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A LUTA SEGUE COM MADURO
América Latina livre das garras do imperialismo

No dia 14/04 o povo ven-
ezuelano mostrou o caminho 
que deseja seguir, reafi rmou 
sua escolha pela continuidade 
da luta pela libertação da Amé-
rica Latina das garras do impe-
rialismo estadunidense e elegeu 
Nicolás Maduro, presidente da 
Venezuela, com 50,66% dos 
votos.

Essa lição de democra-
cia ocorreu 40 dias depois do 
falecimento do comandante 
Hugo Chávez, que indicou Maduro como seu suces-
sor, para dar continuidade à revolução bolivariana, aos 
projetos e às políticas chavistas, que deram dignidade 
e tiraram o povo da Venezuela da miséria.

Maduro derrotou o direitista Henrique Capriles, 
que tenta desqualifi car a vitória democrática das ur-
nas e pediu a recontagem de votos.

Alto lá, Capriles! Sua história é conhecida: é de 
uma das famílias mais poderosas da Venezuela, pro-
prietária de conglomerados industrial, imobiliário e 
midiático, da segunda maior cadeia de cinemas do 
país, do jornal diário Últimas Notícias, de maior di-
fusão nacional, além de cadeias de rádios e um canal 
de televisão. Um burguesinho que estudou nos Esta-
dos Unidos e militou no partido de extrema direita 
Tradição, Família e Propriedade, que defende o que 
há de mais podre e atrasado na política, e por si só já 
mostra de que lado está Capriles.

A FLEMACON, representando as entidades de 

Nota de Pesar da FLEMACON ao povo venezuelano
A perda de Chávez, em 5 de março, emocionou o povo venezuelano e todo o 

povo latino-americano, e provocou uma profunda dor em nossos corações.
A FLEMACON enviou ao governo e ao povo da Venezuela a seguinte Nota de 

Pesar, assinada pela presidente Lúcia Maia e pelo secretário Otoniel Ramirez. 
“É com profundo sentimento que transmitimos nossos mais sinceros votos de 

pesar e solidariedade ao Governo da Venezuela, aos familiares, aos trabalhadores e 
trabalhadoras e todo o povo venezuelano, pela perda irreparável de seu presidente, 
Hugo Chávez. 

O grande líder que comandou a revolução bolivariana em seu país e mostrou que 
é possível lutar contra o imperialismo, o neoliberalismo e o capitalismo selvagem na 
América Latina, em defesa das classes menos favorecidas, do povo pobre da Ven-
ezuela, a quem Hugo Chávez demonstrou todo carinho, respeito e generosidade, re-
tirando milhares de cidadãos da miséria, dando dignidade, acesso à educação, saúde, 
moradia, emprego.

Lamentamos, como dirigente da FLEMACON e como cidadã latino-americana, 
reconhecendo a grande liderança que representou Hugo Chávez para o continente 
da América Latina.

Sua lição de luta e resistência fi cará para sempre em nossa memória e nossos 
corações.”

Encontro reúne mulheres 
trabalhadoras da construção em Cuba

A FLEMACON e o Sindicato Nacional de Trabalhadores da Construção de Cuba 
(SNTC) realizam de 4 a 7 de maio, em Havana, Cuba, o Encontro da Mulher Tra-
balhadora da Construção, na Escola Nacional de Quadros Sindicais Lázaro Peña, da 
Central de Trabalhadores de Cuba (CTC), que organiza o evento, juntamente com a 
Secretaria para a América da FSM e a UITBB.

O objetivo é capacitar as mulheres dirigentes sindicais para a proteção e segu-
rança no trabalho dentro dos canteiros, e fortalecer o compromisso classista, a partir 
do seu Sindicato.

Serão debatidos os temas: Globalização, neoliberalismo e o impacto negativo 
para a representação feminina no setor da construção; a FLEMACON e a represen-
tação das mulheres nos Sindicatos; a OIT e as mulheres trabalhadoras da construção.
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trabalhadores e trabalhadoras da construção e da 
madeira na América Latina e Caribe, está unida ao 
povo venezuelano, na luta para garantir a eleição 
democrática de Nicolás Maduro, presidente da Ven-
ezuela até 2019.

