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DITORIAL

4° Congresso vitorioso: diversidade e luta
contra Bolsonaro e seus ataques ultraliberais
Quatro dias de intensos
debates. Plenárias, grupos,
mesas políticas, votações
e atos culturais garantiram
amplas discussões.
Houve troca de informações
e experiências entre trabalhadores e trabalhadoras de todo
o país. Assim foi o 4° Congresso Nacional da CSP-Conlutas,
realizado de 3 a 6 de outubro
de 2019, em Vinhedo (SP).
Um congresso vitorioso
que contou com participação
de quase 2.300 pessoas,
sendo 1.591 delegados(as),
234 observadores(as), 59
convidados(as), 61 da delegação internacional, 286 pessoas
da equipe de imprensa, apoio e
expositores, mais 53 crianças
na creche.
Com total diversidade em
sua base, vinda de 24 estados
brasileiros, o 4º Congresso
reafirmou importantes políticas
da Central e a independência
de classe, marca desde seu
surgimento.
Categorias urbanas e do
campo, povos indígenas, quilombolas, movimento popular
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e juventude voltaram para seus
locais de origem mais fortalecidos para lutar contra Bolsonaro/Mourão/Guedes e os
ataques ultraliberais e ultraconservadores deste governo.
O plano de ação apontou
para a construção da unidade
de ação e da Frente Única
da classe trabalhadora para
derrotar o governo Bolsonaro
nas lutas e nas ruas.
A luta em defesa da educação pública, do meio ambiente,
o combate às opressões e
contra as privatizações estão
entre as resoluções aprovadas.
O avanço da implementação
da paridade entre homens
e mulheres nas instâncias
estaduais da CSP- Conlutas e
a defesa da luta dos trabalhadores venezuelanos e de Hong
Kong contra seus respectivos
governos também foram
aprovados.
Como destacou o membro
da Secretaria Executiva Nacional da CSP-Conlutas Paulo
Barela no encerramento do
evento, foi um congresso que
teve “a cara do povo pobre,

negro, das periferias, quilombos e aldeias indígenas”, num
momento em que essa parcela
da sociedade é a mais atacada.
“Diante de um governo de
ultradireita, que prejudica os
trabalhadores, o meio ambiente, mata povos indígenas
e ataca as liberdades democráticas e os sindicatos dos
trabalhadores, reunimos mais
de 2 mil pessoas para organizar e preparar a luta”, ressaltou
Barela.
“Saímos daqui preparados,
com muita garra e disposição
de luta, para organizar os
trabalhadores da cidade e do
campo, o povo pobre, setores
oprimidos, juventude, todos e
todas, para enfrentar os ataques de Bolsonaro e defender
nossos direitos”, afirmou.
Viva o 4º Congresso! Sigamos em frente, fortalecendo e
organizando a CSP-Conlutas
pela base e nas mobilizações
da classe trabalhadora.
Confira a cobertura e algumas das principais resoluções
aprovadas.
Boa leitura!
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A BERTURA

A defesa da luta contra o governo de ultradireita de Bolsonaro

Unidade para lutar e independência de classe
Entusiasmo dos
participantes no
primeiro dia

Uma mesa composta por
representantes de centrais
sindicais, organizações e
partidos de esquerda abriu
os debates do 4° Congresso
Nacional da CSP-Conlutas na
manhã quinta-feira (3). Entre
vários temas da conjuntura
nacional e internacional, um
ponto foi unânime entre todos:
que o momento atual, mais do
que nunca, exige unidade para
lutar e independência de classe para enfrentar os ataques
capitalistas e seus governos
de plantão. O perfil sindical
e popular da CSP-Conlutas
também foi destacado pelas
organizações como característica fundamental no atual
momento para fortalecer as
lutas da classe.
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Presenças - Estiveram presentes representantes das centrais CGTB, NCST, CTB,
Força Sindical, Intersindical Central e Intersindical Instrumento de Luta, além dos partidos
PSTU, PSOL e POR e a organização internacional Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas. O dirigente da CUT Sérgio
Nobre enviou uma saudação ao Congresso.
Ubiraci Dantas Oliveira, o Bira, da CGTB,
iniciou afirmando que a união dos trabalhadores é decisiva para derrotar Bolsonaro.
“Temos de unir forçar para derrubar esse elemento que representa hoje o que há de mais
podre no país. Fizemos um 1° de Maio unitário, duas greves gerais. Temos de defender a
Petrobrás, nossas estatais, uma política que
leve em conta a vida das pessoas”, afirmou.
Luiz Gonçalves, o Luizinho, da Nova
Central destacou que Bolsonaro quer liquidar com os direitos dos trabalhadores e
também com a organização sindical. “Precisamos fazer o enfrentamento necessário
contra esses brutais ataques. Precisamos

atuar para uma efetiva unidade dos lutadores da classe”, disse.
Em nome da Intersindical – Instrumento
de Luta, Mané Melato lembrou que a eleição de Bolsonaro foi uma consequência
dos governos de conciliação de classe.
“Precisamos fazer uma reflexão sobre a
derrubada do capitalismo, mas isso não
vai acontecer pelo caminho da negociação
com empresários, da conciliação”, disse.
Antônio Carlos Cordeiro, da direção nacional da Intersindical Central da Classe
Trabalhadora, destacou a boa impressão
que teve ao chegar ao congresso. “Vejo
aqui que a CSP-Conlutas já percebeu que
a classe trabalhadora não é só aquela com
carteira assinada, o movimento sindical.
São todos que vivem do trabalho, os que
lutam por moradia, por terra, contra as
opressões, os desempregados. Esse é o
caminho e este congresso aponta para o
fortalecimento da luta”, elogiou.
O presidente da CTB, Adilson Araújo, afir-

mou que não há outro caminho diante do
atual governo que não seja a resistência e a
luta. “Nosso papel é lutar contra esse governo e acumular forcas contra esse sistema
capitalista e apesar de todos os ataques não
vamos nos dar por vencidos”, disse.
Em nome da Força Sindical, o dirigente Alemão saudou o 4° Congresso
da CSP-Conlutas, ressaltando que a sua
realização ainda no primeiro ano do governo de Bolsonaro ajudava a classe a
se organizar para enfrentar o governo.
“Vivemos um movimento que não se
pode aceitar reformas liberais. Temos de
ser resistência e combate”, disse.
A dirigente francesa Nara Cladera, da
Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Luta afirmou que o 4° Congresso
da central era um referência para os que
lutam contra os governos de ultradireita.
“Temos uma história de defesa do
sindicalismo combativo, classista, independente, internacionalista, de luta
contra as opressões e defesa do meio
ambiente. Democracia e auto-organização dos trabalhadores são referências
comuns entre nossas organizações. O
4° Congresso da CSP-Conlutas pode
avançar como um instrumento de luta
que toda a classe trabalhadora mundial
pode aproveitar”, afirmou.
PSTU, PSOL e POR - Em nome do
PSOL falaram Israel Dutra e João Zafalão. Trazendo elementos da conjuntura
internacional e da repressão contra os
trabalhadores, Israel destacou a teoria
dos campos burgueses progressivos.
“Infelizmente, assistimos hoje a volta
de uma velha teoria do campismo, para
apoiar setores reacionários e contrarrevolucionários, como Ortega, na Nicarágua ou contra a rebelião popular em
Hong Kong. Precisamos derrotar essa
visão estalinista”, disse.
Zafalão afirmou que o congresso da
CSP-Conlutas é uma demonstração da

necessária unidade para lutar, denunciou a Lava Jato e a prisão de Lula. “Que
possamos debater e construir a melhor
política nestes quatro dias”, defendeu.
Gustavo, do POR, defendeu que é
preciso organizar os trabalhadores a
partir das bases, apostar na ação direta
para lutar pelas reivindicações imediatas
da classe. “Mas precisamos apontar
também um programa de expropriação
do capital e da revolução”, afirmou.

Para Vera Lúcia, do PSTU, o 4° Congresso da CSP-Conlutas era um momento de debate e organização da contra o
governo de ultradireita de Bolsonaro.
“Precisamos da unidade de todos contra
o projeto de ditadura e semiescravidão
que Bolsonaro quer impor, mas não será
uma saída eleitoral. Mas na luta direta.
Não vamos permitir a negociação dos
nossos direitos. Nossa vida não está à
venda”, concluiu.

Secretaria Executiva dá as boas vindas
A mesa de abertura foi encerrada pela dirigente da Secretaria Executiva Nacional da CSP-Conlutas Rejane Oliveira que saudou todos os participantes do Congresso e falou dos desafios que teriam os presentes nos quatro dias de encontro.
“Nossa central aposta na luta de classes e na ação direta. Defendemos um programa de unidade com todos que querem lutar e independência de classe. Mas não
confundam com conciliação de classes. Defendemos a unidade, mas a que não se
coloca como dique de contenção das lutas ou que tenha negociação de direitos e
não vamos ficar esperando ano eleitoral. Vamos lutar aqui e agora”, afirmou.
“Acima de tudo sabemos da nossa tarefa que é derrotar o capitalismo e construir o socialismo. Pois não ha outra saída”, concluiu.
Os trabalhos da manhã do primeiro dia de Congresso Nacional da CSP-Conlutas tiveram ainda leitura do Regimento, apresentação de destaques e
aprovação do texto que regeu o evento.
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C ONTRIBUIÇÕES GLOBAIS

Debate plural e democrático

“Bolsonaro e os ataques aos direitos e liberdades democráticas! Unidade dos socialistas para
construir uma alternativa política para a classe trabalhadora no Brasil”. Na defesa foi apontado
que CSP-Conlutas cometeu erro no processo do impeachment de Dilma [ao não defendê-la]
e por se isolar, segundo a tese, na condução das lutas dos trabalhadores. Também foram
apontados métodos burocráticos condução da Central.
Bloco de Resistência Socialista LSR/GAS

sonia godoi e
Joeferson Almeida

Os textos apresentados norteiam debates no congresso
O 4º Congresso da CSP-Conlutas dedicou a parte da tarde de quinta-feira (3) às Contribuições Globais, apresentadas por entidades e movimentos que compõem a Central.
Análise de conjuntura internacional e nacional, balanço da atuação da Central no último período, propostas de plano de ação, de estatuto, entre outros temas, foram abordados, assim como os desafios que estão
postos à Central e à classe trabalhadora no próximo período. Tais temas nortearam os debates no decorrer
dos quatros dias de atividade.
Ao todo, quinze textos foram apresentados, enriquecendo o debate de ideias e a elaboração coletiva. Cada
expositora e expositor tiveram seis minutos para apresentação cuja ordem foi definida por sorteio.

