaciones regionales 
y mundiales, de la mayoría de los países, 
manifestaron en la ONU el apoyo a Ven-
ezuela, en sesión llamada Día de Solidari-
dad con el Pueblo y gobierno Venezolano. 
Fue contundente el repudio al decreto de 
los EUA, Barack Obama, que califi ca a la 
nación sudamericana como amenaza.

Grecia: El Pueblo da su recado

El día 25 de enero, trabajadores (as) 
de Grecia, organizados por la PAME (Cen-
tral Sindical Griega) fueron a la lucha, re-
alizaron grandes marchas y huelgas gener-
ales, y mostrando lo que quieren: Eligieron 
el día 25 de enero su nuevo presidente, 
Alexis Tsipras, con la victoria del partido 
Syriza – que reúne una frente amplia de 
organizaciones.

Grecia es la expresión de los nefastos 
efectos de la crisis capitalista (defl agrada 
por EUA) en los países desarrollados del 
continente europeo (excepto Alemania), 
con la reducción del PIB, el aumento de la 
deuda pública y de la tasa de desempleo 
que ultrapasó el 25% y, entre los jóvenes 
hasta 35 años, llega al 50%.

Bajo la batuta de la troika, FMI, Unión 
Europea y Banco Central Europeo imponen 
a los trabajadores la agenda de la derecha 
neoliberal, con la mayor regresión de dere-
chos y de la civilización de los últimos años.

SUNCA promueve 2ª Jornada 
Agostinho Pedroza

El día 21 de marzo, el SUNCA promovió 
la segunda Jornada Central de la Brigada 
Solidaria Agostinho Pedroza, en Montevi-
deo, Uruguay. Se realizó trabajo solidario, 
con la realización de obras en el barrio 
Casavalle. 

Participaron decenas de brigadistas, mil-
itantes y miembros de la dirección nacional 
y de departamento del Sunca, militantes de 
la FEUU, grupos de trabajadoras y traba-
jadores del Sindicato de Prevencionistas, del 
Sindicato de Trabajadoras Domésticas y de 
otros Sindicatos. 

Colombia: 60 mil mineros
 van a las calles

Cerca de 60 mil trabajadores mineios 
de Colombia participaron de la jornada de 
protestos en varias regiones, con inicio el 
18 de febrero, convocada por la Confeder-
ación Nacional de los Mineros de Colombia 
(Conalminercol), exigiendo la suspensión 
del decreto de destrucción de la maquinaria 
y esclarecimiento sobre el registro único de 
comercializadores de minerales.

El gobierno no cumplió los acuerdos fi r-
mados en 2011, 2012 y 2013. Y el decreto 
2335, de 30/10/2012, contempla la de-

Venezuela: Solidariedade 
ao povo e a Maduro

A FLEMACON se une às forças anti-
imperialistas, em solidariedade ao povo 
venezuelano e ao governo legítimo e 
constitucional da República Bolivariana 
da Venezuela, que mais uma vez se vê 
às voltas com ameaças de golpe.

A central sindical CTB (Brasil) tam-
bém divulgou nota de solidariedade ao 
povo venezuelano e ao seu presidente, 
Nicolás Maduro, condenando as san-
ções imperialistas contra a Venezuela.

Em 02/04, organizações regionais e 
mundiais, da maioria dos países, mani-
festaram na ONU o apoio à Venezuela, 

em sessão chamada Dia de Solidarie-
dade com o Povo e governo Venezue-
lanos. Foi contundente o repúdio ao 
decreto dos EUA, Barack Obama, que 
qualifi ca a nação sul-americana como 
ameaça.

SUNCA promove 2ª Jornada 
Agostinho Pedroza

No dia 21 de março, o SUNCA pro-
moveu a segunda Jornada Central da 
Brigada Solidária Agostinho Pedroza, em 
Montevidéu, Uruguai. Foi realizado tra-
balho voluntário, com a realização de 
obras no bairro Casavalle. (Foto)

Participaram dezenas de brigadistas, 

militantes e membros da direção nacional 
e de departamento do Sunca, militantes 
da FEUU, grupos de trabalhadoras e tra-
balhadores do Sindicato de Prevencionis-
tas, do Sindicato de Trabalhadoras Domé-
sticas e de outros Sindicatos. 

Leia sobre o SUNCA na Pág. 4.

