L
A
I
R
O
T
EDI
Outros outubros virão

O

3º Congresso Nacional da CSP-Conlutas aconteceu num
momento especial: os 100
anos da Revolução Russa na perspectiva de construir novos outubros.
O tema deve ser parte da formação
dos que lutam em defesa da classe
trabalhadora. Além disso, coroou um
período de intensa atuação da Central no movimento sindical e popular
brasileiro. Realizado de 12 a 15 de
outubro de 2017, em Sumaré, São
Paulo, a atividade, que reuniu cerca
de 2.600 pessoas, aponta uma alternativa a trabalhadoras e trabalhadores que querem lutar.
Desde o início do ano, a CSP-Conlutas dá uma batalha crucial pela unificação da mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras no país visando
a construção de uma Greve Geral
contra as reformas do governo de
Michel Temer. O que parecia improvável culminou com uma forte Greve
Geral, em 28 de abril, e a ocupação
de Brasília, em 24 de maio.
Não fosse o recuo da cúpula da ampla maioria das centrais sindicais, teríamos feito outra grande Greve Geral
no dia 30 de junho, o que seria de
qualidade para barrar as reformas trabalhista e previdenciária.
A nossa Central se manteve no caminho da luta. Impulsionamos a unifica-

ção dos metalúrgicos para retomar
o movimento, o que motivou o Dia
Nacional de Lutas e Paralisações em
10 de novembro, que também contou com outras categorias e servidores públicos das três esferas. Essa
data foi aprovada no Congresso de
nossa entidade.
Assim, o 3º Congresso Nacional da
CSP-Conlutas expressou o que tecemos no último período em defesa
dos trabalhadores e trabalhadoras
brasileiras, reafirmando o caráter
sindical e popular, classista e independente da Central. Não somente
em defesa de direitos no movimento sindical, mas dos movimentos
populares, dos que lutam contra as
opressões, como o machismo, o racismo, a LGBTfobia; dos que lutam
por territórios originários, por moradia urbana, contra a violência nas
periferias, por reforma agrária e tantas outras bandeiras. Mais ainda, a
nossa luta internacionalista.
A perspectiva é de novas lutas. Estaremos à frente das trincheiras e
abarcaremos os que querem lutar.
Nossos breves 11 anos de vida mostram que ainda somos pequenos,
mas representamos uma parcela
expressiva da classe trabalhadora e
temos enorme capacidade para sermos grande!
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3º Congresso

Abertura expressa perfil
de luta, sindical e popular

“Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda
a vida e estes são imprescindíveis.” (Bertolt Brecht )

A

exibição do vídeo “11 anos
fortalecendo a unidade sindical e popular, classista
e independente” deu início à solenidade de abertura do 3° Congresso Nacional da CSP-Conlutas,
na quinta-feira, 12 de outubro de
2017, na Estância Árvore da Vida,
em Sumaré, São Paulo. O resgate
da criação e construção da Central, assim como os princípios e
o programa que baseiam a entidade foram perpassados com as
imagens de lutas ao longo dessa
história.
Em seguida, delegadas e delegados de entidades e de movimentos da cidade e do campo subiram
ao palco com a leitura da poesia
de Brecht e ao som do grupo de
hip hop Gíria Vermelha, que cantou a música “Lutar é preciso”.
Com trechos da Internacional Comunista, a apresentação empolgou o plenário.
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~
SAUDACOES
´

Representantes de entidades e
organizações convidadas saudaram a realização do Congresso e
destacaram a importância do encontro em meio a atual situação
do país.
Nara Cladera (Central Sindical
Solidaires, da França) falou em
nome da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas. Ressaltou a importância do caráter in-

ternacionalista da Central: “Temos
horizontes, histórias e culturas diferentes, mas mesmo assim nos
reconhecemos num sindicalismo
de luta e que busca a transformação social”.
Ubiratan Dantas, o Bira (CGTB),
reforçou a importância da Central
nas recentes lutas no Brasil. “Fizemos luta nos dias 8, 15 e 30 de
março, fizemos uma grande greve

geral, ocupamos Brasília. Nossa luta
mostrou os guerreiros e heróis, mas
também os traidores, que foram os
setores que preferiram recuar no dia
30 de junho. A CSP-Conlutas puxou
a luta e mostramos que há disposição dos trabalhadores”.
Pedro Paulo, da Intersindical, lembrou que a CSP-Conlutas é fruto do
processo de reorganização do movimento dos trabalhadores no país, em
que há resistência e luta. “Precisamos apostar na unidade da classe e
entre aqueles que não se renderam,
entre todos os que querem lutar contra os ataques do governo”.
Paulo Pedrini, da Pastoral Operária, destacou o que chamou de
“três pilares” presentes na CSP-

-Conlutas. “Ver o vídeo de abertura
nos fez rever momentos de luta que
vivemos juntos e é assim por que a
CSP-Conlutas sempre se baseou em
três pilares, o internacionalismo, o
classismo e a independência, e isso
precisa ser mantido”.
Roqueiro, do PCB, lembrou que
a Greve Geral realizada este ano demonstrou que unidos os trabalhadores podem frear as reformas. “Precisamos fazer o dia 10 de novembro
um grande dia de luta e construir um
grande encontro nacional da classe
trabalhadora”, defendeu.
Luiz Araújo, do PSOL, afirmou
que derrotar Temer e defender os
direitos são os principais desafios
atualmente. “É preciso unir os cam-

pos progressistas e
unificar a luta contra
o governo. Também precisamos ter um programa
que supere o projeto de conciliação de classes e combata o
avanço da direita e também reverter o fracionamento do movimento
sindical combativo”.
Zé Maria de Almeida, do PSTU e
fundador da Central, destacou que
diante do desafio de construir a
unidade para lutar, a CSP-Conlutas
esteve na vanguarda desse esforço. “É preciso manter a independência de classe, rechaçar qualquer conciliação com a burguesia
e fazer a nossa revolução de outubro. Esse é o desafio”.

Desafios

Avançar na luta e na unidade da classe
A abertura do 3º Congresso resgatou o papel cumprido
pela CSP-Conlutas no último período, suas perspectivas
e fortalecimento e os caminhos para avançar a luta dos
trabalhadores. Membros da Secretaria da Executiva Nacional (SEN) expuseram suas perspectivas para os desafios a
serem enfrentados no próximo período.
A exposição foi feita por Atnágoras Lopes, do Sindicato
da Construção Civil de Belém (PA), Helena Silvestre, do
Movimento Luta Popular, e Amauri Fragoso, do Andes-SN.

Retrato do povo
Helena mostrou o desafio a ser enfrentado pela CSP-Conlutas: ser um retrato do povo que é oprimido, mas
que também é de luta.
“Acreditamos que este é um patrimônio importante
da nossa central. O trabalhador é um só. A primeira unidade que temos de construir é a unidade da classe trabalhadora. É preciso que um peão de fábrica se enxergue
num sem-teto, e que o sem-teto se enxergue nos quilombos; que os LGBTs se vejam a si mesmos na juventude.
O desafio primeiro é que nossa classe se enxergue como
uma só e enxergue quem são nossos inimigos para revolucionar nosso país”, disse.

Agir enquanto classe
Atnagoras citou os trabalhadores que saíram às
ruas nas grandes mobilizações de 2017 e que terão
um papel decisivo na construção de uma nova Greve
Geral. Mas frisou também que este papel é de toda
classe trabalhadora. “Não tem como sepultar o inimigo sozinho. Agir enquanto classe é o critério que nos
dá a possibilidade de enfrentar a força do inimigo”,
afirmou.
“Diante de um governo que goza de 3% de popularidade, cabe a nós transformar o ódio e a indignação em mais organização, em vias ocupadas, em
comitês populares”, ressaltou.

Democracia operária
O dirigente do Andes-SN Amauri Fragoso defendeu um plano de ação. ”É necessário entender que a
Central está em processo de construção e temos de
aperfeiçoá-la. A CSP-Conlutas precisa a todo instante estar renascendo. Precisamos apontar para o que
temos de fazer daqui pra frente. As diferenças podem ser resolvidas na democracia operária. A Central
vai sair deste Congresso e dar um salto de qualidade
para o enfrentamento à burguesia nacional”.
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Debates

O

Contribuições Globais
norteiam 3º Congresso

3º Congresso da CSP-Conlutas dedicou a parte
da tarde do primeiro dia à
apresentação das Contribuições
Globais apresentadas por entidades e grupos de delegados(as).
Ao todo, 16 contribuições foram apresentadas, norteando o
debate de ideias no Congresso.

Proposta 1) – Apresentada por
Rejane de Oliveira, oposição ao
Cpers (Sindicato da Educação do
Rio Grande do Sul), com o tema
“Unidade e independência de
classe: aprofundar a democracia
operária e o caráter sindical e popular da CSP-Conlutas”.

As intervenções trouxeram importantes avaliações e desafios
da Central e da classe trabalhadora para o próximo período. Os
textos abordaram desde a análise
da conjuntura internacional e nacional, passando pelo balanço do
último período da Central, plano
de ação, estrutura, entre outros.

As análises, caracterizações
e políticas diversas defendidas
marcaram os debates que foram
realizados em grupos de trabalho
no decorrer dos trabalhos.
Cada expositor teve sete minutos para apresentar sua proposta.
Confira:

Proposta 2) – Apresentada pelo
membro do CEDS (Centro de Estudos e Debates Socialistas) Clóvis Oliveira. O tema: “Por uma
Central de Trabalhadores Classista”.

Proposta 3) – Adriano Dias, cipeiro da Oposição dos Correios do
Rio de Janeiro, apresentou o texto
“Construir um bloco nacional dos
que lutam contra o governo, os
patrões e a burocracia sindical”.

Proposta 4) – Proposta apresentada por Juliana Donato, integrante
da oposição bancária de São Paulo, e Davi Lobão, do Sinasefe, com o
tema “Crise econômica: disputa entre blocos imperialistas e o questionamento da ordem mundial”.
Proposta 5) – Foi apresentada
pelo militante do Espaço Socialista, José Dalmo, com o tema
“Construir uma ferramenta para
a classe trabalhadora brasileira,
Conlutas Socialista, Democrática,
de Base e Anti-burocrática”.
Proposta 6) – Alexandre Ferraz,
da Oposição Alternativa, apresentou o texto “Internacional:
América Latina em um novo realinhamento político-econômico-ideológico”.

Proposta 7) – A contribuição “A unidade ampla para derrotar Temer e
as suas contrarreformas, unidade dos socialistas para construir uma
alternativa à direita e ao Lulismo” foi apresentada por Jeferson Faccin,
do Bloco de Resistência Socialista e Sonia Godeiro, da Oposição do
Sindsaúde do Rio Grande do Norte.
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Proposta 8) – Claudionor Brandão, do Movimento Nossa Classe, apresentou o texto com o
tema “Crise Capitalista, Crise Orgânica e seus desdobramentos na
dominação burguesa em escala
mundial”.
Proposta 10) – A contribuição “Responder a crise com o programa da
classe operária” foi defendida por Ana Raquel, da Corrente Proletária
da Educação – Oposição Unificada da Apeoesp, e por Gustavo de Andrade Gales.

Proposta 9) – Foi apresentada por
Silvia Leticia, educadora do Pará,
e Neida de Oliveira, oposição ao
Cpers (Sindicato da Educação do
Rio Grande do Sul): “Contribuição ao debate da Construção Socialista e Unidade pra Lutar / LS).

Proposta 11) Foi apresentada por Thieplo Bertola, da Oposição Sindical na PUC do Rio de Janeiro, e Rufino
Linhares e Gilson Rocha ambos do Movimento Mobilização Compromisso e Luta – Oposição no Sindicato
dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará.

Proposta 12) – Foi apresentada pela dirigente dos metroviários de
São Paulo, Ana Bourgin, e Silvio Kanner, da Oposição Bancária do
Pará, contribuição com o tema “Unir a Luta contra as reformas e o
ajuste ao repúdio popular contra a corrupção”.

Proposta 14) – A contribuição
“Organizar os de baixo para derrubar os de cima” foi apresentada
por Avanilson Araújo, do Movimento Luta Popular.

Proposta 15) – A “Contribuição
sobre as situações Nacional e Internacional” foi apresentada pela
dirigente do Andes-SN Eblin Farage.

Proposta 13) – Foi apresentada por Magda Furtado, do Sinasefe, com o tema “Contribuição
de Conjuntura e Tarefas da APS/
PSOL Resistência e Luta ao 3°
Congresso da CSP-Conlutas”.