“Fortalecer um Sindicalismo Combativo que organize a classe trabalhadora
brasileira para a garantia e conquista de direitos”. Com primeira participação
no Congresso da Central, foi reivindicado o papel da CSP-Conlutas na
condução das lutas da classe trabalhadora e na disputa pela direção da
classe, compreendendo que este é um momento difícil diante do governo
Bolsonaro. O grupo defendeu também a integração com movimentos
populares, contra as opressões e a defesa do meio ambiente.
Paula Penha

Coletivos Avançar nas lutas (Sindsprev), Oposição Sind. Trab. Munic. de Vinhedo, 1º de
Maio, Quinze de Outubro e oposições da Saúde Estadual de São Paulo, do Sindicato
dos Trabalhadores Municipais de Vinhedo e da Unicamp

A apresentação acusou de traidoras as direções que ajudam salvar o capitalismo em
crise e exemplificou no Brasil o PT, PCdoB e as direções criticadas como burocráticas
do movimento, entre elas CUT, Força Sindical, UGT e outras. Também foi criticada a
unidade de ação com as centrais burocráticas. “Impede que avancemos em setores que
são da base da burocracia. Precisamos avançar. Há uma degeneração burocrática. É
preciso refletir sobre a divisão no campo sindical”.
GOI/Palavra Operária

“Avançamos em muitas coisas, quero saudar as camaradas mulheres”. Foi resgatada a
conquista à paridade de homens e mulheres na Secretaria Executiva Nacional da Central,
lembrando a necessidade de construir as condições para que essa paridade se reproduzisse nos
estados. Foi feita defesa da ampla unidade de ação. “Discutir política nesse congresso significa
não reafirmar a autoproclamação, hoje é necessário a mais ampla unidade de ação para
combater esse governo fascista e central ver como organizar a classe trabalhadora”.
Construção Socialista

Sirlene Maciel

Resistência, Conspiração Socialista, Ruptura Socialista (Piauí) e Para um Novo Começo

Apontaram os ataques que sofrem os trabalhadores em diversos países e as respostas por meio
de lutas que vem ocorrendo. Foi defendida uma articulação internacional “cada vez mais
necessária”. No Brasil, foram salientadas as derrotas que vem sofrendo o movimento sindical
em decorrência da própria burocratização das direções, sendo mencionadas as negociações
feitas por centrais na reforma da Previdência: “É preciso apostar nesses jovens, mulheres, setor
da educação, movimento negro e movimento popular [nos que lutam]”.
Mover/MES

“Unir a esquerda anticapitalista para organizar a classe contra os patrões e seus
governos”. Com defesa da necessidade da revolução socialista, afirmou-se: “É
fundamental a unidade da esquerda anticapitalista. Uma ação política contra o sistema
capitalista”. Foi apontada a importância da realização de um encontro nacional da
classe trabalhadora para ampliar a direção da classe com outros setores do movimento.
Emancipação Socialista e independentes

José Dalmo
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Neida Oliveira

Abordaram os planos de ajuste de todos os países que têm gerado mais crises sociais e também
destacaram a luta das mulheres, “protagonistas dessa nova onda”. Foi reforçado que sob o
governo Bolsonaro está aberto um processo importante da classe trabalhadora que é a disputa
da direção do movimento. “É importante fazer unidade, mas para lutar”.
Unidos pra Lutar, Coletivo Feminista Marielle Vive e independentes

“Unir a classe trabalhadora para defender os direitos, as liberdades democráticas e
combater o neofascismo”, o título deu o tom da defesa que apontou o aprofundamento
do neofascismo no mundo e no Brasil a partir da grave crise do capital e os ataques aos
direitos dos trabalhadores. Destacou o “golpe de 2016” e o ex-presidente Lula como
preso político: “Ninguém dúvida que temos um preso político no país”. Foi defendida
uma Frente Única, de unidade nas lutas, com todas as centrais, todos os movimentos e
o apoio do 4º Congresso da CSP-Conlutas ao Fórum Sindical e Popular.

Juarez Santana

Nancy Galvão e
Silvia Leticia

Danilo Serafim
e Heloise Rocha

Foi reforçada a importância da unidade para enfrentar o inimigo [governo
Bolsonaro], a importância das mulheres nos mais recentes processos de lutas e
denunciado o papel das centrais sindicais que negociaram a reforma da Previdência.
Combate - Classista e Pela Base

Barbará Sinedino
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O bloco denunciou o governo ultraliberal e ultraconservador de Bolsonaro, que estimula
violência contra trabalhadores do campo, indígenas e quilombolas. Alertaram para a
necessidade do diálogo com o setor da classe iludido com o governo e afirmaram que
a classe não está derrotada diante dos ataques de Bolsonaro. Para o bloco, a saída
não pode ser eleitoral: “Tivermos diversas greves e é preciso afirmar que a saída não é
eleitoral, como fala o PT e algumas correntes do Psol, a frente única é pra lutar”.
Weller Gonçalves

Bloco Classista Operário e Popular

Apontou o giro à direita e polarização da luta de classes
mundialmente. O Brasil é parte desse processo e é necessário derrotar
o governo nas ruas. “Para avançar contra o capital na luta socialista
precisamos derrotar Bolsonaro e dizer Fora Bolsonaro!”.
Severino ramos

Socialismo ou Barbárie e Independentes

“Os capitalistas devem pagar pela crise”. A contribuição avaliou a conjuntura como momento
difícil em que na mesma semana da realização do Congresso a reforma da Previdência estava
sendo aprovada no Senado. “Precisamos discutir qual o programa e a estratégia da nossa
classe para derrotar os golpistas e os capitalistas, uma estratégia pra enfrentar a crise”.
Marcelo Plabito

Magda Furtado

Movimento Raça e Classe

“Resistir e Lutar em defesa dos direitos da classe trabalhadora”. Foi apontado como vitorioso
o Congresso da Central por acontecer em situação tão adversa [sob governo Bolsonaro]. O
texto de contribuição ressaltou que o momento enfrenta fortes ataques do capitalismo.
“Mas ao mesmo tempo em que avança a extrema direta, avançam as lutas. Greves, em Hong
Kong, França”. Fez um chamado para a Central para estar à frente de um congresso da classe
trabalhadora para chamar os trabalhadores para ir às ruas para derrotar Bolsonaro.
Resistência e Luta – Corrente Sindical e Popular

S ITUAÇÃO NACIONAL

Unidade na luta contra Bolsonaro
Plano de lutas e encontros de lutadores para
enfrentar governo de ultradireita
A necessidade de construir forte unidade entre os trabalhadores
para enfrentar os planos do governo Bolsonaro/Mourão foi reafirmada durante o painel sobre conjuntura nacional no final da tarde do
primeiro dia do 4º Congresso da CSP-Conlutas.
Os graves ataques aos direitos dos trabalhadores, a precarização
do serviço público e da educação, as privatizações, além dos altos
níveis de desemprego, foram parte das apresentações conduzidas
pelos membros da Secretaria Executiva Nacional da Central, Atnágoras Lopes e Antônio Gonçalves.
Para os painelistas, tais ataques são fruto de uma crise estrutural
do capital desde 2008. Diante disso, os governos aos longos dos anos
tentam manter os lucros dos capitalistas por meio da retirada sistemática de direitos trabalhistas e sociais. No Brasil, não é diferente.
A vitória de Bolsonaro na presidência aprofundou o contexto de
ataques, entre eles a ‘reforma’ da Previdência, que representou a
destruição do sistema de previdência social no Brasil e o fim do sonho da aposentadoria para a maioria dos brasileiros.
“Esta contrarreforma vai muito além da aposentadoria, significa
que o trabalhador vai ter que trabalhar até morrer”, afirmou Antonio
Gonçalves, que também ressaltou os graves ataques à educação. “O
Future-se é a transformação da educação em mercadoria, Bolsonaro busca desresponsabilizar o estado do financiamento a educação,
passando para o fundo privado, querendo controlar a produção do
conhecimento”, disse o dirigente.

Reafirmaram a crise mundial do capitalismo que arrasta a milhões à miséria com os ajustes
em diversos países. Por isso é necessário defender o não alinhamento do Brasil com os
Estados Unidos e qualquer alinhamento com as potências imperialistas que tendem a atacar
profundamente os trabalhadores, principalmente dos países subservientes. “A tarefa da classe
operaria é a defesa da ação direta e de seus organismos de luta, a estratégia da revolução”.
Ana Raquel de Oliveira

Conjuntura
Atnalgoras
Lopes e Antonio
Gonçalves
aprtesentam
mesa em
primeiro dia

Parte da Oposição da Apeoesp e Sinpeem

Chamou atenção para que no momento há crise do socialismo real e das esquerdas e que a
fragmentação desse setor contribui para a construção do governo de extrema direita. Salientou que
o movimento terá que conviver com a militância pentecostal por muito tempo e o ideário de criação
da CSP-Conlutas como processo de reorganização precisa avançar. “O Andes-SN está no Fórum
Sindical e Popular para romper com o nosso isolamento e não conseguiremos nos mostrar como
alternativa”. Foi afirmado que o Conad (Conselho Nacional do Andes) fez balanço duro da Central,
mas aprovou por ampla maioria a permanência na CSP-Conlutas.
Antonio Gonçalves
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Unidade de ação - Os palestrantes destacaram a
importância do Congresso da CSP-Conlutas, para preparar um plano de lutas unitário da classe trabalhadora
para derrotar os ataques aos direitos.
Para Atnágoras, o papel da Central na busca por unidade para construir uma greve geral no Brasil foi fundamental. “O que mais fizemos nos últimos tempos foi
lutar pela unidade de ação nas lutas, fomos ousados
e nos orgulhamos desta ousadia, porque encaramos
como necessidade a unidade da classe trabalhadora
para lutar”, afirmou. No entanto, o dirigente destacou
que a unidade não pode ser feita a qualquer custo.
“Queremos construir a unidade para lutar e derrubar
este governo, e nesta construção não vamos nos confundir com a defesa da volta do PT e da conciliação de
classes”, ressaltou.
Os dirigentes defenderam a construção de um encontro dos lutadores do Brasil, com fóruns nos estados, para
impulsionar a luta contra os ataques do governo Bolsonaro.
“Temos espaço para crescer e construir um grande
encontro da classe trabalhadora, estamos lutando e depende da nossa capacidade de construir uma forte unidade para avançar nas lutas da classe”, garantiu Antonio.