Grécia: O povo dá o seu recado

Trabalhadores (as) da Grécia, organi-
zados pela PAME (Central Sindical Grega) 
foram à luta, realizaram grandes mar-
chas e greves gerais, e mostraram o que 
querem: Elegeram no dia 25 de janeiro 
o novo presidente, Alexis Tsipras, com a 
vitória do partido Syriza – que reúne uma 
frente ampla de organizações.

A Grécia é uma expressão dos nefas-
tos efeitos da crise capitalista (defl agrada 
pelos EUA) nos países desenvolvidos do 

continente europeu (exceto Alemanha), 
com a redução do PIB, o aumento da dí-
vida pública e da taxa de desemprego que 
ultrapassou os 25% e, entre os jovens até 
35 anos, chega aos 50%.

Sob a batuta da troika, FMI, União Eu-
ropeia e Banco Central Europeu impõem 
aos trabalhadores a agenda da direita neo-
liberal, com a maior regressão de direitos 
e da civilização, dos últimos anos.

Colômbia: 60 mil mineiros vão às ruas
Cerca de 60 mil trabalhadores mi-

neiros da Colômbia participaram da 
jornada de protestos em várias regiões, 
com início em 18 de fevereiro, convo-
cada pela Confederação Nacional dos 
Mineiros da Colômbia (Conalminer-
col), exigindo a suspensão do decreto 
de destruição da maquinaria e esclare-
cimento sobre o registro único de 
comercializadores de minérios.

O governo não cumpriu os acor-

dos assinados em 2011, 2012 e 2013. 
E o decreto 2335, de 30/10/2012, 
contempla a destruição de maquinaria 
pesada utilizada nas atividades de ex-
ploração de minerais, sem as autori-
zações previstas por lei – como o título 
mineiro inscrito no Registro Mineiro 
Nacional e a licença ambiental.

Na Colômbia, a mineração legal 
representou 2,3% do PIB, mas metade 
dos lugares explorados no país é ilegal.

strucción de maquinaria pesada utilizada 
en las actividades de explotación de min-
erales, sin las autorizaciones previstas por 
ley – como el título minero inscripto en el 
Registro Minero Nacional y la licencia am-
biental.

En Colombia, la minería legal representó 
2,3% del PIB, más mitad de los lugares ex-
plotados en el país es ilegal.
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FLEMACON comemora liberdade dos cinco heróis cubanos

Painel da FLEMACON que circulou na Copa do Mundo, no Brasil (2014)

Cúpula das Américas se reúne do Panamá
Nos dias 09 a 11 de abril acontece, no 

Panamá, a Cúpula das Américas, com a 
presença de presidentes, chefes de Estado 
e principais personalidades do continente 
americano e, desta vez, com o presidente 
de Cuba, Raul Castro.

As cúpulas discutem temas que en-
volvem os povos do continente ameri-
cano, porém sem ouvir a opinião dos tra-
balhadores (as).

No mesmo período, a Federação Sin-
dical Mundial – FSM, através da secretaria 
para as Américas e Caribe, realiza parale-
lamente a Cúpula Sindical, para discutir os 

temas: migração de trabalhadores (as) e 
direitos laborais; direito de associação e 
liberdade sindical; movimentos sociais 
nos processos de integração do conti-
nente americano; sistemas de seguridade 
social e redução dos direitos à saúde; e 
o bloqueio à Cuba e os mecanismos de 
pressão do imperialismo.

O documento fi nal será entregue aos 
presidentes que estarão presentes, den-
tre esses, Rafael Correa (Equador), Evo 
Morales (Bolívia), Tabaré Vásquez (Uru-
guai), Dilma Rousseff (Brasil), Raúl Castro 
(Cuba) e Nicolás Maduro (Venezuela).

FLEMACON conmemora liber-
tad de los cinco héroes cubanos

El pueblo de Cuba y el mundo progresis-
ta están conmemorando, em la tarde de 
este miércoles (17/12/2014), la libertad de 
los últimos tres de los cinco cubanos antiter-
roristas presos por el gobierno de los EUA, 
desde 1998, Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino y Antonio Guerrero. 

La Federación Latino-Americana y Car-
ibeña de os Trabajadores y Trabajadoras de 
la Industria de la Construcción, Madera y 
Materiales de Construcción – FLEMACON 
reconoce que, fi nalmente, se hizo Justicia. 
Y, en este momento de gran alegría, se soli-
dariza y se junta al pueblo cubano en con-
gratulaciones por esta victoria, que es de 
todos los pueblos.

Los tres fueron encarcelados junto con 
los compañeros René González y Fernando 
González, que fueron sueltos y retornaron a 
Cuba, anteriormente. 