Proposta 16) – Willian Felipe, da
Oposição Alternativa, apresentou
a resolução “Conlutas pela base”.
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11 anos

O

CSP-Conlutas reafirma-se como
central independente e classista

painel “11 anos da CSP-Conlutas e os desafios
para o fortalecimento da
central na construção de uma alternativa classista, sindical e popular” abriu os trabalhos do terceiro dia do Congresso.
Apesar das diferenças inerentes ao espaço democrático, os
expositores foram unânimes em
destacar o acerto da fundação da
CSP-Conlutas como um organismo independente do governo e
dos patrões e que une a classe
trabalhadora e movimentos populares.

Verdadeira unidade
Preta Lu, dos movimentos Hip
Hop Quilombo Urbano e Quilombo
Brasil, trouxe para debate a dura
realidade do povo da periferia e da
juventude negra, penalizados pelo
capitalismo, mas que também são
de luta e resistência.
“A gente luta, tem disposição
pra guerra e está avançando. É
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uma grande vitória existir a CSP
com caráter unificador, que une
periferias, sindicatos, categorias
profissionais, quilombolas, LGBT,
mulheres defendendo os direitos
de seus filhos. Temos que ter em
mente que a verdadeira unidade é
com essas categorias. Temos de
permanecer neste caminho”, afirmou.

´
´
CARATER
DE FRENTE UNICA
O dirigente Mauro Puerro, da Federação
dos Professores do Estado de São Paulo (Fepesp), relembrou que a CSP-Conlutas foi fundada pela coragem de homens e mulheres que
tiveram o acerto de romper com a CUT. A ruptura aconteceu num momento em que esta central se
posicionava como colateral do PT e braço político do
governo Lula.
Puerro defendeu a CSP-Conlutas como uma central
independente do governo e de partidos, mas garantindo ampla unidade em sua construção. “Defender
a história da nossa Central é defender o caráter de
frente única. Isto é decisivo e tarefa de todos nós”.
“Somos minoritários, mas temos vocação para ser
maioria. Que se criem condições para levar a classe
trabalhadora à vitória final, numa sociedade independente dos patrões e que leve à revolução socialista”,
ressaltou o dirigente.

~ A
~ de classes
` conciliaCAO
NAo
´
presidente do Andes- que esta pode não ser a alter-

A
-SN, Eblin Farage, expôs suas
perspectivas para o futuro da
central, sem se esquecer dos
motivos que levaram à sua
fundação.
“O que motivou a construção da CSP-Conlutas foi
a necessidade de se romper
com o projeto de conciliação
de classes adotado por outras
centrais. Para nós, é um acerto
que a CSP tenha nascido como
opção classista, de autonomia
em relação ao governo e aos
patrões. Que continue nessa
perspectiva. Nossa avaliação é

nativa mais fácil, mas é a mais
importante e acertada para a
classe trabalhadora.”
Eblin lançou como desafio unir todos os lutadores
que ainda não fazem parte da
CSP-Conlutas e abrir espaço
para os vários segmentos da
classe trabalhadora, para que
reconheçam nesta central uma
alternativa. “Não tem trabalhador mais importante, todos
têm de estar juntos na defesa
intransigente dos nossos direitos e na superação da ordem
do capital”.

^
11 ANOS DE INDEPENDENCIA
Ex-presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São José dos Campos, Luiz Carlos Prates, o Mancha,
resgatou um importante momento

da história da Central, quando foi
fundada, durante o governo Lula.
“Há 11 anos, quando começávamos o processo de fundação da

Conlutas, muita gente dizia que não
existia outro caminho que não fosse a CUT, que ficaríamos isolados.
Hoje estamos aqui mais fortes e
somos parte fundamental da classe
trabalhadora. A Conlutas se consolidou como um importante polo de
resistência”, disse.
Durante todo esse período, a
central esteve à frente de grandes
mobilizações e de importantes debates nos principais momentos políticos do país. Manteve-se também
aberta a todos os movimentos de
esquerda. “A CSP é uma frente única de trabalhadores e movimentos
populares. Fizemos 11 anos e queremos avançar mais”.
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100 anos

N

O legado da Revolução Russa

a comemoração dos 100
anos, a Revolução Russa foi
o foco do painel que aconteceu na tarde de sexta-feira, segundo dia do 3º Congresso Nacional da CSP-Conlutas.
Martín Hernández, dirigente
da Liga Internacional dos Traba-

lhadores – Quarta Internacional
(LIT-QI); Wanderson de Melo,
docente da Universidade Federal
Fluminense (UFF) e da base do
ANDES-SN; Kevin Murphy, professor da Universidade de Massachusetts (EUA); e Valério Arcary,
historiador e docente aposenta-

do do IFSP (Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo) dividiram o tempo
com as saudações por vídeo da
escritora norte-americana Wendy
Goldman e Esteban Volkov, neto
de um dos líderes da revolução,
Leon Trotsky.

~ das mulheres
Emancipacao
´
estu-

“Camaradas, sugiro que
dem a Revolução Russa, que é a
nossa história, o legado dos que
vieram antes de nós”, salientou a
escritora norte-americana Wendy
Goldman em vídeo gravado especialmente para o 3º Congresso.
Autora de ‘Mulher, Estado e
Revolução’, lançado pela editora
Boitempo, no qual analisa o papel
das mulheres na Revolução Russa
de 1917 e as lições deixadas por
elas, a escritora defende que entre
as principais ações da revolução
está a emancipação das mulheres.
Wendy aponta três aspectos
fundamentais desse processo: a
ideia da união ou amor livre, onde
nem Estado nem Igreja deveriam
interferir
nos
relacionamentos
pessoais, que não necessitariam
ser eternos; a socialização na comunidade de tarefas domésticas
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não assalariadas, que permite o
ingresso das mulheres ao trabalho
em igualdade aos homens; assim
como a legalização do aborto, em
1920, com assistência do Estado.
Segundo a escritora, esses
avanços são insuperáveis, uma
vez que o capitalismo não somente não resolveu tais entraves que
existem na sociedade, como pio-

rou a situação da mulher. “Atualmente, mulheres tem salários
mais baixos numa situação ainda
pior, pois muitas delas são obrigadas a atravessar fronteiras saindo
de seus países para trabalhar nos
setores de serviços com salários
mais baixos e são desvalorizadas.
Isso acontece principalmente com
mulheres negras”, ressaltou.

~ e´ necessaria
´
Nova revolucao
´

Dirigente da LIT-QI, Martin
Hernandez defendeu que para os
socialistas revolucionários a Revolução Russa dividiu a história entre
o antes e o depois desta ação e
o que sintetiza essa situação é o
fato de os explorados, os de baixo,
passarem a estar à frente de um
Estado. “Não existiu milagre, existiu uma revolução que expropriou
a burguesia e acabou com a anarquia do capitalismo para construir
uma economia planificada, para
produzir de acordo com a necessidade do conjunto e não de acordo
com os capitalistas”, reforçou.

Segundo o dirigente, as transformações da revolução na vida da
população ocorreram por meio do
desenvolvimento social, da economia e da cultura naquele país. Lembrou que 80% dos que viviam na
Rússia eram analfabetos e 20 anos
depois este índice caía para zero.
Entre os benefícios que a classe
trabalhadora conquistou está também o salto tecnológico que possibilitou a URSS se transformar em
um dos países mais desenvolvidos
do mundo em poucos anos.

Se defendeu a revolução liderada por Wladimir Lenin e Leon
Trótsky, Martín responsabilizou
Josef Stálin pela derrota. Entre os
motivos, destacou a não expansão da ação revolucionária para
outros países, os acordos com o
nazismo, por meio do pacto Hitler/
Stálin e, posteriormente, o início
da restauração do capitalismo
atrelando os países ao imperialismo a partir da contração de dívidas externas.
Neste sentido, condenou os
governos populares que não rom-

pem, mas se apoiam no capitalismo para governar, como Lula e
Dilma fizeram no Brasil, Evo Morales, na Bolívia, ou Hugo Chaves,
na Venezuela.
Pela situação atual do capitalismo com a superexploração
da classe trabalhadora, a fome e
problemas estruturais, Hernandez
apontou uma nova revolução de
outubro como mais necessária do
que 1917, “que não será feita por
governos de Frente Popular e com
conciliação de classes, mas pela
classe trabalhadora”, reforçou.

~ da propriedade privada
Processo de superacao
´

Wanderson de Melo, docente da UFF, ressaltou a importância desse debate no Congresso,
uma vez que a Revolução Russa
foi uma tentativa dos trabalhadores superarem o capitalismo e as-

sumirem o controle dos meios de
produção e de suas vidas.
Explicou a construção dessa
revolução: “O processo iniciado
em fevereiro que vai até outubro,

é um processo de dualidade de poderes, você tinha um poder oficial
centrado no parlamento russo, e
o poder dos operários, camponeses e soldados. Isso desgastou o
Estado. A máquina estatal estava
inoperante e, com isso, favoreceu
os conselhos de fábrica, o movimento dos sovietes, e os trabalhadores deram uma cartada importante no sentido de instaurar uma
nova ordem social”, disse.
Também resgatou um fator
crucial para a derrota da revolução
já ao comando de Stalin. “Os bolcheviques pensavam que a Revolução iniciava na Rússia, que era o
elo mais débil da cadeia imperialista, e se completaria nos países
ocidentais, este último componente não ocorreu, a revolução mundial não aconteceu”.
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100 anos
O papel dos
´
metalurgicos
Kevin Murphy destacou a importância do processo pré-revolucionário. Representando 60% da
classe trabalhadora na Rússia, os
metalúrgicos foram os protagonistas das ondas de greves e protestos, principalmente em Moscou e
São Petersburgo, que levaram à revolução democrática em 1905, importante passo para 1917. “Foram
inúmeras greves nos anos anteriores e um mês antes das grandes
lutas de janeiro de 1905”.
Após a intensa repressão desfechada por tropas czaristas no
dia conhecido como Domingo Sangrento, naquele mesmo janeiro,

que assassinou oficialmente 930
trabalhadores, a mobilização dos
metalúrgicos decaiu significativamente. Tal situação foi agravada
com o envio de tropas ao front na
Primeira Guerra Mundial.
O pesquisador apontou três aspectos importantes na construção
da Revolução Russa. O surgimento da participação de mulheres e
jovens na mobilização dos trabalhadores quando os metalúrgicos

´
´
Realismo politico
tatico

perdem esse protagonismo; a participação de outras categorias específicas em luta; e a frequência
de greves que acontecem em 1912
que se unificam em solidariedade
quando há repressões intensas aos
que lutam. Esses são processos
necessários para o fortalecimento
do que foi o Outubro de 1917.
Kevin apontou ainda o papel
das direções revolucionárias em tal
processo.

O legado de Trotsky
Um dos pontos altos do painel foi a
exibição de uma saudação no telão à CSP-Conlutas feita pelo neto de Léon Trotsky, Esteban Volkov, que resgatou a importância da história e das lições deixadas
pelo avô na luta contra o capitalismo e a
construção da revolução socialista.
Esteban também denunciou o papel
criminoso cometido pelo stalinismo na
destruição do socialismo russo e no assassinato de Trotsky em 1937, no México.

Celebrando a Revolução
Russa, Valério Arcary apontou
a importância dos bolcheviques (partido revolucionário),
mas resgatou a importância
das teses de abril, apresentadas por Lenin, essenciais para
a abertura do processo revolucionário.
Segundo o palestrante, a
genialidade do dirigente revolucionário foi saber fazer o
combate estratégico e perceber o momento certo para a revolução. “Lenin surpreende o
bolchevismo com as teses de
abril. Dizia que as condições
objetivas estavam dadas pela
maturidade da luta de classe
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europeia”.
Também destacou as contradições do Partido Bolchevique e lembrou ainda que o
primeiro governo revolucionário não era somente de bolcheviques e sim de uma coalizão,
sendo a ideia da frente revolucionária a mais importante para a construção daquele
processo. Ao mencionar tais
situações, destacou: “Quando
se luta por ideias temos de ter
realismo político tático”.
Defendendo ao final Lenin,
Trotsky e o bolchevismo, resgatou a importância da Central
como embrião político da revolução brasileira.

Para a CSP-Conlutas tal saudação é
valiosa uma vez que importantes organizações que compõem a entidade são
originárias do legado histórico e teórico
deixado por Trotsky e, mais do que isso,
seguimos acreditando e lutando pela
transformação rumo a uma sociedade socialista.

Solidariedade

Internacionalismo marcou Congresso

Cerca de 100 ativistas de
diversos países
abriram as atividades
do segundo dia

A

delegação internacional que participou do Congresso, formada
por 130 ativistas de 18 países, foi apresentada ao plenário na
manhã do segundo dia do encontro.

No palco, bandeiras, faixas de sindicatos e cartazes de protesto expressavam a diversidade nas lutas e na resistência ao redor do mundo.