Andes-SN
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EENCONTRO COM HISTÓRIA E LUTAS

Defesa do meio ambiente e dos
povos originários e tradicionais
Encontro expressa a realidade cotidiana e lutas desses povos
Apesar de ter estabelecido como tema
a destruição do meio ambiente sob o
governo Bolsonaro, o ato protagonizado
por indígenas, quilombolas e membros
de movimentos populares promoveu um
verdadeiro reencontro com a história de
luta dos povos brasileiros.
Foi assim que o terceiro dia do 4º
Congresso da CSP-Conlutas teve início
no sábado (5), com o plenário completamente lotado. Na abertura do ato político, Hertz Dias, militante do Quilombo
Brasil, deu o tom que seria seguido pelas intervenções: a valorização da memória para planejar um futuro de luta e
libertação.
“Apagaram Canudos do mapa político, mas nunca irão retirar de nossa
memória”, disse Hertz, lembrando os
125 anos do massacre cometido pelo
governo da primeira república brasilei-

ra contra o povoado de Canudos, na
Bahia, em outubro de 1897. “Estamos
reconstruindo Canudos exatamente
aqui”, salientou.
Antes das intervenções, indígenas da
tribo Cariri Quixelô, do Ceará, e Guarani,
de São Paulo, realizaram uma apresentação conjunta de músicas e danças
tradicionais. O rapper Igor, do Resistência do Gueto, de São Paulo, também se
juntou a eles na apresentação.
As lideranças do Maranhão Raquel
Tremembé, José Domingues e João da
Cruz denunciaram a política de criminalização dos movimentos sociais e de exploração e venda da terra pelo governo
de Flavio Dino (PCdoB), que tem dado
guarida a grileiros e posseiros, colocando em risco diversas comunidades.
Raquel, da comunidade indígena de Tremembé, foi categórica. “Flavio Dino quer

cada vez mais violentar a nossa terra”.
“Eu fui um dos presos políticos de
Flavio Dino. Fiquei 72 dias presos na
penitenciária de Viana sem julgamento.
Tudo por defender minha comunidade”,
afirmou José Domingues do Fórum e
Rede Cidadania. “Mas a parte criminosa
é outra, é aquela que compra o judiciário
para tomar as nossas terras”, acusou.
Para enfrentar este cenário, João
da Cruz, do Moquibom, defendeu que
a CSP-Conlutas apostasse no enfrentamento para garantir a vida dos oprimidos. “O Moquibom nasceu para o
enfrentamento e por isso nos reconhecemos na CSP-Conlutas”.
Fátima Barros, liderança quilombola
da região do Bico do Papagaio, no Tocantins, resgatou a herança de luta do povo
negro no Brasil para reivindicar a construção de um Brasil que respeite as minorias. “O projeto de nação tem que respeitar os povos originários e tradicionais.
Não haverá isso sem os quilombolas”.
Ativista da Coalizão pelo Clima, Marília Cyrne afirmou que a luta em defesa
do meio ambiente só pode ocorrer respeitando as comunidades tradicionais.
Para a militante, são elas as principais
responsáveis pela preservação dos biomas no Brasil.

A força dos
povos originários
e tradicionais
presente no 4º

Congresso
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Respeito, luta e
tolerância deram o
tom do ato

Bolsonaro é inimigo
Conhecido por suas declarações de
cunho fascista em relação às minorias
políticas do país, Bolsonaro esteve
presente nas falas dos ativistas como
um verdadeiro inimigo dos povos. “Fizemos uma fogueira e nela jogamos
o nome do Bolsonaro e de todos os
inimigos dos povos da floresta”, disse
Heloise Rocha, indígena, professora e
sindicalista, que falou pelo movimento
Tapajós Vivo, do Pará.
O descontentamento com o presidente tem diversas razões. Os quilombolas de Alcântara, no Maranhão,
por exemplo, enfrentam uma possibilidade de expulsão de suas terras,
com a entrega aos Estados Unidos
da Base Militar de Alcântara.
“Alcântara não está à venda,

nossa dignidade não está à venda.
Ali nós nascemos e nos criamos.
Se sairmos dali, murcharmos, morremos como uma flor arrancada”,
disse Luziania Silva, da comunidade
quilombola de Mamuna.
Em 20 de novembro foi promulgado no Diário Oficial o acordo que
permite o uso comercial da base
de Alcântara pelos EUA. A base foi
entregue pelo governo Bolsonaro/
Mourão/Guedes para o usufruto do
governo de Donald Trump.
Bia Kokama, do estado do Amazonas, conta que em Manaus os indígenas estão sendo perseguidos pelo governador e pelo presidente Bolsonaro.
Ela relata que teve sua casa invadida
três vezes. “Temos companheiros

presos por lutar por uma comunidade, pelo bem estar de um povo. E isso
tudo é ocultado no Estado do Amazonas. Não tenho medo de morrer na
luta. Temos que lutar contra esse presidente fascista. Se eu sumir eu quero
que lembrem de Bia Kokama que luta
pelo povo do Amazonas”.
Ingrid Assis, professora, indígena
e militante da oposição no Sinte (Sindicato dos Trabalhadores em Educação), lembrou que a perseguição aos
povos originários ocorre desde o início do Brasil. “Muitos estão assustados aqui com o governo Bolsonaro, e
eu quero dizer: bem vindos ao Brasil,
isso não acontece só agora. Acontece há 519 anos”, disse, ao defender
que a saída é a luta direta.
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Organizar para lutar
Frente a um cenário de diversos ataques, ficou clara a necessidade de organização dos povos originários em defesa
de seus direitos. Para o Maurício Matos,
do Xingu Vive para Sempre, o direito de
decidir e protagonizar a luta deve ser garantido aos indígenas e quilombolas.
De acordo com Preta Lu, do Quilombo Brasil, o 4º Congresso da CSP-Conlutas ganhou importância na organização para a luta. Também afirmou que
o povo está lutando e aquele espaço
deveria ser um instrumento que comungasse com essa ideia.
“A CSP-Conlutas tem que ampliar
aquilo por que sempre se dedicou. Esta-

mos no caminho certo, mas temos que
ir além. E temos que servir de instrumento pra que isso se amplie. Vamos voltar
para as bases e nos fortalecer porque é
possível e necessário”, concluiu.
Júlio Condaque, do Quilombo Raça
e Classe, alertou para a necessidade do
4º Congresso elaborar um programa
de luta contra o genocídio dos povos
originários e o governo de Bolsonaro.
“Isso a partir da união entre o campo
e a cidade. Para além disso, queremos
que essa luta seja internacional”, disse.
O caminho pela união de diversos
setores também foi defendido por Dona
Maria de Fátima da Silva, a dona Fal, do

Sindicato de Agricultores Familiares de
Ipojuca (PE): “Sou assentada, agricultora familiar e juntos somos uma corrente. Aqui tem várias classes, mas a
luta não é diferente, a luta é uma só.
Queremos daqui a força de cada um de
vocês presentes nessa plenária”.
“A luta dos povos indígenas deve ser
unitária. O povo negro, o indígena, os
dos terreiros, precisamos todos estar
juntos”, disse Eduardo Barbosa, cacique da tribo Kariri Quixelô, que pontuou
a localização dos povos: “Nós somos
minoria? Não. Somos milhões de povos
espalhados. Temos que nos unir. Porque essa é uma causa só”.

O que a luta quer da gente é coragem
Com grandes desafios pela frente
em defesa do meio ambiente, em um
cenário de perseguições e até mortes
de ativistas, a coragem para lutar também esteve presente nos discursos.
O professor da UFPA (Universidade
Federal do Pará), Gilberto de Souza
Marques, mostrou no telão uma fotografia que ganhou notoriedade após
as queimadas na Amazônia. A foto de
Araquém de Alcântara de um tamanduá
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mirim ferido pelo fogo e cego. O animal, sentindo-se acuado pelo fotógrafo, está em pé, preparado para lutar.
Para Gilberto, esta é a mensagem
que todos os lutadores devem levar
consigo. Mesmo diante de todos os
ataques, o tamanduá mirim permaneceu disposto a se defender.
A presença de Osmarino Amâncio,
seringueiro do Acre, que leu uma carta
escrita por Chico Mendes, em 1980,

foi um dos pontos altos do ato. O documento relata a dureza da luta do líder
que viria ser assassinado, mas conclamava a todos a resistir.
“Só defenderemos a Amazônia
quando destruirmos o sistema capitalista. Para isso precisamos de revolução e isso só se faz com enfrentamento. Nós aqui estamos nos preparando
para esse enfrentamento”, convocou
Osmarino.

Irene Maestro,
responsável pela
preparação do
alojamento, defende
a auto-organização
Durante a preparação do 4º Congresso
Nacional da CSP-Conlutas uma das
preocupações centrais foi como permitir
que os setores mais pauperizados que
atuam na Central, pudessem participar da
atividade de instância máxima de decisão
da entidade.
São setores fundamentais na
construção do caráter global da Central.
Entre eles estão movimentos populares
por moradia, operários, camponeses,
povos originários, quilombolas e outros.
A dirigente da Secretaria Executiva
Nacional Irene Maestro ficou responsável
por garantir uma forma que permitisse a
participação desses setores, barateando
as taxas de inscrição para todos: um
alojamento coletivo.

Organização coletiva

NTREVISTA

Democracia na
garantia da
participação
de todos
Que forma a CSP-Conlutas encontrou para
democratizar a participação no Congresso?
Irene: A proposta de organizar o alojamento teve a ver com uma série de
questões. Uma mais imediata está relacionada aos ataques que a classe trabalhadora veio recebendo ao longo dos anos e fizeram com que as condições de
vida piorassem bastante. Assim, se já existiam os setores que historicamente
são os mais pobres, os mais espoliados, precarizados, terceirizados e, que
portanto, tem mais dificuldade de participação nos espaços, com a crise econômica e os ataques do governo, essa situação se agravou e se expandiu para
outros setores. O alojamento permitiria participação mais ampla e a presença
de todos e todas que compõem a Central. Além disso, tem os ataques às
organizações sindicais que fazem com que muitos sindicatos não tivessem
condições de participar. Principalmente essas questões nos fizeram pensar
em como ampliar a participação no Congresso.

De alguma forma foi resgatada a organização de
eventos nos anos do ressurgimento do movimento
sindical do Brasil, ao final da ditadura. Qual a
importância dessa iniciativa?
Irene: O movimento dos trabalhadores passou por um período que se auto-organizou ao final da ditadura militar, com ampla participação da classe. Para
nós, isso tem a ver com avançar numa concepção de congresso e de organização. Ainda que tivéssemos em condições melhores, fizemos a discussão que precisamos nos reeducar, avaliamos que houve certa acomodação
e adaptação de nossa parte ao construir grandes eventos. Por isso, acreditamos que organizar um alojamento era importante não somente para os setores
pauperizados, mas para o conjunto da Central. Pensar que congresso queríamos ter. Seria um evento que não seja consumido pelos ativistas como uma
prestação de serviços, mas onde as pessoas fossem parte ativa, ajudassem a
resolver os problemas, se conhecessem, organizassem espaço, os horários,
pensassem coletivamente em soluções aos problemas que surgissem. Isso
tem a ver com auto-organização, com independência de classe.
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Eduardo: Eu aprendi com a minha avó que a terra sempre foi nossa

Povo Kariri Quixelô resiste em Iguatu (CE)
Eduardo
Kariri e a luta
de seu povo

destroem o meio-ambiente.
“Eles [fazendeiros] fazem as
queimadas, antes de a gente
viajar estávamos tentando apagar o fogo que estava tomando
tudo, e a gente correndo para
salvar os animais”, conta.