La libertad de los cinco héroes cubanos, 
como son conocidos, se tornó un clamor 
internacional. Diversas acciones fueron 
hechas, en el mundo entero, pidiendo la 
liberación. 

Durante la Copa del Mundo, FLEMA-

Brasil: Manifi esto en Defensa 
de Petrobrás

El día 24 de febrero, el secretario de Rela-
ciones Internacionales de CTB, participo en 
la Asociación Brasileña de Prensa, Río de Ja-
neiro, Brasil, junto con representantes de los 
movimientos sociales (sindicatos, estudiantes, 
mujeres etc) de acto público y lanzamiento 
del Manifi esto en Defensa de Petrobrás y de 
Brasil, con la presencia de trabajadores (as) de 
Petrobrás y del ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Petrobrás ha sufrido constantes ataques de 

CON hizo circular diez paneles, en el recor-
rido de los juegos, en la ciudad de Salvador, 
Bahía, Brasil, pidiendo la liberación de los 
cinco héroes.

Por eso, FLEMACON está en júbilo y se 
hace partícipe del coro con los pueblos de la 
América Latina y Caribe saludando a nues-
tros cinco héroes.

Viva los cinco héroes cubanos!
Viva Cuba!
LÚCIA COSTA MAIA
Presidente

O povo de Cuba e o mundo pro-
gressista comemoraram na tarde de 
17/12/2014, a liberdade dos últimos três 
dos cinco cubanos antiterro-ristas presos 
pelo governo dos EUA, desde 1998, 
Gerardo Hernández, Ramón Labañino e 
Antônio Guerrero. 

A Federação Latino-Americana e Ca-
ribenha dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras da Indústria da Construção, Madeira e 
Materiais de Construção – FLEMACON 
reconhece que, fi nalmente, foi feita a 
Justiça. E, neste momento de grande 
alegria, solidariza-se e junta-se ao povo 
cubano em congratulações por esta 
vitória, que é de todos os povos.

Os três foram encarcerados junto com 
os companheiros René González e Fer-
nando González, que foram soltos e re-

tornaram à Cuba, anteriormente. 
A liberdade dos cinco heróis cuba-

nos, como são conhecidos, tornou-se 
um clamor internacional. Diversas ações 
foram feitas, no mundo inteiro, pedindo 
a libertação. 

Durante a Copa do Mundo, a        
FLEMACON fez circular dez painéis, no 
percurso dos jogos, na cidade de Salva-
dor, Bahia, Brasil, pedindo a liberdade dos 
cinco heróis.

Por isso, a FLEMACON está em jú-
bilo e faz coro com os povos da América 
Latina e Caribe em saudação aos nossos 
cinco heróis.

Viva os cinco heróis cubanos!
Viva Cuba!
LÚCIA COSTA MAIA
Presidente

Brasil: Defesa da Petrobrás e do pré-sal
No dia 24 de fevereiro, o secretário 

de Relações Internacionais da CTB, par-
ticipou na Associação Brasileira de Im-
prensa, Rio de Janeiro, Brasil, junto com 
representantes dos movimentos sociais 
(sindicatos, estudantes, mulheres etc) 
de ato público e lançamento do Mani-
festo em Defesa da Petrobrás e do Brasil, 
com a presença de trabalhadores (as) da 
Petrobrás e do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

A Petrobrás tem sofrido constantes 
ataques da direita e da mídia golpista, que 
tenta fragilizar este grande símbolo da 
soberania nacional e desestabilizar o go-

verno da presidenta Dilma Rousseff, para 
atender aos ditames do império e tornar 
o pré-sal (objeto de desejo dos EUA), 
vulnerável à privatização e com capital        
aberto.

Cúpula de las Américas 
se reúne en Panamá

Los días 09 a 11 de abril acontece, en 
Panamá, la Cúpula de las Américas, con la 
presencia de presidentes, jefes de Estado y 
principales personalidades del continente 
americano y, de esta vez, con el presidente 
de Cuba, Raúl Castro.

Las cúpulas discuten temas que envuel-
ven los pueblos del continente americano, 
pero sin oír la opinión de los trabajadores 
(as).

Durante ese período, la Federación Sin-
dical Mundial – FSM, a través de la sec-
retaría para las Américas y Caribe, realiza 

paralelamente la Cúpula Sindical, para dis-
cutir los temas: migración de trabajadores 
(as) y derechos laborales; derecho de aso-
ciación y libertad sindical; movimientos 
sociales en los procesos de integración del 
continente americano; sistemas de seguri-
dad social y reducción de los derechos a la 
salud; y el bloqueo a Cuba y los mecanis-
mos de presión del imperialismo.