Ataques mundiais
Representantes de três das
cerca de 60 entidades presentes
trouxeram relatos demonstrando
que os ataques pelo mundo são semelhantes, visando o mesmo objetivo: jogar a conta da crise capitalista sobre os trabalhadores, para
que a burguesia possa retomar sua
taxa de lucros e manter seu poder.
Em nome da delegação da
África, Ndaitavela Ndahafa Hamu-

pembe, vice-presidente da Central
Sindical da Namíbia (TUCNA, em
inglês), reforçou que as investidas
do governo e dos patrões contra os
trabalhadores na Namíbia são semelhantes às que seguem em curso em diversos outros países.
“Enfrentamos ataques na Previdência e nos serviços públicos.
Vivemos em um país rico, mas a
riqueza não é destinada às necessi-

dades do povo. A África é responsável pela construção de países da
Europa, mas é lugar de marginalizados e empobrecidos”. A dirigente terminou sua intervenção fazendo um chamado ao plenário para
que os trabalhadores não esperem
nada dos governos ou dos patrões.
“Somos os únicos capazes de garantir o nosso próprio destino e desenvolvimento”.

´
Greve da AlitAlia
A luta dos trabalhadores da Alitália, empresa de linha aérea italiana, foi destaque com o representante da Cub-Transporti, Daniele
Cofani. O trabalhador, que também
constrói a Frente de Luta contra a
Austeridade, explicou o processo
de precarização e privatização do
setor e resgatou um histórico das
mobilizações da categoria. O relato
de resistência empolgou o plenário. “Houve um referendo em que
os trabalhadores disseram ‘não’ à
proposta da empresa e às demissões. A situação na Alitália é um
exemplo do que faz o capitalismo.

São cerca de 10 mil trabalhadores
demitidos. É a maior demissão em
massa que já aconteceu na Itália”,
ressaltou, agradecendo ainda o

apoio da CSP-Conlutas aos trabalhadores, que estão organizando
uma coordenação com entidades
que defendem lutas em comum.
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Solidariedade

~
contra Criminalizacao
´
das lutas
Em nome do Sitrasep (Sindicato
de Trabalhadores do Setor Privado) da Costa Rica, Jouseth Chaves
Rodríguez, secretário de conflitos
da entidade, trouxe um relato importante sobre a criminalização e
perseguição ao movimento sindical
e popular. O dirigente iniciou sua
intervenção trazendo a questão
“¿Dónde está Santiago Maldonado?”, em referência à campanha
pelo ativista argentino Santiago
Maldonado, desaparecido há dois
meses após truculenta abordagem
da polícia durante repressão a uma
comunidade mapuche.
“O que aconteceu com Santiago Maldonado acontece com todos
os trabalhadores, na América e no
mundo. Um exemplo disso é o caso

de Berta Cáceres, assassinada em
Honduras”, relembrou (é importante resgatar que dias depois da realização do Congresso da CSP-Conlutas, foi encontrado o corpo de
Santiago Maldonado).
“Os trabalhadores das empresas
privadas na Costa Rica vivem sob
uma verdadeira ditadura. O governo e os empresários impedem a
organização sindical, há listas de
trabalhadores que se organizam no
sindicato e que são rejeitados pelas
empresas quando tentam se candidatar a um cargo de trabalho”,
denunciou.
Jouseth ainda destacou a situação de migrantes em seu país e o
quanto as empresas faturam com
este contexto de exploração, colocando trabalhadores de outros países, sobretudo nicaraguenses, em
situação análogas à escravidão.

Homenagem e defesa de Catalunha livre

Ao final, foi apresentada uma homenagem ao saudoso camarada Dirceu Travesso, o Didi, responsável por
impulsionar a Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas. Uma
fala do dirigente foi resgatada em registro do Encontro Internacional de
2012, emocionando o plenário.
A delegação espanhola não pode
comparecer, por estar engajada na
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luta pela independência da Catalunha. Uma faixa em solidariedade ao
povo catalão foi estendida em frente
ao palco ao fim da apresentação.
Grande parte da delegação internacional de ativistas presentes no
Congresso participou também do 1°
Encontro das Américas da Rede Internacional, realizado nos dias 16 e
17 de outubro em São Paulo.

“Somos um país pequeno, com
4 milhões e meio de habitantes.
Destes, 500 mil são da Nicarágua.
Estes trabalhadores não têm os direitos trabalhistas mais básicos”,
afirmou.
Outro ponto destacado pelo dirigente é a perseguição aos que
se envolvem na luta sindical. Segundo ele, as ameaças são constantes. Ele e mais um camarada de
luta ouviram que receberiam um
tiro na cabeça no primeiro momento em que fossem vistos sozinhos.
“O problema é que um sindicalista
precisa da cabeça para trabalhar”,
disse ele em tom jocoso.
Em agosto, a CSP-Conlutas esteve representada na Costa Rica
para acompanhar a mobilização do
Sitrasep e o lançamento de uma
Campanha Nacional pela Liberdade
Sindical.

Luta negra
no mundo
A delegação da África
negra, com ativistas da Namíbia, Angola e Botsuana, e
ativistas do Haiti participaram
de reunião com representantes do Quilombo Raça e Classe. Dentre os temas discutidos, as reparações ao povo
negro, o enfrentamento aos
governos de frente popular e
o racismo na questão de classe tiveram destaque. Antonio
Tonga, ativista angolano do
movimento Em Luta, frisou
que “não há como superar o
capitalismo sem derrotar o
racismo”, e que as pautas do
movimento negro devem se
internacionalizar.

Classe trabalhadora

A CSP-Conlutas em seus
diversos perfis

A

Quilombolas, operários, negros, mulheres, LGBTs,
juventude, povos da floresta: somos a cara da luta

inda na mesa de abertura
do 3º Congresso Nacional
da CSP-Conlutas, a integrante do movimento por moradia
Luta Popular, Helena Silvestre,
sintetizou o poder de resistência
dos trabalhadores e do povo brasileiro. Contudo, também expressou
a concepção da Central de enfrentar os desafios que estão postos
para a nossa classe com um todo
num país que rege sua economia
e direitos de forma absolutamente
desigual.
“Quando o cenário foi de escravidão, fizemos os quilombos. Se
há exploração, há greves. Quando
há repressão, há resistência. Nos
disseram que seria impossível evitar o aumento das passagens, e
nós tomamos as ruas em 2013.
Nos disseram que não conseguirí-

amos fazer uma greve geral, e nós
fizemos a maior da nossa história
em 28 de abril desse ano. Disseram que seria impossível evitar
a privatização das escolas, e os
estudantes fizeram centenas de
ocupações. Disseram que os indígenas não conseguiriam intervir
sobre a privatização do Parque do
Jaraguá, e eles tomaram as torres
de comunicação do Pico, deixaram mais de 600 mil pessoas no
estado de SP sem sinal, e conseguiram ser ouvidos”, afirmou a dirigente.
A CSP-Conlutas abarca hoje diversos setores da classe trabalhadora. Além do setor sindical com
operários, funcionalismo público,
de serviços e outros. São trabalhadores rurais, pequenos agricultores e que lutam por reforma

agrária; são setores mais violentados, como os que lutam por moradia urbana e os que lutam por
seus territórios originários, como
quilombolas e povos indígenas; é
a juventude. Uma concepção de
organização que surge desde seu
início e vem avançando no decorrer desses 11 breves e intensos
anos de existência.
Essa experiência inédita de
central sindical e popular no Brasil
ficou expressa em uma das mesas
que talvez mais tenha simbolizado
essa representação e impactado o
plenário do Congresso. Foi a mesa
com representantes da luta contra
as opressões, da juventude, movimento operário, serviço público, movimento popular e luta por
territórios, realizada no domingo
(15).
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Classe trabalhadora
Confira um pouco das falas dos que compuseram a mesa:
Carlos Daniel - LGBTs:
“Querem ideologizar como natural,
o papel do homem e o da mulher, mas
nós não queremos. O Estatuto da Família
diz que não somos [LGBTs] reconhecidos
como família; nos deparamos com o projeto da Cura Gay e não temos confiança
no poder judiciário que permite que essas

pessoas sejam “tratadas”. O sistema capitalista nos mata a cada dia, mata a nossa classe. Por isso, é fundamental que
Central faça a nossa luta, que é necessária. A nossa classe tem cor, gênero e
orientação. A luta das LGBTs é a luta da
classe trabalhadora”.

Hertz Dias - Quilombo Brasil
Contestou os que afirmam que há
uma onda conservadora no país e afirmou: “Por baixo dessa onda tem corpos
de negros submersos”. Assim, chamou a
resistência: “A CSP-Conlutas tem de ser
contaminar pelos setores mais atacados.
Nós organizamos as senzalas, nós orga-

nizamos os quilombos. Nunca vi um semestre tão explosivo quanto este último,
em que fizemos a maior Greve Geral do
país. E se existe um laboratório neste país
da luta de classes, somos nós, porque a
classe trabalhadora é majoritariamente
negra. Viva a luta do povo negro”.

Marcela Azevedo - MML
“Precisamos educar o conjunto dos trabalhadores que lutar contra a opressão não
é apenas uma tarefa dos oprimidos, mas do
conjunto da nossa classe”, alertou a representante do Movimento Mulheres em Luta.
“A CSP-Conlutas foi capaz de enfrentar
o primeiro governo de uma mulher e se enfrentar com esse governo. Isto porque somos do estofo classista e socialista. O 8 de

Março [Dia Internacional de Luta das Mulheres] mostrou mais uma vez que as mulheres
protagonizam a luta dos trabalhadores. Pra
nós, não há outro caminho da emancipação que não seja destruir o capitalismo. E
não há como destruir o capitalismo sem as
mulheres. Essa unidade é necessária para
sermos vitoriosos. É a unidade com os da
nossa classe”.

Abel Barreto - Trabalhador rural

“Nós trabalhadores rurais lutamos
muito por salário, por emprego, mas a
luta do campo arrebenta cercas, arrebenta porteiras para tirar das mãos dos

proprietários o que é nosso de direito. E
nós, do campo e da cidade, devemos fazer juntos essa luta”, disse o trabalhador
rural de Duartina (SP).

Leanir “Raposão” - Nós da Sul
Do movimento por moradia: “Podemos resolver a crise do país arrancando cada vagabundo político do poder.
Aqui tem guerreiros e guerreiras que
não aguentam mais ser tratados como
lixo, como esgoto. Aqui dentro não estão nossos inimigos, nossos adversários,

aqui é a fonte de onde matamos a nossa sede e tiramos a nossa fonte de luta.
A partir das 14 horas de hoje [quando
acabaria o congresso], vamos pras ruas,
pras bases, pra fazer com que a coisa
mude. Aqui, adquirimos experiência e
força para mudar esse país”.

Irene Maestro - Luta Popular
Do movimento por moradia: “Nós, do
Luta Popular, buscamos desenvolver pequenas organizações de poder popular.
Na ocupação Esperança, que vocês viram um vídeo há pouco, nós discutimos
onde seriam as ruas, as praças, por onde
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passaria o esgoto, onde colocar o bairro.
É uma forma de o povo perceber a força
que a sua luta e a sua organização tem.
Na Greve Geral podemos unir indígenas
e sem teto para fazer piquete em fábricas e fazer trancamentos de rodovias”.

Inaldo Serejo - indígena da etnia Gamella
“Conhecemos o duro golpe do capitão do mato, dos bandeirantes; nossos
corpos são atravessados por chumbo,
não são apenas balas de borracha, ao
longo de 500 anos. Somos povos que
continuamos resistindo apesar de toda
a violência, da política de extermínio e
do genocídio. Milhares de indígenas foram assassinados pelas balas do sistema, para dar lugar ao que esse mesmo
sistema chama de progresso. Mas tem

um segredo que eles não
sabem: nós somos sementes
crioulas, caboclas! Apesar dos
brutais assassinatos de índios,
travestis, quilombolas, trabalhadores, outros milhares surgirão. Nós não
morremos. Os que têm o sangue derramado seguem com a gente na luta”,
disse o representante da etnia que luta
por reconhecimento e por suas terras
no Maranhão.

Alexandro Lopes e Eduardo Cruz – SOS Emprego
“Mesmo em meio às mazelas que estamos vivendo no estado do Rio de Janeiro
e na região Norte do país, estamos unidos
pra lutar por um só propósito. Essa luta
começou com a demissão dos trabalhadores do Comperj, que deixou toda uma
categoria passando por situações que a

grande maioria não sabe, mas resistimos
e insistimos em lutar e a tarefa da CSP-Conlutas é nos orientar nesta luta.”
Eduardo Cruz do SOS Emprego de Sergipe também falou e apresentou carta ao
público do SOS Emprego naquele estado.

David Lobão - Servidor público
“Ataque ao serviço público é um ataque aos direitos do povo pobre, do povo
trabalhador, da mulher negra. Hoje está
em curso um dos maiores ataques aos
serviços públicos que é a reforma da Previdência. É a destruição da previdência

pública. Fazem isso porque querem uma
sociedade para poucos. A defesa do serviço público é a defesa do servidor público e a luta do servidor público tem de
ser abraçada por todos os trabalhadores
e movimentos”.

