CSP-Conlutas
Central Sindical e Popular
Relatório da reunião da SEN da CSP-Conlutas – 27 de novembro de 2015
CIRCULAR082 SEN27112015
Presentes: Amauri Fragoso, Atnágoras Lopes, Antonio Neto, Clarckson Araújo, Eugênia
Martins, Geraldo Rodrigues, Gesa Linhares, Gibran Jordão, Avanilson (em substituição a
Helena Silvestre), José Campos, Magno de Carvalho, Matheus Crespo, Mauro Puerro,
Miguel Leme, Erico Correia (em substituição a Neida Oliveira), Paulo Barela, Paulo Rizzo,
Eva Reis (em substituição a Priscila Rodrigues), Rafael Ávila “Duda”, Rita Souza, Sebastião
Carlos “Cacau”, Silvia Ferraro, Silvio de Souza e Wilson Ribeiro.
1. Conjuntura e atividades: O ponto teve como objetivo armar a Secretaria para as tarefas
ainda colocadas nesse ano de 2015. Foi feita uma atualização do debate de conjuntura
partindo das resoluções recentemente votadas na Coordenação. Não foi produzida uma
minuta de conjuntura, mas adotadas resoluções que orientam a atividade da Central.
Foram destacados fatos mais recentes, como a prisão do senador Delcídio Amaral, que
aprofunda a crise política do governo; a crise econômica que se agudiza com aumento do
desemprego e da inflação; as ações de resistência aos ataques como as ocupações das
escolas em SP, já com repercussão nacional; o desastre em Mariana provocado pela
mineradora Samarco/Vale e o aumento das tensões em MS com a invasão dos territórios
indígenas pelo latifúndio, o agronegócio e jagunços armados e a brava resistência dos
Gauarani-Kaiowás. Foi reafirmada a necessidade de seguirmos com a política de fortalecer
um campo classista e de luta, em contraposição ao governismo e à oposição de direita,
concretizando essa política nos processos de luta que estão em curso. Após o debate foram
aprovados os seguintes encaminhamentos:
·

Na perspectiva de incidir nessa conjuntura e de seguir com a política de construção de um
campo classista e alternativo aos dois blocos burgueses, do governo e da oposição de
direita, será realizada uma reunião do Espaço de Unidade de Ação no dia 09 de dezembro
com um reforço na convocação para a participação do máximo de entidades.

·

Realizar duas caravanas ao Mato Grosso do Sul de solidariedade aos Guarani-Kaiowás. A
primeira, nomeada de Caravana Tekoha, ocorrerá entre os dias 10 e 13 de dezembro. Será
realizada outra em janeiro de 2016. Ambas sairão de São Paulo, capital.

·

Fortalecer a iniciativa dos companheiros de Minas Gerais que irão realizar um Seminário do
Setor da Mineração no dia 17 de dezembro em Mariana. O Objetivo é debater o tema na
perspectiva dos trabalhadores. Ao final será realizado um ato em memória das vítimas e de
denúncia da mineradora Samarco/Vale e dos governos como responsáveis pelo desastre. A
Comissão Internacional da SEN buscará a solidariedade internacional e ampla denúncia do
desastre através da Rede Internacional da qual a CSP-Conlutas participa.
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·

Tendo em vista a importância e a repercussão nacional das ocupações das escolas em SP, a
SEN orienta a as entidades filiadas a intensificarem o apoio e solidariedade a este
movimento. Iniciativas como a tomada pela CSP-Conlutas/SP de realizar uma plenária para
unificar a luta dos estudantes com os trabalhadores dos transportes e do movimento
popular, devem ser fortalecidas. Além disso, a SEN destacou os seus membros que atuam
em SP e que são da área de educação para apoiarem a estadual na condução da atuação da
Central nesta luta.

