
CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA
WORKER’S CENTRAL UNION OF CUBA

CENTRALE DES TRAVAILLEURS DE CUBA

Ato central pelo 1º de Maio e/ou o VI Encontro Sindical Nossa América (ESNA).  

Havana, Cuba                                                               30 de abril a 5 de maio de 2014.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           

Nota informativa aos participantes

Estimados companheiros e a amigos:

A  Central  dos  Trabalhadores  de  Cuba  agradece  seu  interesse  em visitar  nosso  país,  compartilhar 
conosco o Dia Internacional do Trabalhador, com a grande satisfação em sediar o VI Encontro Sindical 
Nossa América,  oportunidade para debater e refletir  acerca dos desafios do movimento sindical de 
nossa região.

Em meados do mês  de fevereiro  estará  disponível  o  sítio  na web:  www.1mayocuba.com, no qual 
estarão às informações, o formulário de inscrição e outros detalhes sobre o 1º de maio e o VI ESNA.

PROGRAMA PROVISÓRIO 

       29 e 30 de Abril Chegada dos participantes

       1º de Maio      Ato Central na Praça da Revolução                
                       
        2 de Maio       Encontro de Solidariedade à Cuba, no Palácio das Convenções 

        3 e 4 de Maio  VI Encontro Sindical Nossa América, na sede da CTC

INSCRIÇÃO

Todos os participantes deverão preencher e enviar o formulário de inscrição que estará disponível no 
sítio da web: www.1mayocuba.com A partir dos formulários recebidos, serão preparadas as credencias 
para acesso ao evento.

Data limite para recebimento dos formulários: 20 de abril
Não estão garantidas credenciais para os formulários recebidos após essa data.

No caso da inscrição para o VI ESNA, esclarecemos que a confirmação da inscrição e participação 
está sujeita à aprovação definitiva da Coordenação Política do ESNA e às cotas determinadas por 
organização e país.
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CREDENCIAIS

As credenciais para esses eventos deverão ser entregues pelo Departamento de Relações Internacionais 
da CTC Nacional.  Tel. 00 53 7 8775310 a 12, a partir do dia 28 de abril.

A cada dia,  os participantes  deverão apresentar  a  credencial  correspondente,  sem a qual não terão 
acesso ao transporte e ao lugar no evento.  

As credenciais são pessoais e intransferíveis.
 
ALOJAMENTO 

Os  participantes  deverão  custear  seus  gastos  de  transporte  aéreo,  alojamento,  alimentação  e 
permanência em Cuba.

Convidamos todos os participantes a preparar os detalhes de sua viagem e alojamento antecipadamente, 
para que se beneficiem das condições negociadas com as agências de viagem e para a disponibilidade 
em hotéis. 

As agências de viagem oficiais do evento são:

CUBATUR  
tursind@cbtevent.cbt.tur.cu  
eventos@cbtevent.cbt.tur.cu  

e  GAVIOTA
comercial1.te@gaviotatours.cu
comercial4.te@gaviotatours.cu

Ver pacotes em anexo.

É possível também reservar e pagar ONLINE as despesas de hotéis e passagens em ambas as empresas 
acima,  através  da  agência  CRISTAL  VOYAGES/CUBA  TECH  TRAVEL   em 
www.cubatechtravel.com ou  via  e-mail  ventas@cristal-voyages.ch  Esta  agência  também  oferece 
facilidades de reserva aérea para Havana, em voos com  origem na Europa.  (E-mails:, guardia@cristal-
voyages.ch, alvarez@cristal-voyages.ch)

As delegações e/ou participantes que desejem se beneficiar destes pacotes, devem entrar em contato 
diretamente com os respectivos correios eletrônicos.

Os participantes beneficiados com estes pacotes terão garantido o transporte até o local do evento.
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DADOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA

1º e 2 de maio 
Central dos Trabalhadores de Cuba
Departamento de Relações Internacionais
Endereço: San Carlos y Peñalver, Centro Habana, La Habana, CUBA
Tels: 00 53 7 8775310 a 12
E-mail: 1mayo@ctc.cu
www.1mayocuba.com
www.trabajadores.cu

3 e 4 de maio – VI ESNA
Coordenação Política ESNA - PIT CNT Uruguai
castillocentral@gmail.com, leobatalla@gmail.com, leonardobatalla@hotmail.com, 
Cel.  00598 99722399  e 00598 98629522