Pamela Fagundes - ANEL
“É importante e estratégica a aliança
operária e estudantil e aprendemos com
cada companheiro neste congresso. Por
isso, se de um lado tem uma burguesia
feroz nos atacando, não podemos nos
enganar, dizendo que não podemos lutar; tem uma juventude que ousa lutar
e os secundaristas ocuparam escolas.

Essa juventude é a geração que vem mudando a situação do país. É por isso que
não adianta só lutar nas escolas, para
avançar é preciso destruir sistema que
nos oprime cotidianamente”, defendeu a
representante do movimento da juventude Assembleia Nacional dos Estudantes
Livre.

Camila Souza - Juntos
“Participar deste Congresso é encher o peito de esperança de que é
possível reorganizar a esquerda e lutar
esse país. Aos que dizem que só existe o conservadorismo convido a pisarem em uma escola secundarista para
ver que há organização por baixo, fizemos muitas e muitas lutas esse ano.
É fundamental a unidade para colocar

em prática os sonhos revolucionários.
Aqui está a juventude piqueteira que
ocupa escolas e que os trabalhadores
podem contar para distribuir panfletos
nas fábricas, no metrô e enfrentar as
reformas Trabalhista e da Previdência”,
disse a representante do movimento
estudantil Juntos. Também estava presente a juventude do Afronte.

Osmarino Amâncio - Povos da Floresta
“Já no final dos anos 80, a gente tinha
de lutar para defender nosso território
contra o latifúndio no Acre. Seringueiros
queriam saúde e os índios também, foi
aí a aliança dos Povos da Floresta. Unir

campo, cidade, quilombola, indígenas,
LGBTs, juntar todo mundo, pois a dor é
uma só e o gemido é mesmo: Revolução,
Revolução!”, animou o plenário o seringueiro do Acre.
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Congresso num click

Democracia nos debates

A

realização dos grupos de trabalho no 3º Congresso Nacional da CSP-Conlutas é tida
como espaço de aprofundamento da
democracia, uma vez que permite
que todos delegados e observadores
possam falar.
O aprofundamento dos temas se
dá a partir de esforço coletivo de elaboração pelas entidades e movimentos que compõem a Central. São
apresentadas propostas de resoluções que englobam os temas pertinentes ao debate. Desta vez foram
internacional, nacional, balanço e
plano de ação, reorganização e estruturação da Central.
Os grupos setoriais também se reuniram e debateram propostas cuja
votação se dá na reunião da Coordenação seguinte ao congresso da
Central.
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Resoluções

INTERNACIONALISMO

Unidade para derrotar
os planos de ajustes

Independência política frente aos governos capitalistas e de colaboração de classes

A

situação mundial ainda marcada pelas consequências
da grave crise econômica
do capitalismo aberta em 2008
norteou o debate internacional no
3°Congresso da CSP-Conlutas. A
compreensão de que para sair desta crise, o imperialismo tem atacado os povos em todo mundo foi
unânime entre as delegadas e delegados presentes.

Foi ressaltada a verdadeira
“guerra social” que a burguesia
e seus governos desencadearam
sobre os trabalhadores nos mais
diversos países: desemprego, privatizações, ataques aos direitos e
aos serviços públicos, pacotes de
ajuste fiscal com reformas trabalhistas e previdenciárias, o aumento da violência e da criminalização
contra os trabalhadores e as juven-

FORTE REAÇÃO
Entretanto, a resolução internacional aprovada no 3° Congresso
refuta a ideia de uma “onda conservadora no mundo” e destaca
que o receituário neoliberal e de
ajustes vem sendo aplicado tanto
por governos de “direita”, como
pelos ditos de “esquerda”, como
o Syriza, na Grécia, o Chavismo,
na Venezuela, ou os governos de
Frente Popular na América Latina,
como Brasil e Bolívia, entre outros.
Portanto, nada mais é que o capitalismo na sua face “nua e crua”
para aumentar a exploração.
Mas, diante desta guerra social,
a reação dos trabalhadores é forte, e isso explica o atual cenário
de polarização social em todo o
mundo, marcado por greves gerais
e mobilizações nos últimos anos,
como vimos em países como França, Grécia, EUA, África do Sul, Argentina, entre outros.
A partir desta compreensão, as
resoluções internacionais aprovadas pelo 3° Congresso apontaram
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a necessidade do fortalecimento da
unidade e do internacionalismo da
classe trabalhadora para derrotar
essa guerra social do imperialismo.
Neste sentido, foram reafirmados todo apoio e solidariedade às
lutas dos trabalhadores no mundo, seja nos EUA contra Trump,
em defesa da Palestina livre e laica, ao povo sírio contra Assad, ao
povo do Haiti contra a ocupação da
ONU, etc.
No terreno da reorganização do
sindicalismo combativo e independente, o Congresso reafirmou a
participação e os esforços da Central para o fortalecimento da Rede
Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas.
A independência política frente
aos governos capitalistas, incluindo os de colaboração de classes,
foi outra resolução destacada, juntamente com a defesa de uma saída socialista para a crise mundial
com um programa econômico dos
trabalhadores.

tudes nas periferias, entre outros
ataques.
Nos países semicoloniais essa
situação se agrava ainda mais, pois
ao aumento da exploração dos trabalhadores soma-se a rapina pelo
imperialismo, através da sangria da
dívida pública, remessa de lucros
pelas multinacionais, desnacionalização, etc.

VENEZUELA:
Nem Maduro, nem MUD.
Por uma saída classista e
socialista
O 3° Congresso da Central
não podia deixar de debater a
fundo a dramática situação da
Venezuela, onde o povo vive uma
das maiores crises de sua história, com hiperinflação, desabastecimento, fome, desemprego,
violência e repressão.
A resolução aprovada responsabiliza o imperialismo, o governo
Maduro e a direita venezuelana,
representada pela MUD, pela miséria e ataques impostos ao povo
venezuelano. Uma saída classista
e socialista para os trabalhadores passa por lutar contra todos
eles, buscando a construção de
um campo independente e a auto-organização do povo contra a
fome, o desemprego, a violência
e pela soberania do país.

Resoluções

NACIONAL

Fora Temer, suas reformas e
os corruptos do Congresso!
São necessários esforços para a unificação das lutas

O

3° Congresso discutiu a crise política, econômica e social no Brasil e debateu os
rumos para uma saída classista em
defesa dos direitos e das reivindicações dos trabalhadores.
Os delegados e delegadas presentes reconheceram no Brasil o
mesmo cenário de polarização social existente no mundo, e destacaram os mais de 23 milhões de
desempregados existentes no país,
o sucateamento dos serviços pú-

blicos, a violência do Estado nas
periferias e contra as lutas dos trabalhadores, o aumento da opressão sobre as mulheres, LGBTs e
negros(as). Uma situação causada
e que se agrava a cada dia fruto do
conjunto de medidas de ajuste fiscal que foram iniciadas no governo
da ex-presidente Dilma Rousseff
(PT) e aprofundadas por Temer.
Apesar das disputas de poder
entre os poderosos (sendo a Lava
Jato uma expressão disso), eles

têm um acordo principal que é jogar a crise sobre os trabalhadores,
pois acima de tudo representam os
interesses das grandes empresas,
bancos e agronegócio. É assim que
o impopular governo Temer, com
apoio do PMDB, PSDB e da maioria
dos partidos do Congresso, com a
omissão do PT, conseguiram desferir duríssimos ataques aos trabalhadores, como a ampliação da terceirização, a Reforma Trabalhista,
o congelamento dos investimentos
públicos por 20 anos, entre outros.

SAÍDA CLASSISTA
Entretanto, a exemplo do que
ocorre no mundo, a reação dos trabalhadores também é forte. A avaliação da Central sobre a situação
nacional refuta a ideia de “onda
conservadora” e de que “falta disposição de luta dos trabalhadores”.
A situação aberta em 2013, ao
contrário do que diz Lula e o PT,
destampou as comportas de uma
revolta popular e abriu um novo ciclo de lutas no país, que este ano

ganhou nova força, com a entrada em cena da classe trabalhadora
com seus métodos de luta.
Os trabalhadores estão resistindo e lutando muito contra os ataques e por suas reivindicações, ainda que por muitas vezes de forma
dispersa. Mas mobilizações como
em 8 e 15 de março, a greve de 28
abril, a ocupação de Brasília, entre
outras, nas quais a CSP-Conlutas
teve papel decisivo, são demonstra-

ções da força e capacidade de luta
da classe trabalhadora brasileira.
Tragicamente, as direções das
maiores centrais sindicais, que recuaram na construção da Greve no
dia 30 de junho, atuando contra a
luta dos trabalhadores, seguem representando um obstáculo ao avanço das mobilizações.
Neste sentido, as resoluções
apostam na ação direta dos traba3º CONGRESSO NACIONAL - CSP-CONLUTAS | 25

Resoluções

NACIONAL

lhadores para derrotar Temer, suas
reformas e os corruptos do Congresso e na construção de uma saída classista e socialista para a crise
que vive o país.
O 3° Congresso da CSP-Conlutas repudiou todas as alternativas
reformistas e alianças que signifiquem conciliações de classe, apoio
ao PT\Lula (como a plataforma de
debate “Vamos”) ou saídas eleito-

rais para os problemas dos trabalhadores.
A tarefa é impulsionar toda unidade de ação para lutar, unificar as
lutas da classe trabalhadora e setores oprimidos, rumo a uma nova
Greve Geral, e construir um campo
classista, independente e socialista
para se constituir como uma alternativa para os trabalhadores.

A partir das reivindicações mais
sentidas dos trabalhadores, como
emprego, salários, direitos, fim da
discriminação, da opressão e criminalização das lutas, a Central deve
apontar um programa que possa
atender as reivindicações históricas da classe, rumo a um governo
socialista dos operários e do povo
pobre.

Unificar as lutas e
construir a Greve Geral

Intensificar os esforços para a
convocação e construção de um
novo dia de Greve Geral no país
para derrotar as reformas do governo Temer. Esta foi uma das
principais resoluções tomada pelos cerca de 2 mil delegados(as)
do 3° Congresso da CSP-Conlutas, por entenderem que somente
com a Greve Geral poderemos defender os direitos dos trabalhadores e apontar uma saída classista
para a crise que vive o país.
Para que isso ocorra, a Central
deve mobilizar os trabalhadores a
partir das bases das categorias e
intensificar a exigência a todas as
centrais sindicais, sindicatos e organizações dos movimentos popular e estudantil para que também
assumam essa tarefa.
Segundo as resoluções aprovadas, o forte processo de mobiliza-
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ções ocorrido este ano, em que a
CSP-Conlutas teve papel de destaque, demonstrou a força e a disposição de luta dos trabalhadores.
O que começou com as manifestações do 8 de março culminou na
Greve Geral de 28 de abril, a maior
realizada nos últimos 30 anos, e
no Ocupa Brasília, que levou milhares de pessoas à capital federal. A Greve Geral convocada para
30 de junho poderia ter avançado
esse processo, mas a vergonhosa
traição da cúpula das maiores centrais sindicais interrompeu esse
processo.
Neste sentido, retomar o processo de mobilização é outra tarefa fundamental da Central no
próximo período e, por isso, os
delegados também ratificaram a
nota da SEN (Secretaria Executiva
Nacional) da CSP-Conlutas, do dia

5 de outubro, que definiu o apoio
e participação no calendário de lutas definido pelo Movimento Brasil
Metalúrgico, que convocou um dia
nacional de greves, paralisações e
protestos para o dia 10 de novembro.
O Plano de Ação aprovado
pelo 3° Congresso incluiu ainda o
apoio e a defesa da unificação de
todas as lutas da classe em curso, bem como a defesa de todas
as reivindicações imediatas e históricas dos trabalhadores, como
emprego, salário, direitos, reforma
agrária e urbana, saúde, educação
e serviços públicos gratuitos e de
qualidade, redução da jornada de
trabalho, pelo não pagamento da
Dívida Pública, reestatização das
empresas públicas privatizadas,
combate ao machismo, racismo e
LGBTfobia, entre outras.