El documento fi nal se entregará a los 
presidentes que estarán presentes, entre 
ellos, Rafael Correa (Ecuador), Evo Mo-
rales (Bolivia), Tabaré Vásquez (Uruguay), 
Dilma Rousseff (Brasil), Raúl Castro (Cuba) 
y Nicolás Maduro (Venezuela).

la derecha y de la Prensa golpista, que intenta 
fragilizar este gran símbolo de la soberanía na-
cional y desestabilizar al gobierno de la presi-
denta Dilma Rousseff, para atender a los dic-
támenes del imperio y tornar el pre-sal (objeto 
de deseo de los EUA), vulnerable a la privati-
zación y con capital abierto.

Colombia:  Sutimac exige el 
reintegro del compañero vice-
presidente nacional de la USO 

El pasado viernes 27 de marzo de 2015, 
ECOPETROL despidió injusamente al com-
pañero EDWIN PALMA EGEA, Vicepresidente 
Nacional dela USO, la dirección de la empresa 
petrolera de manera descarada se ampara 
para tratar de justifi car el despido injusto del 
compañero dirigente sindical, en el hecho de 
haberse atrevido a replicar una información que 
estaba en las redes sociales de los altos salarios 
de los ejecutivos de la petrolera que contrastan 
con los salarios de hambre que les pagan a mu-
chos compañeros que le prestan el servicio a 
ECOPETROL por medio de contratistas. 

Con esta determinación de la empresa se 
pretende amedrentar a los trabajadores para 
que no protesten ni hagan respetar sus dere-
chos. El despido del compañero Edwin Palma no 
es solo un golpe para la USO y sus afi liados sino 
de la clase obrera.

Colômbia: Sutimac exige reintegração 
de vice-presidente da USO

No dia 27 de março, a Ecopetrol 
demitiu injustamente o companheiro Ed-
win Palma Egea, vice-presidente da USO. 
A direção da empresa alega que o di-
rigente sindical se atreveu a replicar uma 
informação que circulava nas redes sociais, 
sobre os altos salários dos executivos da 
petrolífera, contrastando com os baixos 
salários que são pagos aos trabalhadores 
que prestam serviços à Ecopetrol, através 

de contratos.Com essa atitude, a empre-
sa está criando um clima de terror, para 
que os trabalhadores não lutem pelos 
seus direitos.

A demissão do companheiro Edwin 
Palma não é só um golpe para a USO e 
seus fi liados, mas para toda a classe op-
erária. A FLEMACON une sua voz nesse 
protesto e exige a imediata reintegração 
do dirigente sindical.

FLEMACON saúda FSM

FEDERACÍON SINDICAL MUNDIAL

FLEMACON em manifestação na Bahia 
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AGENDA SINDICAL – ORDEN DEL DÍA

Barbárie no México: Assassinato dos 43 estudantes
O assassinato de 43 estudantes normalistas é o refl exo dessa violência des-

medida.  Na cidade de Iguala, estado de Guerrero, o prefeito José Luis Abrange 
mandou a polícia prender e entregar ao cartel do narcotráfi co os estudantes de 
magistério, que foram protestar contra as condições de ensino.

O prefeito se irritou porque, naquele mesmo dia, haveria um ato político para 
lançar a candidatura de sua esposa, dona María de lós Ángeles, fi lha do chefão do 
tráfi co.

Os 43 estudantes foram presos, torturados, trucidados e mortos, e seus cor-
pos foram empilhados e incinerados em um depósito de lixo. O que sobrou foi 
atirado e desapareceu nas águas do rio San Juan.

Ao iniciar seu mandato, há dois anos, o presidente Peña Nieto prometeu refor-
mas radicais para modernizar e mudar a imagem do México, país de cultura mile-
nar e riquíssima, e um passado de glórias. O que foi feito até agora?

Assistimos, chocados, aos acontecimentos no México, um país despedaçado 
pela barbárie, tomado pelo narcotráfi co, aprisionado pelo crime organizado e a 
corrupção de políticos e polícia.