Secretaria Técnica do ESNA - CTB Brasil
Email: internacional.ctb@gmail.com 
Tel.: (+55 11)  9 9685-7831  (+5511) 3106-0700    

www.encuentrosindical.org
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CUBATUR
A CUBA LOS TRABAJADORES DEL MUNDO

OPCIONES DE ALOJAMIENTO

PRECIOS / CUC / DIARIOS / POR PERSONA

HOTELES VEDADO / ST JOHNS
HABITACION DOBLE ……… 40 CUC
HABITACION SENSILLA …….. 50 CUC

HOTEL NACIONAL DE CUBA
HABITACION DOBLE …….. 85 CUC
HABITACION SENSILLA …….. 110 CUC

HOTEL HABANA LIBRE

 HABITACION DOBLE ……90 CUC
HABITACION SENSILLA …..120 CUC

Los mismos incluyen:

- Alojamiento diario con desayuno incluido

- Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto

- Traslado  durante las actividades del Primero de Mayo.

- Traslado al Encuentro de Solidaridad

- Traslado al VI ESNA

- Asistencia personalizada 

Detalles de contacto:
Nelson Ramos     eventos@cbtevent.cbt.tur.cu
Manuel Reyes     tursind@cbtevent.cbt.tur.cu
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Encontro de organizações de trabalhadores/as

1. Declaração de Princípios.

I. Um  importante  e  nunca  suficiente  número  de  trabalhadoras  e  trabalhadores  da  nossa 
América,  criamos  juntos  um  espaço  de  unidade,  debate,  reflexão  e  coordenação,  com  a 
finalidade de contribuir à unidade de ação, à solidariedade e à luta de toda a nossa classe.

II. Não perguntamos de onde vêm. Queremos - unidos - direcionar para onde a nossa classe e 
nossos  povos  caminham juntos.  Queremos  contribuir  com a  nossa  luta,  para  a  urgente  e 
necessária justiça social relacionada à definitiva libertação da nossa América.

III. Para esta luta estão convocados todos os lutadores e todas as organizações sindicais e sociais 
com base de trabalhadores que defendam os interesses de classe,  sem  importar sua afiliação 
internacional.

IV. Este espaço não tem uma junta de direção com distribuição de cargos,  mas um grupo de 
trabalho coordenador renovável a cada encontro, onde existe a mais ampla e representativa 
trincheira de luta possível.
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V. Abraçamos  os  interesses  comuns  da  nossa  classe,  todas  as  formas  de  luta  e  propomos 
redobrar esforços para conquistar  a  necessária  unidade de ação de todas  as  organizações 
existentes, sem que haja competição com elas. Somos internacionalistas.

VI. Caminhamos desde o âmago de nossa história; recolhemos a rebeldia de nossos libertadores, 
acumulamos a experiência de milhares de batalhas lideradas pelos trabalhadores, estudantes, 
aposentados e pensionistas, mulheres, indígenas, negros e camponeses por todos os tempos e 
lugares na nossa América. Acreditamos no socialismo como sistema para o desenvolvimento 
humano.

VII. Por essa razão, diante do permanente ataque do imperialismo e em meio às diversas crises do 
capitalismo;  resgatamos  o  crescimento  da  luta  de  classes  que  gera  a  elevada  consciência 
política,  possibilitando  a  existência  dos  atuais  processos  revolucionários  e  governos  de 
esquerda. 

VIII. Podemos, devemos e queremos fazer parte da construção histórica da transformação da nossa 
América, que passa necessariamente pela integração econômica, política e social dos povos da 
região.

IX. A defesa da democracia, a autodeterminação dos povos e a participação ativa nos processos 
de transformação social que vive nosso continente.

A  UNIDADE  DE  AÇÃO  DOS  TRABALHADORES  ORGANIZADOS  É  UMA  FERRAMENTA 
FUNDAMENTAL  PARA  APROFUNDAR  AS  MUDANÇAS  INDISPENSÁVEIS  PARA  PROMOVER  O 
DESENVOLVIMENTO SOBERANO DOS NOSSOS POVOS, DE FORMA A ELEVAR O NÍVEL DE VIDA, 
REDISTRIBUIR  A  RIQUEZA,  ELIMINAR  AS  DESIGUALDADES  SOCIAIS,  PROMOVENDO  A 
INTEGRAÇÃO SOBERANA DA NOSSA AMÉRICA RUMO À SUA LIBERTAÇÃO.

Caracas, 29 de abril de 2010.
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	- Asistencia personalizada 