Resoluções

BALANÇO E REORGANIZAÇÃO

Avançar como central sindical e
popular, classista e independente
Acertos na construção da Central apontam caminho a seguir

O

balanço da atuação da Central e as tarefas na reorganização do movimento foram
temas de uma importante resolução do 3° Congresso. No marco
de comemoração dos 11 anos de
fundação da CSP-Conlutas, o texto
aprovado reivindica o acerto estratégico na sua construção e reafirma o projeto de avançar ainda mais
o caráter de frente única sindical e
popular, classista, democrático e
independente da Central.
“A CSP-Conlutas nasceu com
uma vocação de luta, independência em relação aos governos e contra a conciliação de classes, internacionalista e com uma estratégia
socialista”, destaca o documento.
“Apresentamos também uma nova
forma de organização sindical e
popular que reúne não só trabalha-

dores organizados em sindicatos e
oposições, mas também movimentos populares, juventude e de luta
contra as opressões. Esta estrutura, que era inicialmente uma proposta ousada de funcionamento,
foi se consolidando ao longo do
tempo”, afirma.
Segundo a resolução aprovada,
a posição independente e de oposição de esquerda da CSP-Conlutas
durante os governos do PT e o papel protagonista nas lutas e mobilizações, principalmente do último
período, fazem com que a Central
seja o polo mais importante de resistência e reorganização sindical e
popular pela esquerda no país.
Frente à polarização política e
o aprofundamento da crise econômica e política, a CSP-Conlutas se
distinguiu de outras centrais com

uma posição independente, buscando construir um campo de luta
classista. Frente ao impeachment
de Dilma, se recusou a se somar
à narrativa de golpe, mas também
rejeitou a posse de Temer. Não se
incorporou aos atos pró-Dilma, capitaneados pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, CUT, PT
e PCdoB, e nem aos atos chamados pela direita tradicional (PSDB,
MBL).
A resolução destaca ainda que,
apesar de minoritária, a insistência
da nossa Central na unidade e no
chamado à Greve Geral, apoiada
na disposição de luta dos trabalhadores, foi decisiva para que as
centrais sindicais se somassem à
construção do dia 28 de abril e da
grande marcha a Brasília.

UNIDADE DE AÇÃO
Como tarefas, a resolução determina que a CSP-Conlutas deve
seguir batalhando para a mais ampla unidade de ação, porque ela é
necessária para a mobilização da
nossa classe para enfrentar o governo Temer. Ao mesmo tempo,
a Central deve seguir mantendo
sua autonomia programática e es-

tratégica, com independência total
de patrões, governos e projetos de
conciliações de classe.
Ter uma política permanente
para disputar os processos de reorganização e os trabalhadores e
ativistas das bases das centrais burocráticas é outra tarefa. Por fim, a
resolução defende que os trabalha-

dores não podem pagar pela crise
dos capitalistas e, neste sentido, o
desafio da CSP-Conlutas é defender
“uma alternativa política de ruptura
com o capitalismo, através de um
programa que, partindo das reivindicações mais elementares negadas
por este sistema, avance rumo ao
socialismo”.
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Reformas de Temer

CSP-Conlutas à frente da resistência
A batalha pela defesa de direitos trabalhistas e previdenciários

N

o Brasil, vivemos o mesmo
cenário de polarização social existente no mundo.
Esse cenário nos impõe como
ação da burguesia nacional uma
realidade de mais de 23 milhões
de desempregados, o sucateamento dos serviços públicos, privatizações e pacotes de ajuste
fiscal com reformas trabalhistas e
previdenciárias. A violência do Estado nas periferias e contra as lutas dos trabalhadores e o aumento da opressão sobre as mulheres,
LGBTs e negros(as), entre outros,
também são parte das agressões
promovidas pela burguesia e seus
governos de plantão.

Duas reformas especificamente
golpeiam profundamente a nossa
classe: a trabalhista e previdenciária.
A Reforma Trabalhista impõe o
fim de direitos históricos da classe
trabalhadora brasileira. A prevalência do negociado sobre o legislado visa jogar no lixo direitos históricos e deixar os trabalhadores
a mercê dos interesses patronais.
Os ataques são muitos: jornada
de trabalho, férias, a implementação das terceirizações, ampliação
do trabalho informal e outros. Os
reflexos já se fazem sentir nos primeiros acordos coletivos firmados,
ou não, após a reforma. Muitas lu-

tas hão de ser travadas para resgatar os direitos dos trabalhadores
ou impedir na prática tais ataques.
A Reforma da Previdência é
uma investida profunda contra a
aposentadoria do trabalhador brasileiro, impondo o fim desse direito
fundamental de nossa classe. A reforma permite manter o privilégio
das elites e põe fim à previdência
pública para incrementar a previdência privada em benefício dos
grandes banqueiros do país. Além
disso, levará à situação de miséria
uma camada da população que na
idade de aposentar não será abarcada por um mercado de trabalho
restrito e competitivo.

E´ NECESSARIO
BARRAR AS REFORMAS
´
As resoluções aprovadas pela
nossa Central expressam absoluta
clareza do quão nefastos significam
esses ataques à classe trabalhadora
brasileira e o quanto acreditamos na
disposição de luta da nossa classe.
Por estes motivos fomos e somos
linha de frente dessa batalha. Pequenos, mas cumprimos o papel
fundamental para impulsionar mobilizações em unidade de ação ainda
em 2016.
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Em 2017, a CSP-Conlutas foi
essencial para impulsionar a luta
unificada das centrais sindicais que
mobilizou alguns milhões de trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. O que parecia improvável culminou com uma forte Greve Geral,
em 28 de abril, e a ocupação de
Brasília, em 24 de maio.
Apesar do recuo da cúpula da
ampla maioria das centrais sindicais, em dia 30 de junho, garan-

timos a retomada com setores em
mobilização no dia 10 de novembro e foi aprovada a Greve Geral de
5 de dezembro.
Assim, o 3º Congresso, que
aprovou o dia 10 de novembro, coloca entre as prioridades da Central
a continuidade da luta unificada
dos trabalhadores e movimentos
contra as reformas trabalhista e
previdenciária do governo Temer.

Contra opressões

Paridade
de gênero
na SEN
Para fortalecer a luta contra machismo, Congresso
aprova por unanimidade
paridade na SEN

O

3° Congresso aprovou, por
unanimidade, a paridade entre homens e mulheres na
composição da Secretaria Executiva Nacional da entidade. É um debate que já vinha de antes e que
deve avançar na elaboração sobre
os critérios de representação que
serão utilizados nas instâncias da
Central.
“Adotar a cota de 50% para
mulheres na Secretaria Executiva
Nacional da CSP-Conlutas e abrir
debate acerca da concepção de
luta contra as opressões e o critério de representação das mulheres,

de forma que por um lado respeite
nosso caráter e independência de
classe e, por outro, se contraponha às influências pós-modernas
na Central”, afirma a resolução.
A decisão é aprovada quando
milhares de mulheres estiveram à
frente de grandes lutas feministas
pelo mundo levantando suas bandeiras, como foi a Primavera Feminista, ou as grandes mobilizações
de 8 de março, especialmente em
2017, que deram o pontapé inicial
na mobilização unificada dos trabalhadores contra as reformas do
governo Temer.

A decisão é parte da batalha
contra o machismo adotada por
nossa entidade e que integra nosso programa desde a sua fundação. Somos contra o machismo, o
racismo, a LGBTfobia e xenofobia
assim como quaisquer outras formas de discriminação, preconceito e opressão.
Essa luta é travada nos marcos da sociedade capitalista de
forma intransigente e sem recuos
e tratada em nossa Central como
questão de classe. Está dentro do
campo da classe trabalhadora.

~
CONTRA AS OPRESSOES
Fortalecer o debate e ações no
seio da classe trabalhadora que visem debelar o preconceito e fortalecer a unidade da classe na resistência ao machismo, ao racismo, à
xenofobia e à LGBTfobia e outras
formas de discriminação fazem

partem das resoluções e ações
promovidas pela CSP-Conlutas.
As ações promovidas internamente são fruto da compreensão
que a Central tem consciência da
carga ideológica que sofre a sociedade e nossa classe. Por isso, en-

tendemos que não basta combatê-la externamente, mas também em
nossas fileiras.
Assim, negras e negros, LGBTs,
mulheres, essa luta é de todas e
todos que compõem as nossas fileiras.

obia é parte do programa da CSP-Conlutas
Luta contra machismo, racismo, xenofobia e LGBTf
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Educação

Mobilizados em todo o país,

trabalhadores da Educação marcam
forte presença no 3° Congresso da Central

P

rofessores e trabalhadores da
educação pública de todo o
país formaram uma das mais
representativas delegações no 3°
Congresso da CSP-Conlutas, com a
presença de delegadas e delegados

de vários estados.
São trabalhadoras e trabalhadores que estiveram à frente das principais lutas do último período em
defesa da educação e dos direitos.
Por exemplo, as categorias do Rio

Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pará,
Tocantins, Paraíba, Santa Catarina,
Paraná, Minas Gerais e São Paulo,
que estavam em meio a greves há
mais de um mês ou que realizaram
fortes mobilizações este ano.

~

´
EM DEFESA DA EDUCACAO PUBLICA
E DE QUALIDADE
As experiências de luta, a realidade em cada base, os ataques dos
governos e o desafio de unificar e
fortalecer as lutas por uma educação pública e de qualidade permeavam as conversas e discussões da
categoria durante o Congresso.
A delegação de professoras(es)
estaduais e municipais do Rio
Grande Sul se destacava. A poderosa greve que estava prestes a
completar dois meses tinha muito
a contar e ensinar aos presentes.
A professora e integrante do Comando de Greve Neida Oliveira, da
Secretaria Executiva Nacional da
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´

CSP-Conlutas falou da gravidade
da situação no estado e dos ataques à categoria.
“Há um brutal ajuste fiscal no
estado e o motivo é o mesmo que
vemos em outros locais do país.
Querem sucatear as políticas públicas para pagar a Dívida Pública”,
afirmou. “Nossos salários estão
sendo parcelados há 21 meses.
Com o pagamento em conta gotas
em valores irrisórios muitos estão
endividados. Há três anos não há
sequer a reposição da inflação. As
escolas estão sucateadas e não há
repasses de recursos. A luta dos

estudantes é que obrigou o governo a garantir repasses”, contou.
“Nessa luta os comandos de
greves se tornaram comitês que
contam com a participação de pais
e alunos. Os professores voltaram
a receber, mas os demais servidores ainda não. Por isso o comando
decidiu que a luta continua até todos os salários voltarem a ser pagos em dia”, arrematou Neida.
Também integrante do Comando de Greve, Rejane Oliveira reforçou que o desafio no RS é construir
uma paralisação unificada de todos
os servidores públicos que estão

mobilizados. “Nosso objetivo é unificar educação e outros setores públicos”, defendeu.
Dirigente da oposição no município de São José (SC), a professora Ingrid Assis Leitemberg falou
da luta no estado que também teve
greves e ocupações diante de ataques como a terceirização e fechamento de escolas. “Com luta conseguimos barrar o fechamento de
escolas”, contou. “Cresce a consciência de que é preciso unir com
outros setores para lutar e conquistar direitos”, acrescentou.
Outra base que vem sendo palco
de uma fortíssima luta e de brutais
ataques do governo é o Rio de Janeiro. Professores e trabalhadores
da educação da região também
estavam em peso no Congresso.
Ângela Rocha, professora da rede
municipal de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, relatou os mesmos ataques e dificuldades que a
categoria em enfrentando. “A Prefeitura, comandada pelo PMDB, retirou vários direitos, como o auxílio-transporte, férias e até hoje não
recebemos nosso 13° salário de
2016. As perseguições e assédios
na categoria também são muito fortes, principalmente aos que lutam”,
relatou.

A professora vinda de Belém (PA)
Alna Luana Mendes Paranhos, cuja
categoria estava em meio a uma
forte greve nos dias do Congresso,
também trouxe na bagagem muita
história de luta e resistência. “Em
2015 fizemos uma forte greve,
mas que tivemos muitos descontos
e isso afetou os professores. Este
ano, depois de dois anos sem reajuste e vários ataques, a categoria
voltou a lutar e iniciamos uma greve no dia 14 de setembro”, contou.
Alna cita o projeto Escola Sem
Partido como um dos mais graves
ataques à educação no país. “Acusam o professor de doutrinação,
perseguem, mas o que querem é
amordaçar e censurar a educação
de qualidade”, afirmou. “Nossa luta
é retomar o ânimo da categoria e
colocar o povo na rua para fazer
greves e mobilizações. Só assim
vamos acabar com esses ataques”,
concluiu.
Joaninha Oliveira, integrante da
Secretaria Executiva Nacional da
CSP-Conlutas avalia que a educação é um dos setores mais afetados pela crise e atacados pelos governos, e não se trata apenas de
uma situação nacional, mas de um
projeto mundial. “O ataque à educação pública também é uma reali-

dade em outros países como o Chile e
o México. A precarização é um projeto político
dos governos para privatizar
a educação”, disse.
“É uma realidade que inclui
professores da educação básica
em nível estadual e municipal, mas
também das universidades e trabalhadores da educação em geral.
Aqui no Brasil, tem ocorrido fortes
lutas de norte a sul do país e a participação ativa desse setor no Congresso da CSP-Conlutas também é
uma expressão disso”, avaliou.
Encontros nacionais do setor
previstos para acontecer no próximo ano que irão discutir a realidade da educação no país também
estão no horizonte da categoria.
“Nosso desafio é avançar a partir
das lutas regionais e específicas
para uma grande luta unificada não
só da Educação, mas rumo à Greve
Geral”, concluiu.
A CSP-Conlutas e suas entidades filiadas preparam a participação no III ENE (Encontro Nacional
da Educação) para, entre outros
objetivos fortalecer a luta pela educação pública, gratuita, de qualidade e laica.
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Depoimentos

T

O olhar de quem participou

rabalhadores (as) operários, servidores públicos, movimentos populares do campo e
da cidade e de luta contra as opressões expuseram suas impressões e expectativas
para esse 3° Congresso. Dividiram também um pouco da realidade em suas bases e
territórios e de como podem contribuir e trocar experiência com outros lutadores. Confira:

André Jesus da Silva
Pedreiro desempregado - Movimento S.O.S Emprego de Sergipe
“Minha expectativa para esse
Congresso é de que eu saia daqui com mais bagagem, espero
abrir minha mente com o conhecimento que estou absorvendo
aqui para levar isso para o meu
Estado. O movimento que participo é por vaga de emprego,
mas também para melhorar a

vida de todas as pessoas, lutamos por escola, saúde e direitos básicos. É o primeiro
Congresso em que participo.
Estou aqui representando um
movimento com cerca de 250
pessoas e que seguiu o exemplo dos companheiros do Rio de
Janeiro.”

