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De CSP-Conlutas: Ao camarada Daniel Ruiz, 

“O tempo é o mais absoluto de todos os bens!” (Leon Trotsky) 

Antes de mais nada, saudamos tua coragem, força e perseverança. Carregamos aqui as bandeiras de 
tua causa. Estamos em luta contra a Reforma da Previdência, em defesa dos direitos, do emprego e das 
liberdades democráticas. Luta essa que, agora, se dá contra o Governo de ultradireita de Jair Bolsonaro 
(PSL). Em nossos atos, manifestações e protestos buscamos conectar nossas bandeiras a exigência de tua 
liberdade, camarada. 

Sendo “O tempo é o mais absoluto de todos os bens!” (Leon Trotsky), nos solidarizamos contigo e 
repudiamos a injustiça imposta pelo Estado Argentino que te mantém preso nesses cinco nesses. Trata-se 
de um tolhimento, no teu caso específico, ao teu direito de ajudar a construir a luta contra as mazelas do 
capital, razão de ser de nossas vidas. Camarada, por aqui, seguimos o esforço de manter a chama 
sonhadora da transformação social acesa e, lhe digo, essa, segue cada dia mais necessária. 

Creio que, a partir de nossos camaradas ativistas de teu país, os informes das lutas e ocorrências 
locais lhe cheguem ao conhecimento. De nossa parte, desde o Brasil, certos de tua força programática, não 
nos omitiremos de dividir as notícias sobre os golpes sofridos por nossa classe em nossas terras, pois, 
sabemos, tua mente também alimenta-se de indignação; sentimento necessário ao nosso sonho 
transformador. Como dizemos, o “capitalismo mata” e, em nossas terras, isso está se dando literalmente. 

Um acidente de trabalho coletivo, ocorrido em Minas Gerais, ceifou a vida de 339 camaradas nossos. 
Pessoas que vivem do trabalho e se viram literalmente enterrados vivos pelas lamas mineiras vomitadas 
pela ganância da Vale, essa multinacional assassina. Na cidade do Rio de Janeiro, dez garotos morreram 
enquanto dormiam num alojamento de treinamento de um grande clube de futebol profissional. Moravam 
em containers, como são jogados os operários nos grandes canteiros de obra pelo o mundo a fora. Sete 
pessoas, moradores das periferias, tinham perdido suas vidas, também na cidade do Rio de Janeiro, dias 
antes dessa tragédia. 

Saiba que todos os fatos, o que inclui a tua prisão, não nos permitem cessar, por um instante sequer, 
o nosso empenho em enfrentar os governantes e agentes do capitalismo. Assim, no limite de nossas forças, 
estamos preparando a resistência. Nossa Central, juntamente com todas as outras centrais sindicais de 
nosso país, está engajada na construção de uma “Assembleia Nacional da Classe Trabalhadora”, contra a 
Reforma da Previdência, para este próximo dia 20, na Sé, em São Paulo. De nossa parte tentaremos, além 
da luta contra a Reforma da Previdência, agregar as bandeiras, as lutas e os ativistas indígenas, quilombolas 
e camponeses, bem como os movimentos de luta contra as opressões e pelo direito à moradia. Somo uma 
só classe, contra outra classe inimiga e, saiba, não temos fronteira nessa causa. Ergueremos a defesa de sua 
liberdade, mais uma vez e quantas outras forem necessárias. 

Desejamos que essas nossas palavras possam repousar sobre teus pensamentos e, quem sabe, dar-
lhe um misto de conforto e sede de justiça. Esperança, essa, que testemunha tua militância, e nos enche de 
orgulho. 

Sudações Socialistas, camarada. 

 
São Paulo, 11 de fevereiro de 2019. 
Secretaria Executiva Nacional da CSP-Conlutas 