Eduardo Kariri Quixelô é de
Iguatu (CE), região onde existem
por volta de 20 etnias indígenas.
Desde a infância luta com seu
povo em defesa do território.
A voz firme e a palavra articulada dão a ele mais idade do
que os seus 23 anos, maturidade precoce, que explica ter
ganhado na batalha travada
pela demarcação da terra em
que vive. Em suas palavras,
teve que aprender na “tora”.
“Vovó costuma dizer que
eu tenho 23 anos, mas quase
70 de mentalidade. Fui obrigado a aprender para lutar, saber
16 - 4º Congresso Nacional da CSP-Conlutas

dos nossos direitos”, justifica.
Na aldeia onde mora, ele
e mais 70 famílias batem de
frente com o governo e com
fazendeiros pela demarcação
do território.
Narrava sua história entre
uma baforada e outra de seu
cachimbo. Seu corpo estava
pintado, trazia um cocar na
cabeça. Para além de símbolos que o caracterizam, sua
postura era de alguém que
estava preparado para a guerra, uma firmeza em toda a expressão corporal que também
reafirmava sua cultura.

Muitos Kariri Quixelô ainda
não conseguiram do governo
a regularização do território.
Na comunidade, a maioria
dos ocupantes é indígena,
mas também há não indígenas. “Nós queremos habitar e
proteger o que é nosso. Para
conseguir isso, a gente trava
uma luta, principalmente contra a criação de gado e também contra aquelas pessoas
que têm suas fazendas que
são, infelizmente, de posse de
políticos”, explicou.
A batalha é contra fazendeiros que, segundo Eduardo,

Governo genocida
O indígena entende que no
governo de Bolsonaro os ataques são muitos, sobretudo,
contra os povos originários.
Esse conflito desfavorável para os indígenas sempre
existiu, reconhece Eduardo,
mas com Bolsonaro se intensificou. “Alguns governos se
calaram em relação aos ataques contra os indígenas, mas
nenhum abertamente apoiou,
como ele faz. Eu saio na rua e
pessoas ameaçam tocar fogo
em mim. Eles [fazendeiros]
falam isso porque tem autorização do presidente”, relata,
em tom de preocupação.
Retomada
As famílias que compõem
sua etnia vivem em um local de
retomada, que é quando os indígenas ocupam terras originalmente deles, mas de posse de
fazendeiros. “Eu aprendi com a

minha avó, meu antepassado,
que a terra sempre foi nossa.
Eu escutei muita gente falando
que invadimos terras, a cidade
dos outros, a terra dos outros,
mas a terra já era nossa no passado”, argumenta.
Seu povo foi obrigado a
reduzir o tamanho do território e a ficar isolado por causa
dos fazendeiros. “Foram os
brancos que invadiram, antes, a terra do Iguatu era do
meu povo, nosso rio, nossas
terras, então porque hoje não
é mais? Se for para derramar
sangue, ou não, a gente vai
fazer o que tem que ser feito,
e essa luta persistirá até Tupã
permitir”, completa.
Eduardo explica que a resistência em manter viva a
cultura de seu povo é outro
desafio. Muito se perdeu ou
se descaracterizou pela interferência dos brancos. “Tem a
preservação da tradição, mas
o embranquecimento foi tão
grande que muitos dizem que
não são mais indígenas”.

gente tem liderança sendo assassinada, tem criança sendo
morta”, denuncia.
Muitos têm que se esconder de sua cultura, para não
se tornar alvo pelo simples
fato de se pintar, colocar um
jenipapo ou passar urucum.
Eduardo apontou o governo Bolsonaro como um dos
difusores do genocídio contra
os povos originários e pediu
ajuda: “Em nome de todas as
etnias do Brasil é preciso fazer
essa denúncia. A gente é ser
humano, teme pela nossa vida,
e tememos também pela vida
dos outros. Quando morre um
parente em outra etnia a gente
sente também porque a gente
se coloca no lugar”, desabafa.

unidade para lutar
Eduardo viajou de Iguatu para Vinhedo (SP) para participar 4º Congresso da CSP-Conlutas e mostrar um pouco
de sua realidade.
Do combate contra os fazendeiros, fez surgir um movimento que existe há seis anos, de reorganização junto
a outras lideranças e etnias. Essa rearticulação aconteceu, após sua avó, líder da aldeia, adoecer, fazendo com
que ele se tornasse o cacique linha de frente.
Foi quando teve contato com entidades ligadas à Central e foi ao Congresso da entidade. “Eu estou conhecendo
coisa de outros povos, dos meus parentes, mas também
estou conhecendo a parte mais da causa operária, que
está representada aqui. Para mim está sendo bem importante esse momento, para fazer parte, aprender, ensinar e
trocar. Acredito que a gente está entendendo que tem que
se unir e não separar a luta trabalhista, indígena, quilombola, do terreiro, dos LGBTs. Todos devem estar juntos
nessa mesma causa e contra o governo”, completou.

Licença para matar
Por isso, ele e sua etnia se
sentem acuados e sua aldeia
já foi alvo de muitas emboscadas. “É triste eu ver o meu povo
e os outros povos passarem
por essa situação. Eu acredito
que essa é a preocupação de
todos os povos indígenas do
Brasil, de morrer a qualquer
hora em uma emboscada. A
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C OMBATE ÀS OPRESSÕES

Homenagem à Marielle, mulher negra,
e à transexual Aurora
Setores oprimidos defendem necessidade de
olhar classista nesta luta

A mesa de Combate às Opressões foi
a quarta atividade do terceiro dia do 4º
Congresso Nacional da CSP-Conlutas.
Mulheres - Emocionada, a representante do MML (Movimento Mulheres em
Luta), Marcela Azevedo ressaltou a força
que significava naquele momento subir
no palco trabalhadoras mulheres, negras, LGBTs, mas também as indígenas
que estavam no congresso.
Marcela lembrou o papel que vem
cumprindo as mulheres nas lutas do período recente. “As companheiras argentinas, por exemplo, tiveram capacidade
de garantir a luta e a pauta trabalhadora”,
se referindo à mobilização pela legalização do aborto que tomou conta do país
e ultrapassou fronteiras.
A dirigente do MML ressaltou que em
espaços, como o congresso da Central, era fundamental reunir as mulheres
trabalhadoras com a pauta da classe.
“Temos de fazer com que o conjunto da
classe trabalhadora assuma a pauta do
feminismo de classe com as bandeiras
da construção do socialismo, de uma
sociedade sem explorados, sem exploração”, afirmou.
Mas que antes disso seria preciso
reconhecer em cada sindicato, em cada
movimento a luta contra o machismo.
“Aos homens, cabe uma tarefa neste
processo não só apoiar a nossa luta,
mas combater o machismo junto aos
trabalhadores”, cobrou.
Cássia Evangelista, do Coletivo Marilelle Vive, filiado à CSP-Conlutas, defendeu que é necessário fazer um debate
sobre os ataques às mulheres trabalha18 - 4º Congresso Nacional da CSP-Conlutas

Mesa resgata a
importância do
trabalho contra
as opressões

doras. Para tal, exemplificou com a resolução do Conselho Nacional de Medicina
que modifica o conceito de abuso de direitos e acaba com o direito de escolher
como ter o parto; assim como inúmeras
situações vexatórias pelas quais passam
as mulheres trabalhadoras no cotidiano

que impedem sua emancipação. “Mas
vem de hoje, vem desde os governos
anteriores”, lamentou.
A dirigente do Coletivo Marielle Vive
cobrou o aprofundamento do debate
sobre o feminismo classista no grupo
setorial [da CSP-Conlutas], criticando a

falta de estrutura para mães trabalhadoras participem das atividades da Central.
Reforçou a necessidade do debate da
paridade nas estruturas da CSP-Conlutas, frisando que é preciso aplicar essa
política onde estivermos. “Nos estados,
nos setoriais, fazer funcionar a paridade,

efetivar o feminismo classista”.
Ao final, Cássia fez uma homenagem
à Marielle considerada presente no Congresso da Central. “Marielle vive hoje e
sempre!”, palavra de ordem que foi entoada por todos os presentes.
Negras e negros - A representante
do Movimento Quilombo Raça e Classe
Wellingta Macedo saudou os setores
oprimidos da classe trabalhadora, dizendo que esses são a maioria e o Congresso da Central precisaria ratificar tal fato.
Apontou o racismo como uma das
estruturas da sociedade capitalista. “Nós
mulheres negras somos ainda objetificadas, somos consideradas a carne mais
barata do mercado”, disse Wellingta,
referindo-se à composição Carne Negra
da cantora Elza Soares cujo refrão aponta: “A carne mais barata do mercado é a
carne negra”.
Lembrou a morte das mulheres pobres negras em decorrência da violência
de Estado, e que estão nas estruturas
mais precárias da produção, além de
denunciar cultura do estupro como decorrente da colonização, principalmente
na América do Norte e Brasil.
Segundo a militante, apesar de um governo de Frente Popular nos últimos anos,
não houve conquistas. “Tivemos um governo de 14 anos que não defendeu os
negros. Difícil dizer Lula Livre com tantos
negros encarcerados”, afirmou.
“Por isso essa luta é de raça e classe, a consciência negra é também para
trabalhadores brancos. O racismo divide a nossa classe. É preciso derrubar a
casa grande e fazer uma revolução dos

debaixo para fazer derrubar os de cima”,
ressaltou clamando a necessidade da
luta unitária pela reparação e contra o
capitalismo, que segundo Wellingta, não
existe sem racismo.
Rosália Nascimento, também do Quilombo Raça e Classe, denunciou que
Amarildo foi assassinado pela polícia
porque ele era negro, pobre e favelado.
“Negra é a luz que reluz o nosso viver. Salve, salve meu pai Oxalá, meus
ancestrais, salve chuva mais sagrada,
salve espíritos de luz, salve os encantados. Salve, Claudia, Amarido, Anderson,
Ágatha, porque são negros e pobres e
nasceram para viver plenamente, mas
nos arrancam as vidas plenas todos os
dias”, recitou.
Rosália finalizou com um recado:
“Não somos o alvo do tiro ao alvo, nossas vidas importam. Sigamos sempre
avante, sigamos na resistência, com
muito axé”.
LGBT - Do setorial LGBT da CSP-Conlutas Thiago Silva homenageou Aurora, transexual militante que cometeu
suicídio há um ano no Rio Grande do
Norte.
Segundo Thiago, a reforma da Previdência deve ser denunciada sob a ótica
de que atacará fortemente as LGBTs. “Nós
estamos nos trabalhos m'ais precarizados,
não vamos conseguir aposentar”.
O militante ressaltou que infelizmente
o governo de 14 anos de Lula e Dilma
não resolveu o problema das LGBTs.
“Dilma vetou kit LGBTfobia para atender
aos evangélicos”.
Alessando Furtado, também do Setorial LGBT, criticou governos anteriores
porque não avançaram em concessões
aos LGBTs, mas criticou Bolsonaro. “A
LGBTfobia do atual governo está levando
à morte dos LGBts e legitima a violência
contra as pessoas trans”.
Mencionou a Escola sem Partido como
uma das políticas que pretendem ampliar
a LGBTfobia na sociedade e acabar com
os espaços que debatem a questão do
gênero. “A ultradireita quer impedir que
esses debates aconteçam, não podemos
permitir que isso aconteça”.
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RABALHADORES DO CAMPO