Pedro Augusto
Oposição ao Sindipetro Unificado de SP
“Eu trabalho desde 2011
como técnico de operação na
Refinaria de Capuava (SP). Os
petroleiros sofrem uma grande
ofensiva por parte do governo e
empresa, como a privatização,
demissão, terceirização. As outras categorias que estão aqui
presentes também passam pelos
mesmos ataques. São os trabalhadores dos Correios, Eletrobrás

Elizabete Bernardo de Oliveira
Sinte – São José (Florianópolis-SC) - Professora da Rede Estadual
“Nosso estado está sofrendo
pela falta de investimento e não
compromisso com a Educação
e com os professores. No Congresso, tenho percebido muitas
pessoas falando o que falamos
no meu Estado e é o que o mundo está discutindo, que é a retirada de nossos direitos. Até
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aqui, o que eu mais gostei nessa
atividade foi a presença de trabalhadores de outros países e que
trocaram conosco experiências.
Para mim, o que mais tem marcado nesses dias de participação
é a diversidade de pessoas, culturas, como movimentos quilombolas, operários, indígenas.”

e diversos outros. Apesar disso,
temos resistido e lutado. Acredito que a mensagem que esse
Congresso pode passar é a necessidade de unificar a todos. O
Congresso é um espaço em que
lutadores que se mantêm independentes podem se organizar
em torno da unidade, existem
muitas categorias passando pela
mesma situação.”

Edson Batista da Luz
Base dos Correios do Rio de Janeiro
“Nós somos de oposição de
esquerda, queremos um terceiro campo que nos diferencie do
Lula e do petismo. Queremos
acabar com a burocratização das

direções sindicais. Tem uma disposição de luta dos trabalhadores dos Correios e a recente greve da nossa categoria mostrou
isso.”

José Ribamar Silva
Moquibom (MA)
“Nós lutamos por terra, direitos e contra o preconceito e a
violência. Sem a terra não temos
como criar nossos filhos. Eu moro
no Quilombo Tanque da Rodagem, em Matões (MA). Estamos
no processo de demarcação de
nossas terras. O governo enrola
a gente e estamos há cinco anos
nessa luta. São 200 famílias que
vivem comigo. A nossa situação
não é das melhores e o governo não atende nossas demandas. A única coisa que temos é

a Certidão Cultural da Fundação
Palmares que reconhece a área
como Quilombo, que chamamos
de Certidão de Nascimento. Moramos em uma casa de taipa,
chão batido e teto de palha. Não
temos água potável, temos que
comprar. Plantamos para comer
e trocamos mercadorias quando sobra alimento. Percebi nos
primeiros debates travados aqui
que somos fortes, basta a gente
se unir. E que a luta por terra é
defendida por muitos.”

Caroline de Araújo Lima
1°presidente da Regional Nordeste III do ANDES-SN e da base da Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Bahia (Aduneb-SSind.)
“Há uma diversidade étnica-racial enorme, de gênero e
sexual. E essa luta pela diversidade pode ser vista no caderno
de textos deste Congresso, nos
debates relacionados à conjuntura nacional e internacional, o

que é fruto da nossa luta, dentro
dos sindicatos, dos movimentos
sociais”, afirmou Caroline, que
trouxe parte da campanha do
ANDES-SN de combate ao assédio sexual, ao machismo e ao
sexismo ao 3° Congresso.”

Antônio Lisboa
Trabalhador da GM de São José dos Campos (SP)
“Aqui tive contato com trabalhadores de diferentes categorias e que sentem os mesmos
ataques sofridos pelos metalúrgicos. Ocorre que as empresas
usam a crise financeira para aumentar ainda mais a exploração
dos trabalhadores, sejam eles
metalúrgicos, professores, quí-

micos, dos Correios, têxteis ou
de qualquer outro setor. Todos
serão atingidos pela reforma trabalhista e, por isso, é preciso
unificar a luta contra esse ataque. Acho que esta é uma das
principais lições que levo daqui”, disse Lisboa.”
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Breve história

Osmarino e a
luta dos povos da floresta

“

Uma trajetória de resistência e preservação da floresta amazônica

A contribuição que eu trago
como seringueiro ao Congresso é de alguém que lutou na época da ditadura, junto
com Chico Mendes, por terra e
em defesa da floresta. No Acre
perdemos militantes importantes
nesse embate, como o próprio
Chico Mendes, mas conseguimos
garantir um pedaço de chão e
preservar a floresta dentro da reserva”, disse Osmarino Amancio
Rodrigues.
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Simpatia, carisma, simplicidade e uma vida de lutas. Talvez
seja essa a primeira impressão que
fica de Osmarino. Filho de um sertanejo do Cariri e de uma indígena Ashaninka, se deparou desde
criança com a violência e as injustiças praticadas pelos “patrões”
dos seringais do Acre, os seringalistas.
Mesmo com cinco hérnias de
disco e uma dor que se percebe
em alguns gestos, ele está sem-

pre disposto a lutar e a participar
das lutas de outros companheiros
e companheiras. Percebe-se a dor
que sente quando não consegue
ficar sentado o tempo todo numa
cadeira ao participar de uma mesa
de debates, por exemplo. Mas,
não reclama.
Participou de todo o 3º Congresso Nacional da CSP-Conlutas
antes de ir direto para São Luis,
no Maranhão, continuar seu tratamento das hérnias.

“Aqui tem gente”
Nos anos 1970 iniciou sua militância política, tornando-se uma
das principais lideranças do movimento seringueiro do Acre. Naquele momento, os generais e os
burocratas do regime militar começaram a executar um novo plano
de ocupação da Amazônia, considerada por eles como um “vazio
demográfico”. Nessa perspectiva,
a Amazônia era vista como uma
“fronteira de recursos” a ser explorada pelo grande capital nacional
e internacional. Para viabilizar tais
planos de ocupação foram construídas rodovias, como a Transama-

zônica; concederam-se incentivos
fiscais às grandes empresas que
comprassem terras na região, enquanto as populações indígenas e
camponesas eram expulsas de seu
território.
No Acre, inúmeros fazendeiros adquiriram os velhos seringais,
processo que resultou na expulsão
de milhares de famílias que viviam
na floresta. Aí começou a resistência seringueira, sob o grito “Aqui
tem gente”. O primeiro passo foi
a criação dos sindicatos de trabalhadores rurais ainda nos anos

1970, acalentados pela
ala progressista da Igreja Católica e pela Contag
(Confederação dos Trabalhadores em Agricultura). Em seguida, o movimento criou o seu
próprio método de luta para defender a floresta, os chamados “empates”. Eram grandes mutirões que
reuniam seringueiros – muitas vezes mobilizando comunidades por
dias de caminhada na mata - que
resultavam no desmantelamento dos acampamentos dos peões
contratados pelos fazendeiros para
desmatar a floresta.

´
TrajetOria
de luta
Osmarino fez parte de toda
essa jornada. Por meio das Comunidades Eclesiais de Base, participou do primeiro empate, realizado
em 1975 no Seringal Carmem,
em Brasileia (AC), que terminou
em uma grande vitória e serviu de
exemplo para todos os seringueiros. Rapidamente, os empates se
proliferaram para os quatro cantos
da região. “Foi quando o Wilson
Pinheiro [presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Brasileia] nos disse: ‘vocês têm que
compreender uma questão, nós
não temos como sobreviver com

Vida na floresta
Seringueiro, vive em uma humilde cabana coberta de palha de
ubim, sem luz elétrica, na RECM
(Reserva Extrativista Chico Mendes), criada no apagar das luzes
do governo José Sarney, depois
de uma luta tenaz contra a expropriação levada a cabo pelos fazendeiros. A RECM tem aproximadamente um milhão de hectares, seis
vezes o tamanho do município de
São Paulo, abrangendo as cidades
de Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba, Epitaciolândia, Sena Madureira, Rio Branco e Xapuri.
“As reservas foram ideia de
Chico Mendes”, garante Osmarino. “A gente via que a reforma
agrária tradicional não servia pra
nós porque acabava reconcentrando a terra nas mãos de fazendeiros”, explica.

a floresta no chão, nós só temos
condições de sobreviver se a floresta ficar em pé, então por isso
nós vamos ter que empatar, nem
nós desmatamos nem eles desmatam’”, explicou Osmarino.
Ao longo da década de 1980,
ao lado do seu companheiro de
luta, Chico Mendes, Osmarino organizou o Conselho Nacional dos
Seringueiros (CNS), fundou a Central Única dos Trabalhadores e o
Partido dos Trabalhadores no Acre,
tornando-se presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de

Brasileia.
A luta seringueira resultou em
importantes vitórias, como a criação das Reservas Extrativistas,
uma reforma agrária adaptada à
cultura e ao modo de vidas das
populações seringueiras. Contudo, o movimento pagou um preço alto por essa luta. Dezenas de
lideranças seringueiras foram assassinadas pelas balas dos pistoleiros, como a mais célebre, Chico
Mendes. Osmarino sobreviveu a
atentados e emboscadas – felizmente, escapando de todos eles.

^
A subsistEncia
Assim como outros seringueiros, Osmarino vive da prática da
agricultura de subsistência, da
caça e do extrativismo da castanha e da borracha. Aprendeu com
sua mãe os mais diversos usos da
floresta, de cipós, palhas, madeiras, o conhecimento de ervas para
curar doenças. Herdou do seu pai
a habilidade de usar o “terçado”
para cortar castanha.
Vive da roça consorciada praticada por tempos imemoriais pelos
povos indígenas e pelas muitas gerações de seringueiros e caboclos
que vivem na Amazônia. Nela, a
“roça” (macaxeiras de uma dezena de variedades) é plantada junto
com o milho, em meio a árvores
frutíferas e outras espécies arbóreas que no futuro fornecerão madeira para as novas gerações.

Há uma lógica nesse sistema.
Em solos tropicais, pobres em nutrientes em razão dos processos
de lixiviação provocado pelo grande volume de chuvas, é a matéria
orgânica das folhas e restos de
tronco que garante os nutrientes
necessários às plantas. A sombra
das árvores maiores também serve para proteger do sol, do vento
e da chuva aquelas espécies vegetais menores e mais sensíveis. A
ciência moderna convenientemente chama de “Sistema Agroflorestal” ou SAF. “Isso aí a gente sempre fez, e antes da gente quem
fazia eram os índios”, comentou
Osmarino.
É essa mesma técnica de sobrevivência que permite a imensa
biodiversidade da floresta amazônica.
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Maranhão

I

A luta por território

ndígenas Akroás-Gamellas e quilombolas organizados pelo Moquibom têm em comum a luta
por território de origem. Resistem
para serem reconhecidos como os
primeiros povos da região onde vi-

vem e terem o direito de permanecer nela.
Esses segmentos estiveram
presentes no 3° Congresso da
CSP-Conlutas e suas lutas são
marcadas pela batalha em se man-

terem vivos diante do constante
embate com grileiros e o agronegócio. A disputa passa ainda pelo
descaso do governo que paralisou
o processo de demarcação de terras indígenas e quilombolas.