1º a 12/12/2014 – A 20ª Conferência Internacional 
de Mudanças Climáticas (COP20 / CMP10), foi realizada 
em Lima, no Peru, com o objetivo de defi nir parâmetros 
para obter um acordo em 2015, que reduziria as emis-
sões de gases de efeito estufa. Participaram delegados de 
194 países e várias organizações não-governamentais. Pa-
ralelamente, ocorreu a conferência “Vozes pelo Clima”, 
com participação de representantes dos povos indígenas e 
membros da sociedade civil, debatendo os temas: fl ores-
tas, oceanos, cidades sustentáveis, energia e montanhas, 
geleiras e água.

09 e 10/01/2015 – Seminário Internacional “A Terra é 
de quem trabalha”, no Assentamento Comuneros, Minga 
Guasú, Alto Paraná, Paraguai, promovido pelo MOAPA e 
FSM.

Presidente reeleito, José Ribeiro, sentado ao lado
 (esquerdo) do presidente da Fetracom-BA, Edson Cruz, 

que fala na solenidade de posse.

09/02/2015 – Em Salvador, Bahia, Brasil, tomou posse 
a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
da Construção e da Madeira (Sintracom-BA), que recondu-
ziu à presidência o companheiro José Ribeiro. Fazem parte 
da direção as companheiras da FLEMACON, Lúcia Maia, na 
Secretaria Geral, e Ednalva Bispo, na Secretaria de Mulheres. 
(Foto).

13 e 14/02 – Em Vigo, na Galícia, durante dois dias,            
aconteceu a reunião do secretariado da UITBB, que exami-
nou questões relacionadas aos preparativos da 16ª Conferên-
cia da UITBB, que acontecerá em 14/04, em Montevidéu, no 
Uruguai, com o tema: Unidos, Construindo a Vida, Constru-
indo o Futuro.

25/02 – Assembleia geral da Campanha Salarial 2015, do 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da 
Madeira (Sintracom-BA), realizada em Salvador, Bahia, Brasil. 
Os trabalhadores (as) aprovaram a proposta da mediação da 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, órgão do 
Ministério do Trabalho e Emprego, e fecharam o acordo, com 
reajustes nos pisos salariais de 8% a 8,84%.

26/02 – Reunião do Conselho Político da CTB, em São 
Paulo, com a participação de dirigentes estaduais, aprovou 
resolução pela formação de uma frente ampla democrática, 
patriótica e popular, em defesa da democracia, da soberania e 
dos direitos trabalhistas e sociais, contra o PL 4330, que am-
plia e regulamenta a terceirização, e a revogação das MPs 664 
e 665, que retiram direitos dos trabalhadores (as).

Formação sindical no Sutimac
27/02 – Sutimac, Colômbia, reúne sua direção e equipe 

de trabalho, em evento de capacitação sindical para a campa-
nha salarial dos trabalhadores da construção. Com o dirigente 
da FLEMACON, Otoniel Ramirez, presidente do Sutimac. 

08/03 – Comemorado com manifestações, em todo o 
mundo, o Dia Internacional da Mulher, criado em home-
nagem às 129 operárias da Fábrica de Tecidos Cotton (Nova 
Iorque), que no dia 8 de março de 1857, fi zeram a primeira 
greve norte-americana conduzida unicamente por mulheres, 
e paralisaram as atividades, reivindicando a redução da jornada 
de trabalho para 10 horas. Os patrões e a polícia trancaram 
as portas da fábrica e atearam fogo, e as tecelãs morreram 
carbonizadas.

12/03 – Plenária do departamento de Delegados do 
SUNCA, em Montevidéu, Uruguai, para organizar o plano de 
ações para a paralisação do dia 17/03, com concentração na 
praça Lafone e caminhada até a obra da Regasifi cadora Cerro, 
em defesa do trabalho e da organização sindical. O SUNCA 
nos une!

13/03 – No dia 13/03, trabalhadores (as) realizaram mani-
festações, em todo o Brasil, em defesa dos direitos, da de-
mocracia e da Petrobrás, em apoio ao governo da presidenta 
Dilma Rousseff. A FLEMACON participou de caminhada, em 
Salvador, Bahia, que também protestou contra as MP 664 e 
665, que retiram direitos dos trabalhadores, e o PL 4330, que 
amplia e legaliza a terceirização. 