Chamado a unificar a luta com trabalhadores da cidade
Lauretino e dona Fau nossa falam das dificuldades da vida no campo

direitos básicos escassos

“Será que Bolsonaro queria passar um dia no meu lugar pegando um cacho de
coco de 60 kg? Ele aguentaria encher 16 caixas de produto em cima de um trator, em
30 minutos?”. José Laurentino, de Petrolina (PE), assalariado rural, fez essa pergunta
retórica ao contar sua história sobre a labuta diária que leva para ganhar seu sustendo.
A enxada e trabalho debaixo de muito sol moldaram em Laurentino uma resistência
para defender não apenas suas convicções enquanto trabalhador, mas também de
seus companheiros.
E ele não está só. Sua parceira de luta, que compõe o segmento da agricultura familiar, Maria de Fátima da Silva, dona Fau, assentada da Reforma Agrária, em Ipojuca
(PE), tem a mesma força ao enfrentar os latifundiários e o governo.
Dona Fau sabe da importância de sua atuação no campo. Segundo o documento da
ONU (Organização das Nações Unidas), a agricultura familiar produz cerca de 80% dos
alimentos consumidos e preserva 75% dos recursos agrícolas do planeta. No Brasil,
os agricultores familiares são responsáveis pela maioria dos alimentos que chegam à
mesa da população, como o leite (58%), a mandioca (83%) e o feijão (70%).
“E isso não é prioridade para eles, se o pequenininho, que somos nós, agricultores, se a gente não plantar quem vai colocar na mesa de parte da população?”,
pergunta a agricultora.
Para Laurentino e Dona Fau respostas já estão dadas com políticas que beneficiam
os patrões, o agronegócio e os latifundiários, e que estão afetando cada vez mais a
vida no campo.

REFORMAS PIORAM A VIDA
A Reforma da Previdência - a idade mínima para a aposentadoria
(65 anos, para homens, e 62 anos, para mulheres), o aumento no
tempo de contribuição e rebaixamento no cálculo dos benefícios
-, na prática, restringirá o acesso à aposentadoria a tal ponto, que
milhões de trabalhadores não vão mais conseguir se aposentar.
“A gente não tem oportunidade de chegar em um camarada desse [Bolsonaro] e falar a realidade. Porque ele acha que a gente vai
viver 65 anos trabalhando, mas qual é o homem com 65 anos que
vai levantar 60 kg de coco nos braços? É um absurdo, só na cabeça
dele mesmo, que não é trabalhador”, argumenta.
“Feliz daquele que já tiver aposentado, feliz daquele que tem um
salariozinho quando chega final do mês, agora, para nós, que ainda
estamos na peleja, ainda não tá dando para botar um pão de cada
dia em casa”, concorda dona Fau.
Com a reforma trabalhista, que abriu caminho para o patrão explorar mais, Laurentino aponta os desafios do segmento no trabalho
rural. “Em Petrolina, muitos funcionários me encontram e reclamam
que se eles levam um atestado, o patrão desconta aquele atestado.
Bota as duas faltas, porque com esse governo o patrão tem segurança de fazer o que bem entender”, revela.
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reforma agrária parada
“A Reforma Agrária não existe mais. Tem muita
gente que está debaixo da lona esperando ainda para
um pedacinho de chão”, se indigna dona Fau.
A reforma agrária está paralisada. De acordo com o
presidente do Incra (Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária), Jesus Corrêa, em declarações
dadas em julho de 2019, o órgão não criará assentamentos e não desapropriará novas terras improdutivas.
Diante desse cenário de baixa perspectiva, dona Fau,
apesar de já ter conseguido seu pedaço de chão, com
outras 17 famílias, segue denunciando o descaso do
governo não apenas com quem ainda não conseguiu
ser beneficiado com a reforma agrária, mas também
daqueles que conseguiram, no entanto, sem subsídios
para tornar a terra produtiva. “A gente tem a terra, mas
a gente não tem o apoio. Porque é aquela questão, bota
a gente assentado e temos que nos virar, porque o dinheiro vai pro agronegócio”, ressalta.

A dura
realidade de
quem vive
no campo

Laurentino se preocupa se terá saúde para lidar com
todos esses ataques que permeiam quem vive no campo. “Eu trabalho com coco, como assalariado no campo,
na empresa Timbaúba. É difícil mesmo, por mês, pelo
menos duas pessoas são operadas por problemas com
hérnia”, frisa.
Além disso, tem a falta de segurança nos locais de
trabalho. “Depois de um acidente, você não é a mesma pessoa. Pegar peso e tudo mais, e quando você
entra na empresa o patrão não quer saber se você
pode ou se não pode, ele quer saber se você faz o
trabalho”, salienta.
Neste sentido, adoecer em um país que desmonta
serviços públicos é levar o trabalhador à morte. Dona
Fau reconhece isso, e para além das lutas mais específicas, na outra ponta, reivindica a manutenção desses direitos. “A gente precisa também de investimento em saúde, uma escola para botar nossos filhos, a
gente precisa de um transporte de qualidade”, reforça.

VIOLÊNCIA QUE MATA

o perigo do VENENO

SAÍDA FORJADA NA MOBILIZAÇÃO

A luta constante por esses direitos, já
fez Maria ser jurada de morte, perseguida, algo muito mais presente no campo
e em regiões de conflitos de terras. Ela
diz que já perdeu muitos companheiros
de luta nesses conflitos. “Foram mortos,
deixaram seus filhos e suas filhas, suas
esposas. A perseguição é grande”.
Com o desmonte final do Incra, da
Funai e órgãos de fiscalização do trabalho escravo, paralisação total da reforma
agrária e processos de titulação de terras,
a violência tem aumentado. Uma das primeiras medidas provisórias do governo, a
MP 870, colocou nas mãos dos ruralistas
o poder de aprovar e vetar demarcações,
titulações e desapropriações.

Laurentino ressalta sua preocupação
diante dos agrotóxicos usados desde que
governo ampliou seu uso no Brasil. “Então
é um perigo o veneno, às vezes, também
não só mata você, pode deixar cego, com
câncer. A Monsanto é a empresa que mais
mata mundialmente porque ela usa muito tóxico. E o Bolsonaro liberou mais um
monte. E hoje todas vão usar. Então, vai
matar mais gente, ninguém tá preparado
para trabalhar com veneno”, completa.
No ano de 2019, o governo de Jair
Bolsonaro (PSL) autorizou o uso de 325
tipos de agrotóxicos no país. Esse ritmo
de liberação é o maior registrado da série histórica feita pelo Ministério da Agricultura iniciada em 2005.

Dona Fau salienta que o tempo da escravidão passou, e é preciso denunciar
o que o governo vem fazendo. “A gente
não tá tomando nada de ninguém, a gente quer somente um apoio para a gente
ter uma renda melhor, digna”.
Laurentino também critica o governo
cujo presidente “só pensa no patrão,
porque ele é patrão. Ele é um mentiroso,
ele diz uma coisa hoje, amanhã já é outra
coisa. Enquanto a gente viver com esses governos de corrupção, a gente vai
sofrer, vai sofrer porque não tem jeito,
esse camarada só vê o lado dele, o que
ele quer é dinheiro”, concluiu, apontando
que a única saída é a unidade dos trabalhadores do campo com a cidade.
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D EMOCRACIA

Grupos de trabalho e setoriais permitem elaboração coletiva
Tantos nos grupos de trabalho como nos setoriais são aprofundadas políticas para a Central
O Congresso da CSP-Conlutas dedica
boa parte do tempo à realização de grupos de trabalho. Esses grupos permitem
maior participação dos presentes propiciando o aprofundamento dos temas pautados e a democracia interna na Central.
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No 4º Congresso, as delegadas e
delegados foram distribuídos em nove
grupos, nos quais os debates foram baseados a partir das propostas de resoluções apresentadas previamente e que
constavam do Caderno de Contribuições

Globais e Propostas de Resoluções.
Internacional, Nacional, Plano de
Ação, Balanço da CSP-Conlutas, Combate às Opressões, Organização e Estrutura Sindical, assim como Estatuto,
foram os temas centrais da pauta.

Trezes grupos setoriais
Os grupos setoriais em geral se
reúnem durante as reuniões de Coordenação Nacional da CSP-Conlutas, que acontecem de dois em dois
meses. No Congresso da Central,
esses setoriais se tornam maiores
e permitem maior aprofundamento
dos debates sobre as políticas cotidianas da entidade.
Divididos entre 13 temas, os
mais de dois mil delegados, observadores e convidados participaram de discussões em grupos de
educação, funcionalismo público,
petroleiros, correios, operários (setor da indústria), negras e negros,
luta popular, transportes, mulheres,
saúde do trabalhador, imigrantes,
LGBTs e aposentados.
Os ativistas da delegação internacional puderam acompanhar as
discussões e contribuir com suas
próprias experiências.
A luta contra a privatização foi
pauta de diversos grupos, entre
eles o dos transportes, de petroleiros, trabalhadores dos Correios, da
Educação e de servidores públicos.
As propostas dos setoriais são
apresentadas ao plenário e votadas
na primeira Coordenação Nacional
realizada após o Congresso.
A plenária também aprovou 11
moções internacionais e 30 nacionais
de apoio às lutas, greves, repúdio às
perseguições, entre vários temas.
Após o acúmulo dos debates feitos nesses quatro dias de Congresso todos e todas voltam para as
suas bases mais fortalecidos para
as lutas que enfrentam no dia a dia.
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O RIENTAÇÕES