Resistir para existir
O povo Gamella luta pelo reconhecimento de sua etnia tida
como extinta. A maioria desses
remanescentes vive em Viana,
município do Maranhão, e arredores. Gracilnalva Akroá-Gamella
e Idalina Akroá-Gamella vieram
com a delegação do Maranhão e
explicam as dificuldades que enfrentam.
“A nossa briga lá é pelo território. A nossa marca é a nossa resistência. Lá ninguém conseguiu
tirar a gente das nossas terras”,
disse Gracilnalva, cuja luta é pela
demarcação da área em que vive
junto a seu povo.
Os fazendeiros chegaram depois e se apossaram das terras do
entorno da área indígena, onde o
pasto para gado é predominante.
“Desmatam, fazem capinzal, te36 | 3º CONGRESSO NACIONAL - CSP-CONLUTAS

mos dificuldade de pegar o material para fazer nosso artesanato
[extraído da fibra da planta guarimã], porque os invasores fazendeiros se apossaram de nossas
terras e nossa matéria-prima está
nesse território”, contou Idalina.
“A pessoa que eles conhecem no movimento fica marcada, é perigoso ir à fazenda pegar
guarimã sozinho, porque não sai
de lá vivo, principalmente se for
mulher”, completa Gracilnalva.
Ela é marcada e está na rede de
procura deles, mas apesar disso
não tem medo. “Nós, Gamella,
não vamos ficar com medo, nós
temos raiva por ser atacado, mas
medo a gente não tem, e vamos
lutar até nós conseguirmos demarcar nosso território, estamos
preparados para isso”, ressaltou.

Nos últimos tempos, essa etnia promoveu nove retomadas,
sendo a de mais enfrentamento a
realizada em 30 de abril de 2017.
“Teve parente nosso com o braço
e pernas cortadas, gente baleada. Não chegaram a matar, mas
deixaram aleijado, ficaram feridas
21 pessoas, cinco, com gravidade”, relatou Gracilnalva, com o
semblante de quem vivencia coisas assim rotineiramente.
“Nós vamos resistir com a fé
em Deus e nossos encantados
que nos dá força. Lá nós fomos
criados, nascemos, e é terra de
nossos antepassados”, afirmou
Idalina.
Além dos Gamelas, mais outras cinco etnias também lutam
por demarcação indígena na região.

~
~
fazer demarcacao com as maos
´
Há o descaso
do governo com mesmo caminho, andam
A luta por território também é

travada pelos povos quilombolas
do Maranhão.
De acordo com o quilombola
Givalni de Nazaré Santos, o Gil
Quilombola, que esteve presente
na delegação do Moquibom, o estado não titula os territórios pertencentes ao seu povo.
“A gente sabe desde criança onde a gente roça e pesca é
o nosso território. Se o Estado
não titula, não demarca, a gente
vai fazer a autodemarcação pelas
nossas mãos. Trabalhamos para
colocar a importância do território
na vida das pessoas quilombolas,
retomando a educação, para que
ele se sinta pertencente a sua origem”, salientou.

as comunidades tradicionais ao
não cumprir o que a Constituição
garante no Artigo 68, que é titular
os territórios quilombolas. Aliado
a esse cenário desfavorável, fazendeiros usam todos os artifícios
para retirar os quilombolas de seu
lugar pertencente.
“Os fazendeiros partem para
cima, eles têm dinheiro, eles têm
arma, então é ameaça todo o tempo contra os quilombolas. Para
nós, só resta criar uma tática de
defesa e lutar. Em último caso, a
proteção para o território é você
entregar o corpo para a bala”,
alerta Gil.
Os quilombolas usam táticas
de autodefesa, evitam fazer o

sempre em grupo, e somente em última instância
vão para o confronto.
O quilombo em que Gil vive é
certificado pela Fundação Cultural
Palmares como território quilombola, mas ainda não é titulado.
Para Gil, essa titulação ainda
não aconteceu porque o Congresso defende os interesses da bancada ruralista. “O grupo da bala,
da bíblia e do boi é quem dita o ritmo do agronegócio no Brasil. Eles
não têm interesse nenhum em
aprovar nada para quilombola”,
explica. “A nossa esperança é em
nós, na nossa resistência, na luta
por retomada e nos nossos orixás
que nos guiam”.

^
Moquibom a` frente da resistencia
Com a chegada do Movimento
Moquibom esses conflitos ficaram
em evidência. O movimento centra
sua atuação na luta por território.
Assim, a identidade territorial é fundamental para permanecerem em
sua terra de origem.
“Quilombo para nós é lugar de
resistência, de rebeldia contra todas
essas atrocidades do estado, lugar
de liberdade, porque desde o tempo
da escravidão os negros fugiam das
fazendas e formavam o quilombo, é
lugar de perseverança”, refletiu.

O quilombola fez duras críticas
aos governos petistas. Para ele, o
governo cooptou lideranças, que
antes estavam no território, em troca de cargos nos gabinetes.
Gil destacou a importância dos
povos quilombolas na participação
no 3° Congresso da CSP-Conlutas.
“Viemos aqui para reforçar que essa
luta por território faça parte das
bandeiras levantadas pela Central”,
frisou. “Nesse Congresso percebo
que estamos mais fortes, percebo
que a nossa luta não está só aqui

no Brasil, mas em todo o mundo e
isso acaba fortalecendo a gente e
vou levar isso para o meu quilombo”, finalizou.
Ao final da entrevista, o barulho
de uma batucada chamou atenção
de Gil que se reconheceu naquele
som: “é o meu povo fazendo festa”, disse. Encaminhou-se até o
local onde acontecia uma roda de
coco em que dançavam índios Gamellas e quilombolas do Maranhão.
Ali estava selada a unidade desses
povos.
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Presença

Um perfil de luta

Os números do 3º Congresso nacional da CSP-Conlutas podem ser conferidos abaixo

O

3º Congresso da CSP-Conlutas reuniu mais de 2 mil
ativistas sindicais, populares e de luta contra as opressões.
Vindos de todas as regiões do
país e ainda respirando os ares
da última Greve Geral de 28 de
abril e do “Ocupa Brasília”, em
24 de maio, durante quatro dias,
os 2.354 delegados, delegadas,
observadores e convidados do 3º
Congresso Nacional da CSP-Conlutas reafirmaram a Central, fortalecendo-a como ferramenta alternativa para as lutas do povo pobre e
trabalhador de nosso país.

Credenciados (as)
Delegados presentes
Observadores
Convidados
Delegação Internacional
Expositores
Conlutinhas (creche)
Apoio e imprensa
Total

Os representantes das 331 entidades e movimentos elaboraram,
debateram e deliberaram sobre propostas e planos de ação confirmando que o caminho é a luta direta e a
construção de uma nova Greve Geral para derrotar as reformas do governo Temer e botar pra fora esse
governo e os corruptos do Congresso Nacional.
Servidores públicos, operários,
quilombolas, indígenas, jovens estudantes, camponeses e ativistas
de movimentos de luta por territórios urbanos e rurais, profissionais
do setor de serviços, liberais, aposentados e militantes da luta contra

1.953
264
24
113
59
105
146

Composição por categorias
Somente entre os 1.953 delegados
Movimento Sindical Urbano
Servidores Públicos - federal, estadual e municipal: 1.018 (52,12%)
Operários Fabris: 278 (14,23%)
Setor de Serviços: 166 (8,50%)
Transportes: 46 (2,36%)
Profissionais Liberais: 17 (0,87%)
Aposentados: 13 (0,67%)
Outras categorias urbanas: 9
(0,46%)
Total: 1.547 (79,21%)
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2.664

toda forma de opressão juntaram-se
as dezenas de convidados das representações e internacionais no 3º
Congresso da Central. Assim afirmamos o caráter sindical e popular
da CSP-Conlutas; o mecanismo da
democracia operária, o internacionalismo, o método da ação direta e
a estratégia socialista como os pilares e os princípios programáticos a
serem preservados e aprofundados
na construção de nossa Central.
Os números abaixo traduzem
esses homens e mulheres de luta
que, juntos, representam cerca de
três milhões de trabalhadores de
todo o país.

Presença por entidade e movimentos
Sindicatos urbanos
110
Minorias de diretorias
37
Movimentos populares urbanos 17
Movimentos populares rurais
13
Federações/confederações
3
Oposições sindicais
104
Movimentos de luta
3
contra as opressões
Organizações estudantis
3
Sindicatos rurais
18
Entidades observadoras
23
Total

Movimentos Populares
Movimento Popular Urbano: 186
(9,42%)
Movimento Popular Rural: 67
(3,43%)
Sindicatos Rurais: 51 (2,61%)
Total dos Movimentos Populares:
304 (15,57%)

331

Movimentos de Luta Contra as
Opressões: 61 (3,12%)
Movimento Estudantil: 41
(2,10%)
Total: 102 (5,22% do total de
delegados)
Total de Movimentos Populares,
Opressões e Estudantis: 406
(20,78%)

Participação de homens e mulheres
Delegados homens
52,53%
Delegadas mulheres
36,20%
Não informado
11,27%

Rede Internacional

1º Encontro das Américas fortalece
unidade dos trabalhadores
Evento reuniu ativistas de 20 países além de diversas organizações brasileiras

N

os dias 16 e 17 de outubro, a Rede Sindical Internacional de Solidariedade e
Lutas (RSISL) e a CSP-Conlutas
realizaram, em São Paulo (SP), o
1º Encontro das Américas da Rede
Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas. O evento reuniu
cerca de 150 pessoas de 20 países, sobretudo da América Latina,
mais delegações da África, Europa
e de países árabes. Foram ao todo
61 entidades internacionais, além
de organizações do Brasil.
A mesa de abertura apresentou um panorama da conjuntura
política nas Américas, com a intervenção dos ativistas que apresentaram informes locais. As organizações e os governos que
agem como conciliadores de classe e que traíram os movimentos
combativos de esquerda também
foram apontados nos vários rela-

tos. Atrelado a todos estes problemas do capitalismo, a maioria dos
ativistas destacou as dificuldades
que devem ser superadas diante
da burocracia sindical que defende os interesses dos governos e
dos patrões.
A dirigente da Associação Nacional de Funcionários Públicos do
Chile, Marcela Olivares relatou que
ocorre um processo que pouco a
pouco avança para uma situação
pré-revolucionária, com disposição
para a criação de centrais independentes. “No Chile temos a CUT
(Central Unitária dos Trabalhadores), que agrupa todas as organizações sindicais no país, mas que,
no entanto, é uma central traidora,
que dirige defendendo os interesses políticos do governo e das empresas”, denunciou. “Não temos
muitas alternativas, hoje há a frente ampla que as pessoas vêm como

alternativa, mas que na verdade é
uma cópia do Syriza, da Grécia, e
do Podemos, da Espanha. Precisamos nos reorganizar por uma democracia operária e democrática,
para avançar na unidade com um
programa realmente revolucionário”, finalizou.

Herbert Claros, um dos organizadores
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Setoriais discutiram politicas
para segmentos
Ao fim do dia de atividade, foram realizados grupos setoriais, que
se dividiram em trabalhadores da
indústria, da mineração, petroleiros,
dos Correios, de transportes, da
educação, do funcionalismo público
e de movimentos populares.
No segundo dia, uma mesa avaliou o governo de Donald Trump,
presidente dos EUA, e as consequências de sua política para os latino-americanos. Na sequência, os
ativistas se reuniram em setoriais
temáticos. As discussões se deram
sobre Mulheres, Combate ao Racismo e Imigração, LGBTT e Criminalização dos Movimentos Sociais.
Os diversos grupos construíram
moções e sugestões de campanhas
internacionais, que em breve serão
publicadas no site da RSISL. Tive-

ram destaque os setoriais contra
opressão e repressão, que encaminharam importantes campanhas
para a Rede.
Ao fim do encontro, o manifesto
foi lido e aplaudido pelos lutadores
de 20 delegações internacionais.
“Este Encontro fortalece a Rede nas
Américas, para que possamos nos
unir a mais organizações que hoje
enfrentam as burocracias sindicais
e os mesmos ataques do neoliberalismo e imperialismo. Estaremos
novamente, todos juntos, no 3º
Encontro Mundial da Rede Sindical
Internacional de Solidariedade e Lutas, que será realizado em janeiro
de 2018, em Madrid, na Espanha”,
avaliou o membro do setorial Internacional da CSP-Conlutas, Herbert
Claros.

Outras
atividades
As
delegações
também visitaram o
bairro de Jaraguá, na
zona sul da capital paulista.
Lá, eles conheceram a aldeia
indígena guarani e a Ocupação
Esperança.
A juventude brasileira e
chilena presente no encontro
realizou também uma manifestação em frente ao consulado
chileno, na manhã do segundo
dia do Encontro (18/10). O ato
se deu contra a Reforma Educacional da presidente Michelle
Bachelet. Os movimentos estudantis têm tomado as ruas no
Chile em manifestações contrárias às medidas do governo.

Paul Bissenber, à direita, expõe situação política e social dos EUA.