Avante Maduro. A luta segue! O povo venezue-
lano não vai aceitar golpismo.
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IV Encontro Nacional do Ramo 
da Construção, no Brasil. Pág. 3
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Cuba defende propostas no Conselho de 
Direitos Humanos da ONU 

Cuba cumpriu em Genebra, na Suíça, 
um papel decisivo na 22ª sessão ordinária 
do Conselho de Direitos Humanos, de 
25/02 a 22/03, e apresentou importantes 
resoluções, opondo-se à seletividade, dupla 
moral e acusações do Ocidente contra al-
guns países.

A proposta de Cuba foi adotada por con-
senso pelo órgão da ONU. Uma iniciativa 
sobre direito à alimentação, uma resolução 
sobre a importância do equilíbrio regional 
na representação do escritório do Alto 
Comissariado de Direitos Humanos, para 

que a rica diversidade de sistemas legais e 
políticos, e de pensamento seja realmente 
representada.

A delegação cubana colocou-se reso-
lutamente oposta às resoluções impostas 
contra países específi cos, como as pro-
movidas contra o Irã, a República Popu-
lar Democrática da Coreia, a Síria e o Sri 
Lanka, que podem ser usadas com fi ns de 
dominação política, e como justifi cativa para 
promover intervenções militares e impor 
mudanças de regime, afi rmou a embaixado-
ra cubana em Genebra, Anayansi Rodríguez.

Protestos nos Estados Unidos pelo fi m da 
prisão em Guantânamo

No dia 11/04, manifestantes integran-
tes de grupos defensores de direitos hu-
manos dos Estados Unidos protestaram, 
na Times Square, em Nova Iorque,  exig-
indo o fechamento da prisão dos EUA na 
Baía de Guantánamo, em Cuba. 

Criada em 2002, é um moderno cam-
po de concentração onde os presos sof-
rem torturas brutais, isolamento em celas 
com temperaturas extremas, fi cam sem 
alimentos e amarrados em posição fetal 
por mais de 24 horas.

O presidente Barack Obama não cum-
priu sua promessa eleitoral, feita em 2007, 
de fechar as instalações de Guantânamo, 
onde estão encarcerados por tempo in-

defi nido, sem acusação ou julgamento, o 
que viola a lei internacional.

Pelo menos 130 presos estão em 
greve de fome desde o mês de fevereiro, 
queixando-se do tratamento desrespei-
toso em relação à religião, com confi sco 
do livro sagrado dos muçulmanos, o Al-
corão.

Participaram do protesto as organi-
zações Testemunhas contra a Tortura, 
o Mundo não pode Esperar e o Centro 
de Direitos Constitucionais. Os mani-
festantes se vestiram com trajes pareci-
dos com os usados pelos prisioneiros, em 
Guantânamo.Uruguai: SUNCA realiza manifestação 

e prepara o 15º Congresso
O Sindicato Único Nacional da Con-

strução e Anexos do Uruguai – SUNCA 
se prepara para realizar, de 15 a 18 de 
maio, o seu 15º Congresso. E realizou 
no dia 17 de abril uma grande marcha 
em defesa da saúde e segurança dos tra-
balhadores da construção, em frente ao 
Palácio Legislativo, reivindicando políticas 
de saúde, segurança e prevenção de aci-
dentes do trabalho, a aprovação da Lei de 
Responsabilidade Penal, com a punição 
das empresas e dos responsáveis pelos 
acidentes.

A mobilização dos trabalhadores da 
construção uruguaios acontece no mo-
mento em que se aproxima o lançamento 
da segunda etapa da campanha “Plano 
Obra Segura”, um compromisso conjun-
to, lançado no ano passado, com a par-
ticipação do governo, empresas e trabal-

Peru: FTCCP mobiliza 160.000 
trabalhadores na jornada de luta

A Federação dos Trabalhadores da Con-
strução Civil do Peru – FTCCP realizou 
uma jornada de luta, no dia 4 de abril, com 
a participação de 153 Sindicatos e 160.000 
trabalhadores de todo o país.