LUTA CONTRA PRIVATIZAÇÕES É DE TODOS
GRUPOS DE TRABALHO e setoriais indicam PRIORIDADE NA DEFESA DAS ESTATAIS E DE DIREITOS
O ministro da Economia Paulo Guedes deu declarações em meados de
agosto de que iria privatizar empresas
públicas e pelo menos 17 estatais estariam na lista. Entre elas, Petrobras, Correios, Serpro, Telebras, Casa da Moeda,
Lotex, Trensurb e Eletrobras.
Os petroleiros estão em luta constante, inclusive com deflagração de greve
no início de fevereiro de 2020, contra
a privatização da empresa e em defesa
de seus direitos. Os trabalhadores dos
Correios saíram de importante mobilização em setembro de 2019, com pautas
similares e que serviram de espelho para
diversos segmentos do país. Essa categoria conseguiu realizar uma forte paralisação nacional, com a participação
de todos os sindicatos e com balanço
vitorioso, diante desse governo de ultradireita e ultraliberal de Jair Bolsonaro.
A Petrobras é nossa!
Não é novidade que a Petrobras está
na lista das privatizações. A maior estatal brasileira pode ser vendida até o final do mandato de Bolsonaro e isso tem
animado as multinacionais estrangeiras
do setor e os especuladores da Bolsa
de Valores, de olho nos lucros que terão
caso esse crime lesa-pátria se confirme.
Se existe essa ameaça iminente por
parte de Bolsonaro de privatizar a Petrobras, somado a projetos já implementados por governos passados, há uma luta
constante por parte dos trabalhadores
em não permitir que isso aconteça.
O petroleiro Eugênio Américo Ramma
de Macedo, técnico em operação há 30
anos na refinaria Gabriel Passos, em
Minas Gerais, e que compõe a Oposição
de Petroleiros, Grupo de Base Tocha,
salientou que a tentativa de privatizar a
Petrobras existe desde sempre. Foram
fechadas várias subsidiárias, e essa
sequência de ataques vem desde o governo de Fernando Henrique Cardoso.
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“De lá para cá, outros ataques ocorreram, porque o governo Lula implementou a entrega de parte do pré-sal, o governo Dilma já havia iniciado a tentativa
de privatização das refinarias, inclusive,
a que eu trabalho, no ano de 2015, mas
que conseguimos impedir”, conta.
Mas, de acordo com o petroleiro, no
governo Bolsonaro esse ataque é mais
descarado e fere os princípios legais.
Segundo Macedo, as bases de refinarias de petróleo e exploração estão sendo
vendidas a um preço que não chega a
2% do seu valor real de mercado, e por
trás dessa venda há muita corrupção.
Boa parte das ações da Petrobras já está
nas mãos de acionistas privados.
O petroleiro destaca ainda que a abertura da empresa para contratação terceirizada, que tornou o trabalho mais precarizado e a mão de obra mais explorada.
E com esta ação, muito dinheiro da Petrobras é repassado para empresas privadas
que fornecem serviços específicos.
Greve: Trabalhadores dos
Correios deram exemplo
A greve dos trabalhadores dos Correios, que aconteceu em setembro durante a campanha salarial, foi unificada
com todos os sindicatos nacionalmente.
Isso assustou a empresa e o governo,
fazendo com que voltassem à negociação, e garantissem a prorrogação do
acordo coletivo.
O trabalhador dos Correios de São Paulo Fernando Prone, o Urso, que compõe
a Oposição e está construindo a CSPConlutas, afirmou que a unidade nacional
na greve dos Correios foi fundamental.
“Essa foi a primeira categoria que fez um
enfrentamento nacional com o governo
Bolsonaro e que temporariamente conseguiu uma vitória”, argumenta.
A greve deste segmento durou sete
dias, com intensa participação dos trabalhadores, o que obrigou o TST (Tribunal

Superior do Trabalho) a julgar o dissídio
favorável à categoria.
“Conseguimos manter as cláusulas
sociais por dois anos, o que dá um fôlego para gente lutar contra as ataques
que vem aí, principalmente a questão da
privatização”, salienta Urso.
Os trabalhadores passaram por cima,
inclusive, das direções de sindicatos que
estavam colocando freio na luta, mas que
foram obrigadas a tocar o movimento.
“As direções alegavam que a conjuntura
era difícil e colocavam os trabalhadores
como derrotados, e a gente demonstrou
com essa greve que os trabalhadores
têm disposição de luta”, apontou Urso.
Impedir as privatizações
A luta contra a privatização dos Correios também tem sido permanente.
Segundo Urso, caso os Correios seja
privatizado a população perderá muito.
“A empresa tem muito trabalho social.
Por exemplo, em todos os municípios
os Correios estão, e com esse serviço
privatizado a tendência é de ser mantida
apenas a parte que dá lucro. As empresas
não vão querer entregar nas periferias e
pequenos municípios afastados, ou vão

cobrar mais pelo serviço”, garantiu.
No caso da Petrobras, a entrega da
empresa e subsidiárias para a iniciativa
privada fará com que os preços já altos
se tornem abusivos. “O gás de cozinha,
que já tem um preço absurdo, poderia
ser vendido por R$ 12, mas é vendido
em alguns estados a até R$ 80. Também
serão afetados os preços da gasolina e
do diesel”, exemplificou Macedo.
Unidade na luta
O trabalhador dos Correios Urso e o
petroleiro Macedo reconhecem que as
lutas não podem ser isoladas e devem
alcançar a todos os segmentos e outras
empresas estatais que também estão
ameaçadas de serem privatizadas.
“É preciso unificar outras categorias e
outros segmentos. Ainda há o vacilo de
algumas direções que não permite que
isso aconteça, mas não podemos desistir
da batalha maior que é justamente construir uma unidade nacional, pela base”,
defenderam os dois trabalhadores.
Esses debates e posicionamentos
foram temas nos grupos de trabalho e dos
setoriais que apontaram políticas para a
CSP-Conlutas para o próximo período.

EM DEFESA DA
EDUCAÇÃO PÚBLICA

Com presença marcante no 4º Congresso Nacional da CSP-Conlutas,
profissionais da Educação, das redes básica e universidades, assim
como estudantes, discutiram projetos em defesa da educação pública,
gratuita e de qualidade no 4º Congresso da CSP-Conlutas.
Universidades
Um dos pontos fundamentais do debate foi a necessidade de aprofundamento da mobilização contra o Future-se, programa do governo que
prevê a privatização das universidades, que ficou popularmente conhecido como ‘Fature-se’.
O programa, além de cortar verbas das universidades, tem como intuito a privatização do ensino superior no Brasil por meio de parcerias com
empresas privadas. Um desastre para a educação!
Educação básica
É importante ressaltar que a Educação Pública vem sendo um dos
principais alvos do governo Bolsonaro e está sendo atacada, entre outras
formas, também via a desvalorização dada categoria. A precarização do
trabalho, falta de condições, redução de direitos e arrocho salarial fazem
parte do pacote, assim como a reforma da Previdência.
Esse também foi tema do Congresso com propostas aprovadas de
defesa de luta unificada nas categorias para barrar a ofensiva do governo
Bolsonaro, reproduzidas nos estados e municípios, contra a educação
pública e de qualidade.
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R ESOLUÇÕES Nacional

Unidade de ação e frente única dos
trabalhadores para lutar Principais bandeiras
Encontros regionais e estaduais serão fundamentais para preparar mobilizações
Após completar um ano de governo, Bolsonaro/
Mourão/Guedes continuam aplicando seu projeto
de entrega das riquezas do país, de ataque às liberdades democráticas e de retirada de direitos para
impor uma semiescravidão aos trabalhadores.
O Plano Brasil e a MP 905 (Carteira Verde e
Amarela) são implacáveis contra os trabalhadores.
Impõem congelamento do salário mínimo, desmonte do serviço público com a Reforma Administrativa, redução do FGTS, liberação do trabalho aos
domingos, entre outras medidas.
Este governo de ultradireita representa a face
mais cruel e nefasta deste sistema em crise. Seu
objetivo é aumentar o grau de exploração dos trabalhadores e a dependência internacional do país.

Ação direta
A CSP-Conlutas aprovou em seu 4° Congresso resolução
que indica que a classe trabalhadora e suas organizações
precisam preparar a luta unificada para derrotar já o governo
Bolsonaro e seu projeto ultraliberal e autoritário, antes que
destruam o país.
Essa luta precisa se dar nas ruas, com greves e
manifestações, na ação direta, com unidade e independência
de classe. Não deve se dá por meio de frentes amplas
eleitorais para 2020 e 2022, sem independência de classe. A
construção da Greve Geral continua necessária.
É preciso unificar as lutas em curso, realizar Encontros
Estaduais e Regionais, para reunir trabalhadores dos Correios,
universidades, funcionalismo, metalúrgicos, petroleiros,
bancários, indígenas, movimentos populares e defensores da
Amazônia e meio ambiente.
A CSP-Conlutas faz um chamado a todos os sindicatos,
movimentos populares e centrais sindicais para uma Frente
Única para Lutar, com independência de classe, para enfrentar
os ataques do governo.

Votações em
plenário garantiram
as resoluções
aprovadas
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- Basta de Bolsonaro-Mourão! Derrotar seu projeto de ditadura, recolonização do
país e superexploração!
- Frente Única e Unidade de Ação para lutar e derrotar Bolsonaro! Encontro e unidade dos lutadores!
- Não pagamento da dívida pública!
- Fim do teto de gastos. Em defesa do emprego; redução da jornada, sem redução
de salários e plano emergencial de obras públicas nas áreas de saneamento, moradia
popular, saúde, infraestrutura e educação!
- Contra a Reforma Trabalhista, a Carteira Verde Amarela e a MP 871. Pela anulação das leis das terceirizações!
- Defesa da Educação Pública, Gratuita e de Qualidade; não aos cortes na Educação, Extensão e Pesquisa!
- Defesa dos serviços públicos; valorização, concurso e estabilidade dos servidores públicos das três esferas!
- Em defesa do SUS. Defesa da Previdência Pública, das aposentadorias e da Seguridade Social. Não à Reforma da Previdência e ao projeto de PEC paralela!
- Defesa da soberania nacional. Não às privatizações. Não à entrega da Base de
Alcântara aos EUA. Reestatização de empresas privatizadas!
- Reforma Agrária, já, sob o controle dos trabalhadores. Titulação das terras quilombolas e demarcação das terras indígenas!
- Defesa da Amazônia, do meio ambiente e dos povos da floresta!
- Defesa das liberdades democráticas; liberdade de expressão, de manifestação,
de greves, de organização, de imprensa. Nenhuma censura. Punição aos torturadores
e assassinos da ditadura. Ditadura Nunca Mais!

Lava Jato e Vaza Jato são temas de resolução
Fatos da política nacional que foram
manchetes no período do Congresso,
como a Operação Lava Jato e as mensagens divulgadas pelo site Intercept, que
ficaram conhecidas como Vaza Jato,
também foram temas de uma das principais resoluções do 4° Congresso Nacional da CSP-Conlutas.
Foi aprovada a denúncia da Operação
Lava Jato por atuar em defesa de bandidos de estimação e ser seletiva e parcial,
comandada pelo ex-juiz e atual ministro da
Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
A resolução afirma ainda que o
ex-presidente Lula teria direito a um

julgamento regular. Mas que as revelações do Intercept não comprovam
sua inocência ou do PT e, portanto,
não seria tarefa da Central defender
Lula Livre.
Para a CSP-Conlutas, a tarefa é exigir
que todos os denunciados por corrupção sejam investigados e tenham um
julgamento regular. É necessário seguir
defendendo a prisão e confisco dos
bens de todos os corruptos e corruptores. Também foram aprovadas a defesa
do jornalista Glenn Greenwald, da liberdade de imprensa, contra toda forma de
censura, perseguição e criminalização.