´
AmERicas
contra Trump e o imperialismo
O 1º Encontro da Classe Trabalhadora das Américas apresentou o
painel “Trump e a América Latina”.
Paul Bissenber, trabalhador em
educação e ativista do movimento
Labor Rising Against Trump (Levante dos Trabalhadores contra Trump)
nos Estados Unidos, expôs a situação política e social de seu país. “A
chegada de Trump não representa a
classe trabalhadora. Representa um
fracasso de políticas neoliberais dos
EUA. E não temos acordo de que te40 | 3º CONGRESSO NACIONAL - CSP-CONLUTAS

mos de votar nos democratas para
reverter esta situação”, afirmou.
Em declaração do Encontro, a
respeito do governo de Trump, a
questão da imigração também ganhou destaque. “Nos EUA a opressão sobre os imigrantes é parte
fundamental da economia do país a
partir da precarização e baixíssimos
salários. A política de repressão na
verdade está sob a ótica do controle da oferta de mão de obra barata”.
Apesar de tantos ataques, de

modo geral os ativistas consideram
que “estamos diante de um importante processo de retomada das lutas e de uma forte resistência aos
planos imperialistas no continente.
Por isso, seguimos com o compromisso de construir e fortalecer a
unidade internacional dos trabalhadores para lutar contra a criminalização dos movimentos sociais, os
planos de ajustes, reformas e privatizações, contra toda forma de
opressão exploração”, diz a declaração final.

Transportes aéreos

A luta contra a privatização

Trabalhadores do setor se mobilizam contra baixos salários e precarização do trabalho

D

urante o 3º Congresso Nacional da CSP-Conlutas e o
1º Encontro das Américas
da Rede Sindical Internacional de
Lutas, representações do setor de
transportes aéreos trouxeram um
rico debate sobre privatização e resistência contra as grandes empresas do setor, os sindicatos conciliadores e governos.
Estiveram presentes Carlos Ordaz, do setor terrestre de transporte aéreo em Portugal, membro de
minoria da Comissão de Trabalhadores SPdh Groundforce - Coletivo
SOS Handling, e Daniele Cofani,
trabalhador da Alitalia ativo nas
mobilizações recentes da categoria,
que luta contra uma reestruturação
que já demitiu milhares e pode viabilizar mais demissões em massa na
empresa.
Carlos apresentou um panorama geral de como o setor do
transporte aéreo tem sofrido com
as privatizações e a precarização
nos locais de trabalho e dos serviços. Ele contou que costuma dizer
que “os transportes, em especial a
aviação, é úlltima presa do capitalismo”. Ressaltou que diante dessa
política, importantes mobilizações
vêm acontecendo na Europa e também em países das Américas. “Os
companheiros do Paraguai se organizaram contra rebaixamento de
salários, há mobilização de trabalhadores da Avianca na Colômbia;
há muitas greves na Europa como
na AirFrance e na Lufthansa, com
reivindicações para não baixarem
salários”.
Ele explicou ser comum que as
empresas criem subsidiárias para
baixar os salários das companhias
originais. A StarAirline é da Lufthansa, a OneWorld é da British Airlines e a SkyTeam é da AirFrance.
As subsidiárias aplicam o modelo
lowcost – de baixo custo.
Na Alitalia, linha aérea italiana
privatizada em 2009, a luta contra

Grupo de trabalho dos transportes discute políticas para o setor

demissões e cortes salariais ganhou
mais força desde janeiro de 2017.
“A categoria, quando soube dos
planos da empresa de reestruturação no setor, se organizou para o
embate contra a patronal, o sindicato conciliador e o governo repressor”, contou Daniele.
Desde a privatização, foram
cortados mais de 10 mil empregados diretos e 30 mil de indiretos.
Em 2014, a entrada no capital da
Emirates, gerou 12 mil demissões,
cortes salariais e precarização no
trabalho.
A Cub Trasporti (Confederação
Unitária de Base), entidade da qual
o ativista faz parte, tem se destacado por realizar importantes paralisações na empresa italiana. Em
janeiro de 2017, uma greve foi realizada, com uma nova, de 24 horas, anunciada logo para o mês seguinte. Desde então, importantes
greves ocorreram – em 23 de fevereiro, 8 de março, 20 de março e 7
de abril – com alto nível de adesão
e centenas de voos cancelados.
Em última greve deflagrada
pela categoria, em 27 de outubro,
o Ministério dos Transportes impôs

uma limitação da greve a apenas
4 horas em todos os setores dos
transportes.
Carlos reforça esta necessidade
de organização em nível mundial,
não somente pelos direitos dos trabalhadores do setor, como também
pela direito à utilização dos serviços. Ele defende que os transportes devem ser públicos e estatais,
e alerta para os graves problemas
que a privatização acarreta aos
usuários do sistema. “Nesta lógica, haverá uma forte degradação,
não só na eficácia e eficiência, mas
também na segurança de quem utiliza os transportes”, diz.
Para ele, a organização internacional é fundamental para que seja
possível barrar as privatizações
e precarização do trabalho no setor. “Se os ataques são feitos em
nível mundial, faz todo o sentido
que nós, da classe trabalhadora,
trabalhemos na reação de resistência e não só, mas também em um
contra ataque em nível mundial. A
luta dos trabalhadores da Alitalia e
da solidariedade internacional que
receberam é um exemplo disso”,
conclui.
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A CSP-Conlutas agradece a todos e a todas que fizeram acontecer o 3º Congresso Nacional e o 1º
Encontro das Américas da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas.
Organização do 3º Congresso Nacional da CSP-Conlutas
André Valuche, Alexandre Lopes Francisco, Carlos Duílio
Oliveira da Silva, Caroline Mariano Rocha, Cláudio Marianno
Loureiro, Daniel Silveira Ramos, Daniella Cesar Alvarez Medeiros, Edilson dos Santos, Eduardo Rennó Zanata, Eliana Cordeiro (Lila), Eliana Maciel, Elisia Silva Maia, Gleidson Fernando
Rocha dos Santos, Humberto de Oliveira, Jean Francisco Camargo Longhi, Joinville Dantas Frota, Julia Eberhardt, Myrian
Silvia Pedroso, Noilda Sena Santos, Ricardo Pereira de Oliveira
e Rosemeire de Oliveira (Rose), Sérgio Augusto, Silvana Garcia.
Jornalistas e fotógrafos
Esse trabalho permitiu cobertura mais completa das atividades do 3º Congresso Nacional da CSP-Conlutas e a publicação
desta revista. Agradecemos a todas e a todos. Jornalismo:
Ana Cristina Silva, Bruna Adelaide, Bianca Pedrina, Carol Burgos, Claudia Costa, Diego Cruz, Gisele Peres, Monalisa Resende, Samia Gabriela Teixeira e Shirley Rodrigues. Fotógrafia:
Hernando Cunha, Paulo Oliveira, Romerito Pontes, Rodrigo
Barrenechea, Sérgio Gaspar, Sérgio Koei, e Wagner Lelis. Vídeo: Ricardo Soares, Rodrigo Correia, Tácito Z.O e Vinicius
Psoa. Dirigente responsável por esta publicação: Paulo Barela.
Edição: Claudia Costa – MTB: 35.255. Revisão: Ana Cristina
Silva. Diagramação: Lara Tapety. Gráfica: Duzero.
Equipe do 1º Encontro das Américas da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas
A maioria da equipe também acompanhou a delegação no 3º
Congresso Nacional da CSP-Conlutas.
Apoio e organização: Alexandre Maneo da Silva, Edilson dos
Santos (Calipso), Fabio Bosco, Kelly Cristina da Silva, Patrícia
Cristine Pena da Silva e Telma Pioli. Apoio, delegação e organização: Herbert Claros, Mauro Puerro e Wilson Ribeiro. Imprensa: Rodrigo Silva, Rodrigo Barrenechea, Romerito Pontes
(fotos) e Samia Gabriela Teixeira. Tradução – Brigada Dirceu
Travesso: Antonio Fernandes Neto, Betty Bellavia, Chantal Liegeoid, Gabriel Brizzo, Guilherme Mongeló, Helena Souza, Lilian
Van Enck, Maria Julia de Camargo Souza, Marta Natalia Stradella, Miriam Osuna, Natalia Lima Santos, Raquel Eliana Polla,
Rebert Soares Anastacio, Renato Fernandes, Silvia Rodríguez,
Vitor Vinício Mendes Moreira e Wilson Honório da Silva.
Secretaria Executiva Nacional (Gestão 2015/2017)
Efetivos: Amauri Fragoso de Medeiros - Sindicato Nacional
dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - Andes-SN;
Andréa Carla Ferreira - Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte - Sindrede/
Minas Gerais; Antônio Antunes da Cunha Neto – Oposição à
Diretoria do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande
do Sul - Sindicato dos Trabalhadores em Educação – Oposição Cpers; Atnágoras Teixeira Lopes – Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Belém/Pará; Avanilson Alves
Araújo - Movimento Luta Popular; Carlos David Lobão – Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica,
Profissional e Tecnológica – Sinasefe; Eblin Joseph Farage Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino
Superior - Andes-SN; Gesa Linhares – Sindicato Estadual dos
Profissionais da Educação do Rio De Janeiro - Sepe/RJ; Gilberto Antônio Gomes – Federação Sindical e Democrática dos
Metalúrgicos/Minas Gerais; Helena Martins de Carvalho – Assembleia Nacional dos Estudantes Livre – Anel; Joaninha de
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Oliveira - Oposição à Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores
em Educação de Santa Catarina - Sinte/SC; José Batista Neto Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Fortaleza/
Ceará; José Manoel de Campos Ferreira – Sindicato Dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência do Rio
Grande No Sul - Sindisprev-RS; Luiz Carlos Prates (Mancha)
- Sindicato Dos Metalúrgicos De São José Dos Campos/SP;
Magno de Carvalho Costa – Sindicato dos Trabalhadores da
Universidade de São Paulo – Sintusp; Matheus da Silva Crespo - Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte; Miguel
Leme Ferreira - Oposição à Diretoria do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – Oposição
Alternativa Apeoesp; Neida Porfírio de Oliveira - Oposição à
Diretoria do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande
do Sul - Sindicato dos Trabalhadores em Educação – Oposição
Cpers; Paulo Arletes Rios Barela – Oposição à Diretoria do
Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Fundações Públicas
Federais de Geografia e Estatística – Assibge; Priscila Rodrigues - Sindicato dos Bancários De Bauru/SP; Rafael Ribeiro De
Ávila (Duda) – Sindicato Dos Trabalhadores Nas Indústrias Da
Extração De Ferro E Metais Basicos De Congonhas, Belo Vale
E Ouro Preto - Metabase Inconfidentes/Mg
Rita De Cássia De Souza – Movimento Nacional de Oposição Bancária - Mnob/Rio de Janeiro; Rosália Maria Fernandes
– Sindicato dos Servidores em Saúde do Rio Grande do Norte - Sindsaúde/RN; Eduardo Porfírio (Polaco) – Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Presidente Venceslau/São Paulo; Eloy
Natan – Movimento Nacional de Oposição Bancária – Mnob/
Maranhão; Marcela Cristina Andrade de Azevedo – Movimento Mulheres em Luta e Sílvio de Souza - Oposição à Diretoria
do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo – Oposição Alternativa Apeoesp. Suplentes: Clarckson Messias Araújo do Nascimento – Sindicato dos Petroleiros
de Alagoas e Sergipe; Clóvis Carneiro De Oliveira - Oposição à
Diretoria do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande
do Sul - Sindicato dos Trabalhadores em Educação – Oposição
Cpers; Geraldo Francisco Rodrigues - Minoria da Diretoria da
Federação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Correios e Telégrafos e Similares – Fentect;
Gibran Ramos Jordão – Minoria da Diretoria da Federação
de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em
Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil – Fasubra;
Júlio César Condaque Soares - Movimento Nacional Quilombo
Raça e Classe; Mauro Ailton Puerro – Sindicato dos Professores e Professoras de Guarulhos -Sinpro Guarulhos/São Paulo;
Saulo Costa Arcangeli – Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União do Estado do Maranhão - Sintrajufe/MA e Wilson Aparecido Ribeiro – Movimento
Nacional de Oposição Bancária - Mnob/São Paulo.
Conselho Fiscal
Efetivos: Eliana Moreira de Lacerda – Federação Nacional
dos Gráficos; Fausto Camargo Junior - Sindicato Nacional dos
Docentes das Instituições de Ensino Superior - Andes-SN e
Mariane De Siqueira – Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior no Estado do
Paraná – Sinditest/PR. Suplentes: Marcos de Macedo Tinoco
– Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte e Marcos
Roberto Ferreira de Azevedo - Sindicato dos Comerciários de
Santa Cruz Do Sul/RS e Telmo de Oliveira – Sindicato dos Comerciários de Nova Iguaçu/Rio de Janeiro.

Sede: Rua Boa Vista, 76/11º andar,
Centro, São Paulo-SP
Telefone: (11) 3107-7984
www.cspconlutas.org.br