Em Lima, mais de 20.000 trabalhadores 
protestaram contra as políticas do governo 
que prejudicam os trabalhadores e a violên-
cia com o assassinato de trabalhadores e 
lideranças sindicais do ramo da construção.

Nesse mesmo dia, no período da tarde, 
mais um camarada foi assassinado pela máfi a 
que põe em risco a segurança das lideran-
ças sindicais e dos cidadãos:  Gilmer Castro 

Arteaga, secretário-geral da União da Con-
strução Civil Paramonga, foi assassinado 
depois depois de participar da mobilização 
nacional convocada por nossa organização..

Continuam impunes os assassinatos dos 
líderes sindicais Armando Viera Rosales, 
Guillermo Yacila Ubillus, Ruben Soberon Es-
tela e Favio Tocasque Carbonero.

A direção da FLEMACON encaminhou 
ofício ao presidente da república Ollanta 
Humala, pedindo providências urgentes 
para concluir as investigações e punir os 
crimnosos.

hadores da construção para acabar com os 
acidentes de trabalho.
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BRASIL
FLEMACON participa de homenagem ao 

Dia dos Trabalhadores da Construção 
No dia 19/04, a presidente da FLEMACON, 

Lúcia Maia (no destaque da foto), participou de 
sessão especial realizada na Câmara Municipal 
de Salvador, Bahia, Brasil, em homenagem ao 
Dia dos Trabalhadores da Construção, feriado 
da categoria e uma conquista da luta classista do 
Sindicato dos Trabalhadores da Construção e da 
Madeira no Estado da Bahia – SINTRACOM-BA, 
garantida na Convenção Coletiva de Trabalho.

A sessão especial foi convocada pelo vere-
ador Everaldo Augusto, do Partido Comunista 
do Brasil (PCdoB), e contou também com a par-
ticipação do presidente do Sindicato SINTRA-
COM-BA José Ribeiro, do diretor da Federação 
Estadual FETRACOM-BA Raimundo Brito, do 
deputado federal Daniel Almeida (PCdoB), do 
coordenador da Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil – CTB-Bahia, Adilson 
Araújo, e do representante do sindicato pa-
tronal, Carlos Vieira Lima.

Lúcia Maia destacou o desempenho dos pro-

gramas desenvolvidos nos governos de Lula e de 
a atual presidente do Brasil, Dilma Roussef, que 
têm como premissa a inclusão social e a partici-
pação comunitária, como o PAC – Programa de 
Aceleração do Crescimento. 

Exaltou a importância da categoria a que 
pertence, na qual se observa o crescimento da 
participação da mulher trabalhadora no ramo da 
construção, e que constrói o progresso em to-
dos os cantos do Brasil e do mundo.

E reafi rmou a urgência em estabelecer con-
dições de vida e trabalho correspondente ao 
enorme legado dos trabalhadores (as) da con-
strução civil.

O Dia dos Trabalhadores da Construção con-
tinuou com uma confraternização promovida 
pelo SINTRACOM-BA, com a participação de 
trabalhadores (as), e apresentação de grupos de 
samba e forró oriundos da categoria, Batucada 
Nossa e Edmundo Show, no tradicional Clube 
Fantoches, em Salvador, Bahia.

CTB reúne dirigentes sindicais no 
IV Encontro Nacional do Ramo da Construção

Seminário debate segurança e saúde 
no ramo da construção

A FLEMACON está apoiando a realização do 
Seminário sobre Saúde e Segurança, que acon-
tece no dia 25/04, no auditório da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seção Bahia, no centro 
de Salvador, capital do estado da Bahia, Brasil.

O evento é promovido pelo Sindicato do 
ramo SINTRACOM-BA e é apoiado também 
por outras entidades, a Federação estadual 
FETRACOM-BA, Confederação CONTRICOM, 
CTB, União Internacional dos Sindicatos do 
ramo UITBB e Federação Sindical Mundial FSM.

Faz parte da Campanha Um Passo Pela Vida 
- Xô acidentes do Trabalho na Construção, 
realizada pelo terceiro ano consecutivo, pelo 
SINTRACOM-BA, com apoio da FLEMACON e 
demais entidades.