2. Coordenação Nacional da CSP Conlutas: A primeira reunião da Coordenação Nacional em
2016 ficou indicada para os dias 19 a 21 de fevereiro de 2016 em São Paulo. Foi aprovada
uma pré pauta e a SEN se encarregará da preparação política da reunião. Pré-pauta: 1.
Conjuntura Internacional com convidados (os nomes sugeridos na SEN serão consultados
sobre sua disponibilidade e divulgados posteriormente); 2. Conjuntura e atividades,
balanço dos mobilizações no segundo semestre; 3. Educação; 4. Campanha pela
Legalização do Aborto e o dia Internacional da Mulher; 5. Prestação de Contas do segundo
semestre de 2015; 6. Reuniões Setoriais e 7. Plenária de Resoluções.

3. Funcionamento da Central durante o final de ano: Haverá expediente normal nas
semanas do Natal e Ano Novo, excetuando-se os dias 24/12 e 31/12. Nestas duas semanas
haverá um revezamento entre os funcionários para garantir o funcionamento da sede
nacional. Os dirigentes que estarão de plantão no fim de ano são: Mauro, Atnágoras,
Cacau, Rita e Silvio.
4. Outros encaminhamentos e pendências:
· Seminário Nacional sobre Terceirização: será realizado nos dias 2 e 3 de abril e uma
comissão composta pelos companheiros Magno, Atnágoras, Matheus, Clarckson, Neto,
Gesa e Barela, fica responsável pela organização do mesmo.
· GT do Estatuto: Ficam designados para compor o GT os companheiros André (Andes), Erico
(Sindicaixa RS) e Cacau (Secretaria Executiva Nacional) com acompanhamento das
assessorias política e jurídica.
· Comemoração dos 10 anos de fundação da Conlutas: em 2016 comemoramos o
aniversário de 10 anos fundação da Conlutas, ocorrida no CONAT (Congresso Nacional de
Trabalhadores). O tema será objeto de uma campanha ao longo do primeiro semestre, com
a produção de vídeos e outros materiais. Será também produzida uma cartilha de para
trabalho nas bases das entidades com o tema: “A importância de uma Central Sindical e
Popular para a luta dos trabalhadores”. A imprensa da Central ficou encarregada da
produção dos materiais.
· Ação judicial da Auditoria da Dívida: a Central foi convidada a compor uma ação junto com
a Campanha da Auditoria da Dívida. Foi destacado o companheiro Gibran para participar
da reunião convocada pelos companheiros e autorizada a que a Central figure como
autoria da ADPF.
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·

Convite da Federação Internacional dos Sindicatos de Estivadores e Portuários: A Central
foi convidada a participar de uma campanha internacional de denúncia do desemprego. Foi
autorizada a participação na reunião que ocorrerá no dia 14 de janeiro de 2016, em
Portugal, cabendo à Comissão Internacional indicar a representação. O tema será objeto
de debate previamente junto às demais organizações da Rede Sindical Internacional.

5. Agenda e informes diversos: Foram apresentados diversos informes (abaixo) que serão
encaminhados para publicação na página da Central.
· Reorganização do Sindicato dos Assalariados Rurais de Petrolina/PE: a fundação do
sindicato foi ratificada em assembleia tendo sido aprovada também a filiação à CSPConlutas
· Seminário de organização da Central no Triângulo Mineiro: acontece nos dias 12 e 13 de
dezembro e a atividade será acompanhada pela estadual/MG;
· Eleição Sindsprev/BA: os companheiros solicitam apoio militante nas eleições para a chapa
da Central
· Eleição Sintect/RR: Haverá chapa da CSP-Conlutas contra outras duas chapas concorrentes.
· Congresso do Andes ocorre entre os dias 25 e 30 de janeiro de 2016 em Curitiba. O
companheiro Barela fará a representação da Central.
 XIV Congresso do Sindprevs/RN acontece entre os dias 27 e 29/11. Filiação à CSP-Conlutas
está na pauta.
· Eleição do Sindsaúde/RN: A Chapa 3, de Oposição, solicitou por escrito a presença do
companheiro Miguel para acompanhar a eleição. Será enviada uma consulta à diretoria do
Sindicato, que é filiado à CSP Conlutas, sobre a solicitação e a ida de uma representação da
SEN para acompanhar as eleições, não havendo desacordo da parte da SEN.
Próxima reunião da SEN: 21 de janeiro de 2016, quinta-feira, às 14 horas.
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