Combate
às opressões
Os debates em torno das
resoluções sobre os temas de
opressões se deram a partir
da perspectiva de que a luta da
classe trabalhadora não pode
desconsiderar a luta contra
o machismo, o racismo, a
LGBTfobia, a xenofobia e todo tipo
de opressão.
São lutas que devem ser feitas
sob uma perspectiva classista e,
mais do que isso, precisam ser
aplicadas no cotidiano dentro
das instâncias da Central, nos
sindicatos e movimentos.
Na luta contra as opressões, os
delegados e delegadas aprovaram
resoluções apresentadas por várias
entidades e correntes da Central.
Uma questão que sintetiza as
resoluções aprovadas e atuação da
Central é levantar a bandeira contra
as opressões sob a perspectiva de
classe e contra o capitalismo.
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R ESOLUÇÕES Internacional

Mundo: Unidade e solidariedade
contra os planos de ajustes
Luta internacional dos trabalhadores contra os ataques aos direitos
O 4° Congresso da CSP-Conlutas debateu a situação internacional e a resolução
aprovada pela maioria dos cerca de 1.500
delegados apontou a forte polarização existente no mundo: de um lado os brutais ataques desatados pelos governos, e de outro
a resistência e a luta dos povos.
Segundo a resolução, a crise mundial
do capitalismo aberta em 2008 não se
fechou, pois não existe uma recuperação
da taxa de lucros que possibilite uma
ampliação qualitativa dos investimentos.
Para tentar retomar a taxa de lucro
dos grandes grupos econômicos e financeiros, o imperialismo e as burguesias nacionais, através de diferentes
governos, sejam eles de “direita” ou de
“esquerda”, desatam uma guerra social
contra a classe trabalhadora, rebaixando
salários e direitos, aumentando a pobreza e desigualdade, além de gerar uma
forte crise migratória e ambiental.
É destacado que o capitalismo está
matando a vida em nosso planeta.
Contudo, os povos resistem e promovem fortes mobilizações, como Equador,
Haiti, Chile, Bolívia, França, Argélia, Sudão, Hong Kong, Haiti, Argentina, Venezuela, Palestina, entre outros.
Segundo a resolução, há uma polarização em todo mundo e o caráter histórico dessa crise exige dos trabalhadores
uma saída estratégica pela defesa da independência política frente aos governos
capitalistas, que incluem os de colaboração de classes, no mundo inteiro e a luta
pelo fim do capitalismo e a construção
de uma sociedade socialista.

Alguns temas aprovados
- Unidade de ação contra o imperialismo norte-americano e europeu, o
governo Trump e demais governos capitalistas!
- Não ao pagamento da Dívida Pública e estatização do sistema financeiro!
- Contra os planos de ajustes fiscais e austeridade, dinheiro público somente para serviços públicos. Contra as privatizações!
- Abaixo o Estado racista de Israel e apoio incondicional à resistência
Palestina e à campanha BDS. Pela autodeterminação dos povos oprimidos!
- Viva o levante popular em Hong Kong! Abaixo a ditadura chinesa!
- Solidariedade à mobilização dos Coletes Amarelos na França!
- Nem Guaidó, nem Maduro. A libertação dos trabalhadores na Venezuela
deve vir de sua luta e vitória.
- Em defesa dos direitos democráticos e apoio aos ativistas e militantes
vítimas de perseguição e repressão do Estado e de patrões. Liberdade para
Daniel Ruiz e fim da perseguição a Sebastián Romero!
- Todo apoio aos trabalhadores imigrantes, pelo livre direito de ir e vir!
- Por governos dos trabalhadores, sem patrões e opressores. Pelo Socialismo com Democracia Operária! Um mundo sem fronteiras e pela autonomia dos povos.

R esoluções ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA

Enfrentar a Reforma
Sindical de Bolsonaro
Independência, autonomia e
democracia operária
O governo Bolsonaro tem a nítida intenção de desorganizar e liquidar
os sindicatos e o movimento sindical com a pretendida Reforma Sindical.
A reestruturação produtiva que vem ocorrendo há alguns anos,
aprofundada com a reforma Trabalhista e a lei das Terceirizações,
impõe uma precarização maior do trabalho e divisão entre os trabalhadores. Consequentemente, também a necessidade de maior
organização da classe e seus sindicatos para enfrentar os desafios,
dentro e fora dos locais de trabalho.

Campanha de Sindicalização
Por isso, de acordo com resolução aprovada no 4º Congresso, é
necessário se contrapor à reforma Sindical do governo Bolsonaro.
É urgente orientar todos os sindicatos filiados à Central a fazerem
uma grande campanha de sindicalização, organizar grupos no local
de trabalho, comissões e demais estruturas que fortaleçam a organização pela base.
Além disso, apresentar uma proposta elaborada com o movimento
que defenda o desatrelamento dos sindicatos à estrutura do Estado,
com garantias de autodeterminação, auto-organização e independência em relação ao Estado e patrões, baseada na democracia operária.
Os próprios trabalhadores devem decidir em assembleias massivas e
democráticas as formas de contribuições sindicais.
A Coordenação Nacional deve apresentar propostas para um plano
de mudanças necessárias nos sindicatos para enfrentar a nova situação.

Balanço reafirma
trajetória de combatividade
O balanço aprovado afirma a trajetória de
combatividade da Central desde sua fundação
e aponta a entidade como o principal polo à
esquerda para organizar e dirigir a classe
trabalhadora brasileira, com um formato
inédito de organização sindical e popular.
A independência em relação a governos e
patrões, o perfil classista e internacionalista
e a estratégia socialista seguem sendo
reconhecidos como perfil da entidade.
Para a ampla maioria, a atuação frente
aos acontecimentos do último período foram
acertados ao a Central se distinguir de outras
centrais com uma posição independente,
priorizando a construção de um campo classista
e a busca incessante da unidade de ação nas
lutas, para enfrentar os ataques dos governos.
Que a CSP-Conlutas deve reafirmar sua não
participação e total independência em relação
a frentes de defesa dos objetivos frentepopulistas e se empenhar na construção de
frentes e espaços de unidade de ação para
lutar em defesa dos direitos e reivindicações
imediatas e históricas da classe trabalhadora.

Paridade nos estados
A paridade de gêneros para secretarias estaduais da CSP-Conlutas foi conquista na luta contra o machismo.
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I

NTERNACIONAL

RSISL realizará 4º Encontro
em junho, na França
A atividade dedicará momentos para as categorias discutirem lutas setoriais

Delegações de 15 países
compartilham experiências locais
Ativistas apontaram necessidade da solidariedade e ação internacionalistas
No segundo dia do 4º Congresso Nacional da CSP-Conlutas, representantes de 15
delegações internacionais puderam compartilhar suas experiências com a plenária.
Os membros da Secretaria Executiva
Nacional da Central, Herbert Claros e Silvia Letícia foram os mediadores da mesa
de saudação da delegação.

Com representações de Argentina,
Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, México, Espanha, França, Itália, Palestina,
Síria, Namíbia, Costa do Marfim, Sudão
e Hong Kong, muitos dos relatos vieram
dos setores de educação, servidores públicos em geral, de correios, petroleiros,
metroviários, ferroviários, além de mili-

tantes de movimentos sociais.
De representantes da França, do Sudão, da Palestina, de Hong Kong e da Argentina, foram compartilhadas experiências de lutas que tiveram forte dimensão
no período mais recente, e que se dão
em meio a forte repressão e criminalização por parte do Estado.

Encontro Internacional convoca solidariedade nas lutas
Após a realização do 4º Congresso,
a Central organizou uma Plenária Internacional que reuniu cerca de 60 pessoas, para aprofundar o debate iniciado
ainda no Congresso e compartilhar as
experiências de resistência pelo mundo
com o objetivo de organizar a luta internacionalista, que faz parte do programa
de fundação da CSP-Conlutas.
Participaram representações de Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, México,
Venezuela Espanha, Itália, Palestina, Síria,
Costa do Marfim, Sudão e Hong Kong.
Na primeira parte da Plenária, 18
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ativistas internacionais compartilharam aspectos de conjuntura política em
seus países. Além disso, contribuíram
ao debate ativistas de organizações
e entidades sindicais do Brasil, como
Movimento Mulheres em Luta, Coletivo
Marielle Vive, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região,
Sindicato dos Químicos de São José
dos Campos, Unidos para Lutar, Luta
Popular, Sintrajud, Simpere e de membros da Secretaria Executiva Nacional
da CSP-Conlutas.
Essa reunião, organizada pela Central

com o apoio da delegação internacional
e da Rede, destacou a importância da
solidariedade ao conjunto das lutas dos
trabalhadores em todo o mundo, preparando os movimentos para enfrentar a
repressão e a criminalização dos movimentos sindicais e sociais.
Como parte dessa empreitada, as
organizações tomaram também como
tarefa a construção do 4° Encontro da
Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas, que será realizado de
4 a 7 de junho de 2020 na cidade de
Dijon, na França.

O 4º Encontro Internacional da RSISL (Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas) acontecerá entre os dias 4
e 7 de junho de 2020 na cidade de Dijon, na França.
A atividade de quatro dias dedicará momentos para as
categorias discutirem suas lutas nos setoriais e compartilharem as experiências e resistências locais a fim de construírem forte unidade e mobilização internacionalista. Além
disso, que seja independente e combativa em defesa das
trabalhadoras e trabalhadores de todo o mundo.