E integra a programação realizada anua-
mente, em todo o mundo, para marcar a data de 
28/04, Dia Internacional em Memória às Vítimas 
de Acidemntes e Doenças do Trabalho.

No dia 26/04, as entidades farão a dis-
tribuição de duas cartilhas sobre Saúde e Segu-
rança, e CIPA, nos canteiros de obras de Salva-
dor.

A presidente Lúcia Maia falou sobre a 
história da FLEMACON no IV Encontro Na-
cional do Ramo da Construção, promovido 
pela Central dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras do Brasil – CTB, no auditório do Sindi-
cato dos Comerciários, em Salvador, Bahia, 
em 16/03.

O evento contou com a participação de 

dirigentes sindicais do ramo, de todo o Bra-
sil, que debateram sobre conjuntura política, 
mobilização da categoria, campanhas salariais 
e convenções coletivas, dentre outros temas.

A organização do evento fi cou a cargo do 
coordenador nacional do ramo na Bahia, Rai-
mundo Brito.
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14 e 15/Junho – Acontece no Centro de Conven-
ções de Salvador, Bahia, Brasil, o III Congressso Estad-
ual da CTB-Bahia, com os temas: Desenvolvimento, 
Direitos Sociais e Valorização do Trabalho.7 e 8/Marzo – Foi realizado, em Lima, no Peru, o 

VII Conselho Presidencial da FSM, com a participação 
de dirigentes sindicais da América Latina, Europa, 
África.

26/Março – Ednalva Bispo, da Frente de Mulher 
da FLEMACON, participou do Fórum Nacional de 

1414 ee 115/5/JJunhnhoo – AcAconontetecece nnoo CeCCentntroro dddee CCoConvnvenen-
õções dde SSallv dador, BBahihia, BBra isill, o IIIIII CCongrgresessssso o EEsEstataddd-d

ual da CTB-Bahia,, com os temas: Desenvolvimento, 
DiDiDirerereitititososos SSSococociaiaiaisisis eee VVValalalorororizizaçaçaçãoãoão dddoo o TrTrTrabababalalalhohoho...7 e 8/Marzo – Foi realizado, em Lima, no Peru, o 

VIVIII CoConsnselelhoho PPreresisidedencnciaiall dada FFSMSM,, cocomm aa papartrticicipipaçaçãoão 
de diririgigenentetess sisindicicaiaiss da Amériricaca LLatatininaa Eururopopaa
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EXPEDIENTE

AGENDA SINDICAL

EQUADOR
Rafael Correa é reeleito e a Revolução Cidadã avança

No dia 17/02 o presidente do Equador, Ra-
fael Correa, foi reeleito com folga para seu ter-
ceiro mandato, obteve 58% dos votos. Seu prin-
cipal adversário, ex-banqueiro Guillermo Lasso, 
obteve 23%.

Correa garante que “nada nem ninguém 
deterá a Revolução Cidadã” que está constru-
indo “a pátria pequena (o país) e a pátria grande 
(América Latina)”. 

São inúmeros os avanços conquistados pelo 
povo equatoriano ao longo dos últimos seis 

anos: o Produto Interno Bruto do país cresceu 
aproximadamente 5% em 2012; a pobreza foi 
reduzida signifi cativamente, antes da Revolução 
Cidadã, 16,9% da população estavam na linha 
da miséria, este número caiu hoje para 9,4% e, 
pela primeira vez está em um dígito; o desem-
prego registra uma taxa de 4,2%, a mais baixa 
da história do país; e quadruplicou os recursos 
destinados à saúde e educação.

Construiu mais de oito mil quilômetros de 
estradas, oito centrais hidrelétricas, além da Re-

fi naria do Pacífi co, avaliada em cerca de US$ 12 
bilhões e já em estágio avançado.

Já os portadores de defi ciência tiveram uma 
série de políticas públicas: mais de 200 mil equa-
torianos recebem auxílio individual por parte 
do Estado, tornando o país uma referência na 
assistência e na inclusão social. O “Bônus de 
Desenvolvimento Humano”, que benefi ciou 
1,8 milhão de pessoas, contempla uma série de 
medidas assistenciais aos idosos e mães solteiras 
chefes de família.