19/03 – Os ministros do Trabalho e Emprego, Manoel 

Dias, da secretaria Geral da Presidência da República, Miguel 
Rossetto, da Previdência Social, Carlos Gabas, e o diretor do 
Dieese, Clemente Ganz Lúcio, reuniram-se em Brasília, Dis-
trito Federal, Brasil, com dirigentes das centrais sindicais CUT, 
Força Sindical, CSB, CTB, UGT e NCST para rodada de diálo-
go entre o governo do Brasil e as centrais. Foram discutidos 
temas como informalidade, terceirização, emprego na indús-
tria, na construção civil, mercado de trabalho para os jovens, 
mudanças no Imposto de Renda, as medidas provisórias 664 
e 665, e o PL 4330.

Apresentação de jogral sobre a luta 
das mulheres contra a violência

19/03 – A FLEMACON participou das comemorações 
do Dia do Trabalhador (a) da Construção, feriado da cate-
goria, conquistado com a luta do Sintracom-BA, no espaço 
Cais Dourado, em Salvador, Bahia, Brasil. Paralelamente foi 
comemorado o Dia Internacional da Mulher, (que este ano 
caiu num domingo), com apresentação de um jogral, com a 
participação de operárias e dirigentes sindicais da construção. 
(Foto).

25/03 – Milhares de camponeses participaram da Marcha 
dos Camponeses Paraguaios, promovida pela Federação Na-
cional Camponesa (FNC), condenando o governo pela po-
breza e abandono da população.. As colunas de participantes 
partiram de Caaguazú, Guairá, Caazapá, Itapúa, Misiones, 
Canindeyú e San Pedro. Com os temas: reforma agrária, 
saúde e educação para todos, defesa da soberania nacional, 
o desenvolvimento da industrialização agrícola, verdadeira de-
mocracia e rejeição da privatização e da militarização das áreas 
do país. 

28/03 – Fórum Nacional de Mulheres Negras, em Sal-
vador, Bahia, com FLEMACON, CTB, Sintracom-BA, Fetra-
com-BA, Unegro, Sindipetro, Sinposba, com o tema: Mu-
lheres Negras contra o racismo, a violência e o bem viver. 
Preparação da Marcha Nacional das Mulheres Negras, que vai 
acontecer em novembro, em Brasília, capital federal.

24 a 28/03 – Fórum Social Mundial, na Universidade el 
Manar, na Tunísia, com a participação de mais de quatro mil 
organizações de 118 países. Com o lema: Dignidade e Direi-
tos.

14/04 – A FLEMACON participa da 16ª Conferência da 
UITBB, em Montevidéu, no Uruguai, com o tema: Unidos, 
Construindo a Vida, Construindo o Futuro.

28/04 – A FLEMACON participa de atividades, juntamente 
com o Sintracom-Ba, a Fetracom-Ba, a CTB, a Contricom, 
UITBB e FSM, em Salvador, Bahia, Brasil, no Dia Mundial em 
Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.

28 a 30/04 – Reunião da diretoria executiva e delegações 
de entidades-membros da FLEMACON, e diversas atividades 
de intercâmbio com dirigentes sindicais de todo o mundo, 
encontro com trabalhadores cubanos e de solidariedade, em 
Havana, Cuba.

1º/05 – FLEMACON participa das atividades do Dia Inter-
nacional dos Trabalhadores (as) e assiste ao desfi le, em Ha-
vana, Cuba.

Notas emitidas pela FLEMACON
A FLEMACON divulgou Notas de Repúdio e de Solidariedade:
Em 08/01/2015, em Repúdio ao ataque às dependências da revista francesa 

Charlie Hebdo, em 07/01, em Paris. Esse ato violento, que resultou na morte de 
12 pessoas, entre as quais os cartunistas Charlie Hebdo Charb (Stéphane Char-
bonnier), Cabu (Jean Cabut), Wolinski (Georges Wolinski) e Tignous (Bernard 
Verlhac), tem um signifi cado amplo, que extrapola as fronteiras da França. É um 
ataque ao pensamento da esquerda, à livre expressão e à liberdades de imprensa, 
em todo o mundo.

A FLEMACON une-se aos povos de todo o mundo e espera uma ágil e pro-
funda investigação, com base em provas seguras, para identifi cação e punição dos 
culpados e ações concretas para evitar a discriminação e intolerância religiosa.

Em 14/01/2015, em Solidariedade aos trabalhadores de fl ores, despedidos da 
empresa Jardins dos Andes, em Sabana de Bogotá, Colômbia, e a FLEMACON-
solicitou ao Ministério de Trabalho do Governo Nacional da Colômbia medidas 
urgentes para investigar a empresa, pela demissão massiva de trabalhadores e 
desrespeito aos direitos. E pede que seja acompanhado pelos Sindicatos e enti-
dades de trabalhadores.


