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COPA DO MUNDO

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL
PREPARA CENTRAL PARA LUTAS
A reunião da Coordenação
Nacional que acontece nos dias
6, 7 e 8 de junho, em São Paulo, prepara a CSP-Conlutas para
atuar nos estados no período da
Copa do Mundo, seja nas greves
e mobilizações por categorias,
seja nas manifestações contra os
gastos da Copa.
Assim, é importante que os
representantes dos diversos estados venham com informes das
atividades locais para que possamos ter um quadro geral das
mobilizações que estão ocorrendo e que ocorrerão no próximo
período.
Muitas lutas estão acontecendo. No Maranhão, por exemplo, na quinta-feira passada, havia greves de rodoviários em São
Luís; dos professores municipais
de São Luis, São José de Ribamar
e Imperatriz; greve dos servidores federais e várias mobilizações
de comunidades na luta por melhores condições de acessibilidade aos bairros, infraestrutura,
água e esgoto, transporte, saúde
e educação digna.
Em Fortaleza, no Ceará, os

A reunião acontece na sala de eventos do Hotel San Rafhael

rodoviários também paralisaram
em protesto contra a morte de
um trabalhador da categoria, vítima de latrocínio. Em unidade
com os trabalhadores da construção civil, cerca de 15 mil se
manifestaram pelas ruas da capital cearense.
Assim, como no Maranhão
e no Ceará, há inúmeras greves
e mobilizações país afora. Em
Minas Gerais, estão parados os

servidores municipais de Belo
Horizonte, os profissionais da
Educação e da saúde do Estado.
No Rio de Janeiro, os rodoviários
prometem nova greve e seguem
as greves na educação e na saúde. Em São Paulo, os metroviários indicaram paralisação para o
dia 5 de junho.
Vamos preparar nossas mobilizações a partir das categorias
organizadas de trabalhadores,

construindo a unidade com todos os setores dispostos a lutar.
Debate – A mesa de debates
sobre conjuntura contará com
dois convidados: Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã, e Daniel Romero, do Ilaese (Instituto
Latinoamericano de Estudos Socioeconômicos). À luz das exposições, o debate será aberto para
discutirmos a situação nacional e
a preparação das mobilizações.

REUNIÃO NACIONAL

TRÊS DIAS DE DEBATE SOBRE MOBILIZAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DA CENTRAL
Além do ponto de conjuntura nacional, que acontece na sexta-feira (6), ainda
no primeiro dia da reunião
da Coordenação Nacional
estão no debate os 50 anos
do golpe militar, vinculado
à questão da criminalização
dos ativistas e entidades, e o

Encontro Nacional de Educação.
No sábado (7), a discussão se
dará em torno da organização
da Central diante da expansão
do trabalho entre os assalariados rurais e agricultores familiares, a aproximação de novos setores políticos, a situação legal
da CSP-Conlutas e outros temas

pertinentes à organização. Também haverá o ponto de prestação de contas e a realização das
reuniões dos diversos setoriais,
ao final do dia.
No domingo, como já acontece tradicionalmente, é o dia
da apresentação das propostas
dos setoriais para votação e

aprovação das resoluções e
moções.
Nos três dias, a reunião
está marcada para começar às 9 horas, no salão do
Hotel San Raphael. O Hotel
fica no Largo do Arouche,
próximo da Estação República do Metrô.

ANIVERSÁRIO

CSP-Conlutas comemora
4 anos de lutas

A

CSP-Conlutas comemora seus 4 anos nesta reunião da Coordenação Nacional. A
sua fundação foi aprovada no dia 6 de junho de 2010, no Congresso de Santos (SP).
Esse aniversário será lembrado em meio a importantes lutas da classe trabalhadora, quando diversas categorias estão mobilizadas ou em greve. Greves inclusive que
acontecem por cima de direções sindicais governistas ou pelegas.
As lutas acontecem às vésperas da Copa, quando há também inúmeras manifestações
marcadas, das quais nós vamos participar e organizar.
Organização - A Central comemora seus 4 anos ampliando sua atuação no setor dos
assalariados rurais e da agricultura familiar. Além disso, reafirma sua presença e se fortalece no movimento sindical nacional, nos movimentos populares e nas lutas contra as
opressões, assim como no setor estudantil.
Viva a CSP-Conlutas!