Correa garantiu seu compromisso: “O velho 
país jamais voltará aos anos de entreguismo, de 
terceirização e exploração laboral, de entrega 
do nosso patrimônio ao estrangeiro para pagar 
uma dívida imoral. Aqui já não manda o Fundo 
Monetário Internacional, os meios de comuni-
cação, os países hegemônicos. Libertaremos o 
nosso país das amarras, transformaremos este 
Estado burguês e construiremos um Estado efe-
tivamente popular”.

NOTAS 
DE SOLIDARIEDADE

A FLEMACON encaminhou as seguintes no-
tas de apoio e homenagens: 

Em apoio ao militante sindical da Aus-
trália, Bob Carnegie, que está lutando por 
uma sociedade mais justa e soberana, e sof-
rendo perseguições da Justiça daquele país, com 
ameaças de prisão e multas.

Saudando o Sutimac Nacional e Sutimac 
Seccional Santa Bárbara, pelo evento realizado 
nos de 22 a 24 de fevereiro, em memória aos 
11 trabalhadores e à menina María edilma Za-
pata, mortos pelo exército nacional, durante 
movimento grevista dos operários da empresa 
Cementos Cairo (hoje Cementos Argos), há 50 
anos;

Apoio aos trabalhadores e trabalhadoras da 
Índia, que realizaram greve geral de 48 horas, de 
20 a 22 de fevereiro. Milhões de trabalhadores 
paralisaram em protesto contra as políticas lab-
orais do governo, à elevada taxa de infl ação e 
ao constante aumento dos preços dos combus-
tíveis.

Mulheres Negras, na Biblioteca Pública do Estado 
(Salvador, Bahia, Brasil), em celebração ao Dia Inter-
nacional pela Eliminação da Discriminação Racial e 
pelo mês internacional da mulher. O evento debateu 
os avanços na última década e as perspectivas da luta 
das mulheres negras.

10/Abril – Aconteceu em São Paulo uma re-
união de dirigentes classistas da CTB Internacional, a 
FLEMACON esteve presente, representada por Pe-
dro Mesquita.

17/Abril – Ocorreu simultaneamente, em várias 
cidades do Brasil, protestos para criticar a infl ação e 
a ameaça de retomada da alta de juros. A CTB-Bahia 
realizou um ato público, em frente à agência do Banco 
Central do Brasil, em Salvador, Bahia.

1º/Maio – O Dia do Trabalhador, 1º de Maio, será 
comemorado em todo o mundo, por Sindicatos, Fed-
erações, Confederações e Centrais Sindicais. Com 
destaque para o grande desfi le que acontece, em 
Cuba, que completa 55 anos da revolução socialista 
cubana.

03/ Maio – Dirigentes sindicais do ramo da con-
strução, na América Latina e Caribe, se reúnem em 
Cuba, para a reunião da FLEMACON.

4 a 7/Maio – Lideranças mulheres e trabalhado-
ras participam, em Cuba, do Encontro de Mulheres 
Latino-Americanas Trabalhadoras da Construção.

15 a 18/Maio – Acontece no Uruguai o 15º Con-
gresso do SUNCA – Sindicato Único Nacional dos 
Trabalhadores da Construção e Anexos.

CONTRICOM: 
Coordenação Norte / Nordeste

Na edição passada, deixamos de informar que 
a presidente da FLEMACON, Lúcia Maia, foi eleita 
Coordenadora para a Região Norte/Nordeste, no 1º 
Encontro de Trabalhadoras da Construção e do Mo-
biliário, promovido pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores da Construção, Madeira e Mobiliário – 
CONTRICOM, em 18 e 19 de janeiro, na Colônia de 
Férias do Sindicato dos Marceneiros de São Paulo. Na 
foto, as duas representantes da FLEMACON, Lúcia 
Maia (segunda à esquerda) e Ednalva Bispo (última à 
direita), com outras compenheiras que participaram 
do Encontro.