Organizar a luta
Em nível internacional são percebidos os prejuízos
dos ataques dos governos ultraliberais de extrema direita
que aplicam reformas e ajustes fiscais contra seus povos.
Para além dos efeitos econômicos trágicos na vida dos
trabalhadores, enfrenta-se ainda o genocídio dos pobres e
dos povos originários em diversos outros países no mundo.
Como resposta a essa conjuntura aconteceram
diversos exemplos de importantes e massivas revoltas
populares. Em diversos países do Oriente Médio,
Norte da África, África do Sul, Europa e das Américas
ocorreram ou ainda estão em curso protestos diários e
com longos períodos de greve e manifestações contra
os governos e as péssimas condições de vida.
Por considerar que essas lutas não são isoladas e
que a luta da classe trabalhadora é uma só, a Rede
Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas,
composta por organizações sindicais empenhadas
na transformação social, acredita que, a partir das
contribuições das delegações participantes da
atividade, que levarão relatos sobre os processos
de resistência em seus países, fortalecerá o campo
das lutas dos de baixo, para que tenhamos vitórias
importantes na mobilização contra o sistema que nos
oprime, nos violenta e nos explora.
Por dignidade e direitos, contra nossos inimigos
globais, nossa luta é internacional.
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Ativista de Hong Kong conta
sobre mobilizações e repressão
Nathan leung,
Engajado nas lutas
contra o governo de
Carrie Lam, contou
sobre sindicalismo
combativo no país

Foi um trabalhador terceirizado da
Equipe de Serviço a Visitantes do HSBC
em Hong Kong, Nathan Leung Lai Pong,
quem trouxe ao 4º Congresso da CSP-Conlutas um importante relato sobre
a luta em Hong Kong contra o governo Carrie Lam, figura conhecidamente
submissa aos interesses de Pequim,
capital política da China.
Antes de apresentar um panorama do

que tem sido o levante popular no país,
que segue desde junho de 2019, ele relatou parte do processo de luta enquanto
trabalhador do setor bancário.
“Em 5 de setembro, fui demitido
pelo HSBC por ter participado do processo da Greve Geral contra o governo de Hong Kong e por estar ativo na
campanha pela construção de sindicato de bancários em HK”, relatou.

Hong Kong
O aitivsta pede
basta à opressão
aos sindicatos
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Segundo o ativista, são 260 mil trabalhadores bancários nesta região, que
ocupa o ranking como centro financeiro da Ásia, e apenas 5% dessa força
de trabalho está sindicalizada. Apesar
disso, ele explica que “nesses quatro
meses de movimento de massas histórico, duas milhões de pessoas foram

às ruas protestar. Isso representa 1/4
da população de Hong Kong”.
A indignação popular se dá pelos
abusos do governo ditatorial. Nathan
destacou em sua fala que Hong Kong
não é democracia. “Não se enganem
com qualquer ideia de que a China
tem algo a ver com esquerda ou so-

cialismo. Se trata apenas de uma ditadura capitalista”.
Os super-ricos também dominam o
país. Segundo o ativista, somente os
EUA ficam à frente da China na lista de
países com mais bilionários. E sob o
governo de Carrie Lam, desde 2012, o
número de bilionários no país dobrou.

Repressão brutal regime ditatorial

A luta continua

Autoritarismo

As greves operárias são
brutalmente reprimidas e
os sindicatos são ilegais ou
controlados pelo governo.
Há muitos ativistas presos,
há outros, de movimentos
estudantis de esquerda,
que apoiaram as pautas
dos trabalhadores e foram
reprimidos. “Em muitos dos
casos, foram sequestrados e
torturados”, denunciou.
Mais de seis mil manifestantes foram presos
desde que começaram os
protestos na região autônoma contra a lei da extradição
e, posteriormente, contra
o regime autoritário e por
liberdades democráticas.
Nathan relata que as
empresas fazem espionagem e acompanhamento
invasivo de redes sociais
dos trabalhadores, e chegam
a oferecer recompensa para
que funcionários denunciem
quem se mobiliza.

Mesmo depois de Carrie
Lam decretar a Lei de Emergência – recurso dos tempos
de Colônia -, e de usá-la
contra os manifestantes, o
regime não tem encontrado
maneiras de apaziguar as
mobilizações. Segundo o ativista avalia, “o povo de Hong
Kong sabe que se houver
recuo, não haverá meios de
recuperação na luta”.
“Precisamos de melhor
salário mínimo, melhor sistema previdenciário, precisamos de sindicatos verdadeiramente independentes,
que militem em defesa dos
direitos dos trabalhadores.
Em Hong Kong, temos um
consenso: encontrar um jeito
de derrotar essa ditadura”,
conclui que para que isso
seja possível, é fundamental
que os lutadores de Hong
Kong recebam solidariedade
internacional.

Em janeiro de 2020, o
diretor executivo da organização de direitos humanos
Humans Rights Watch,
Kenneth Roth, foi proibido de
entrar na região semiautônoma chinesa de Hong Kong,
local de protestos intensos
por quase sete meses, provocando essa que é a maior
crise política da China em
décadas.
A visita tinha por objetivo
divulgar violações graves de
direitos humanos.
A organização acusa o
governo do presidente Xi Jinping de promover a opressão
mais brutal e generalizada
que a China já viu em décadas, incluindo a construção
de um “sistema medonho de
vigilância” em outra província, a de Xinjiang.
“Há muito que Pequim
reprime a população que
critica o governo e se manifesta”, afirma Nathan.

O ativista tratou de
desconstruir qualquer vaga
percepção de que o governo
de seu país é socialista.
“Se resgatarmos na história, nos anos 70, o partido
comunista já concorria no
mercado econômico, com
outros regimes capitalistas
como EUA, por exemplo,
se integrando ao mercado
global econômico”.
Em Hong Kong, ele relata,
o capitalismo selvagem se
revela quando se constata
o nível de miséria e desigualdade, além da falta de
direitos democráticos. A
população não tem direito ao
voto e a maior parte das políticas beneficia apenas aos
ricos. “Uma em cada cinco
pessoas vive na pobreza, e
mais de 200 mil moram nas
chamadas ‘casas gaiola’. Os
alugueis e preços de casas
são muito altos”, compartilha o ativista.
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Chile e França: lutas históricas contra reforma da Previdência
Ativistas internacionais relataram experiências em lutas por aposentadorias,
melhores condições de vida e liberdade
No Chile e na França, mobilizações intensas têm
mostrado força e permanência. Os governos desses
países têm enfrentado resistência e revolta popular
por meses a fio.
O povo chileno, que começou a protestar exigindo o fim das AFP (Administradoras dos Fundos de
Pensão) - sistema em que a aposentadoria dos trabalhadores é administrada por empresas privadas
que lucram todos os meses em cima dos descontos
nos salários dos trabalhadores -, passou a exigir a
renúncia do presidente Sebastian Piñera, além de
denunciar a violência policial e as graves violações
de direitos humanos contra a população que se manifesta nas ruas.
Na França, um ano após o longo período de
massivos protestos do movimento dos Coletes
Amarelos, inicialmente motivado contra impostos
e reformas fiscais e posteriormente por melhores
condições de vida e de trabalho, veio a forte mobilização contra a reforma previdenciária do governo
de Emmanuel Macron. Essa luta obteve importante
vitória, com o recuo na proposta de alteração da
idade mínima, mas segue firme pela retirada completa do nefasto projeto.

Marcela afirmou que sistema de aposentadoria no
Chile impõe miséria
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Marco Aurélio disse que Chile é país doente

Cenário chileno

Mobilização na França

Marco Aurelio, metalúrgico da Prodinsa, no Chile,
falou sobre o sistema AFP no país, segundo ele, um
dos resquícios da ditadura de Augusto Pinochet, que
afeta as aposentadorias, estabelece cobranças pela
água, saúde, eletricidade. “Todos os serviços básicos
foram privatizados e a situação é crítica para os mais
pobres. O Chile é um país doente com 38º de graus
de febre, a ponto de morrer”, alertou, afirmando que
os movimentos, diante de tal situação, têm buscado
construir organizações e entidades sindicais comprometidas de fato a combater governos e patrões.
Pressionado pela mobilização e pela falta de apoio
popular – pesquisas revelam que o presidente tem 6%
de aprovação, o nível mais baixo desde a volta da dita
democracia no país - Piñera propôs aumento de 6%
nas contribuições previdenciárias, custos a serem pagos pelas empresas do modelo AFP.
Marcela Olívares, ativista chilena do funcionalismo
público, contou que, no Chile, a luta é acima de tudo
contra o modelo econômico. “Temos nos mobilizado
em especial contra o sistema de Previdência, implementado após a ditadura militar, que impôs pensões
miseráveis aos aposentados. A partir disso, iniciamos
uma campanha: ‘Basta de AFP’, reivindicando que a
previdência seja estatal, gratuita, e que o estado contribua para isso. O governo no Brasil tentou implementar o mesmo modelo e precisamos compreender que o
capitalismo é um só, as políticas capitalistas são globais para a América Latina e para todo mundo”, relatou
ela em entrevista para a Central.
Segundo informe da Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch, divulgada em janeiro de 2020,
foram registrados 442 crimes cometidos por policiais,
sendo parte deles fruto de agressões, tortura, estupros
e assassinatos. De acordo com o Ministério da Saúde
do Chile, mais de 220 pessoas sofreram ferimentos nos
olhos por balas de chumbo, sendo que ao menos 16 lesionados perderam a visão e 34 correm o mesmo risco.
Desde o início das manifestações, em 18 de outubro de 2019, conforme registro oficial, foram mortas
26 pessoas, casos ainda em investigação. Além disso,
a polícia e o exército prenderam mais de 20 mil manifestantes.

Em nome da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas, Nara Cladera, da central francesa Solidaires, compartilhou sobre a experiência de acompanhar
e apoiar a luta dos Coletes Amarelos, protagonistas de
forte onda de protestos iniciada em 2018.
“Esse movimento não nasceu em Paris e é uma expressão da pobreza dos territórios mais rurais, fora do
cenário parisiense. Essa luta é organizada pelo conjunto
da classe operária, e o mais interessante é que o movimento permitiu uma politização acelerada na sociedade
francesa”, avaliou Nara.
Segundo Nara, em quatro meses de mobilização,
conforme dados do Ministério do Interior, 8.645 mil
pessoas foram presas em decorrência de participação
em protestos.
A criminalização na França tem avançado como nunca, justificada pelo governo sobretudo como maneira
de defesa desde atos terroristas no país. “Vivemos no
chamado ‘estado de defesa’ permanente na França, e a
repressão ganhou força ainda em 2016, em meio a protestos contra a chamada ‘lei do trabalho’. A partir disso,
para decretar prisão, não é mais necessário um juiz, e
o Ministério Público ganha poder de decisão”, explicou.
Fato é que essa luta que vem desde 2018 inspirou a
população e os trabalhadores de modo geral, e em 5 de
dezembro as centrais e movimentos na França realizaram forte Greve Geral, que contou também com o apoio
dos Coletes Amarelos. Dessa vez contra a Reforma da
Previdência do governo de Macron.
Uma nova Greve Geral foi realizada em 9 de janeiro de
2020, o que forçou ao governo retirar, provisoriamente, o
aumento da idade mínima de 62 para 64 anos. No entanto, os movimentos consideraram que a universalização
serviria para nivelar por baixo as condições de todas as
categorias, estabelecendo um novo sistema de cálculo,
única e exclusivamente por pontos, e prometeram não
deixar as ruas mesmo após o recuo do governo.
“Tivemos nesse período uma série de retirada de direitos. Os direitos que perdemos hoje, foram ganhos a
partir das lutas e barricadas de ontem. E essas lutas
atuais nos garantirão recuperar o que foi perdido e conquistar para além das urgências de hoje. A luta continua”, apontou Nara Cladera.

Nara convocou a luta unificada por direitos
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