CURTAS
CIRCUITO POPULAR
O Circuito Popular Cultural – Livre,
que a Anel (Assembleia Nacional dos
Estudantes – Livre) iniciou no dia 15 de
maio em São Luís do Maranhão, prepara novas atividades e chega a São Paulo
na sexta-feira (6) na USP.
O intuito é abrir espaço para diversas expressões de arte popular e debates sobre educação, violência, desigualdade social, racismo e outros temas.
Os participantes da reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas
estão convidados a participar da iniciativa que acontece na sexta-feira.
REUNIÃO DE JORNALISTAS
Os jornalistas de entidades ligadas
à Central estão convidados para participar da reunião da Coordenação Nacional. No sábado haverá uma reunião
de profissionais da comunicação para
discutir uma cobertura integrada da
Copa e iniciativas conjuntas para esse
período. Além disso, devem conversar
sobre a formação de um Grupo de Trabalho (GT) de Comunicação da Central
e a preparação de um seminário nacional no segundo semestre.
CLIPPING DIÁRIO
O Departamento de Comunicação
da Central começará um serviço de
segundas as sextas-feiras paras as entidades filiadas: “Notícias do dia”, um
clipping com as principais notícias da
grande imprensa.
PRÓXIMA SEN
Próxima reunião da Secretaria Executiva Nacional está marcada para o dia
26 de junho, às 14 horas, na sede nacional da Central.

NACIONAL

Encontro da Educação deve ser
preparado nos estados
A preparação do Encontro Nacional de
Educação ganha força com a adesão de novas
entidades. Também ganha importância diante da aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) na quarta-feira (28) pela Câmara
dos Deputados.
O PNE transforma em posição de Estado a
política que alimenta o avanço do capital na
educação brasileira, através de vários mecanismos como, por exemplo, o Prouni, e, sob
a lógica do capital, redefine o conceito do
que é “público” e “privado”. Contraria ainda as

demandas do setor, uma vez que não garante condições reais para a universalização da
educação pública, como também condições
dignas de trabalho para os trabalhadores da
educação e qualidade de ensino para os estudantes.
Por isso, a SEN faz um chamado para que
as entidades ligadas à Educação se envolvam
na preparação desse Encontro organizando
os encontros regionais/estaduais, preparatórios ao Nacional, que acontece nos dias 8, 9 e
10 de agosto no Rio de Janeiro.

OAB

II Congresso de Direito Sindical
será realizado nos dias 5 e 6
Nos dias 5 e 6 de junho será realizado em
Belo Horizonte (MG) o II Congresso Nacional
de Direito Sindical da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Federal.
A palestra de abertura do Congresso terá
um tema que nos interessa bastante: “A criminalização dos movimentos sociais e os efeitos
no sindicalismo”, cujo palestrante será Ricardo
Lewandowski, vice-presidente do Supremo
Tribunal Federal.
As mesas terão como debatedores especialistas que vão tratar de assuntos como
interdito proibitório, direito de greve x direito
de propriedade, carreiras públicas na Consti-

tuição de 1988, práticas antissindicais, negociações coletivas, terceirização, assédio moral
no serviço público, negociação coletiva e direito de greve, dentre outros.
São temas de interesse dos trabalhadores,
de seus sindicatos e operadores do Direito e,
por isso, estamos tentando viabilizar a participação da CSP Conlutas como patrocinadora
do Congresso, mas, até o momento isso não
está garantido. Por isso, a SEN decidiu ratificar
o pedido aos sindicatos para que contribuam
financeiramente e ajudem a Central a garantir
a ida de uma delegação, além de assegurar a
presença da Central como patrocinadora.

