Às organizações sindicais, populares, movimentos culturais, de luta contra as opressões e da
juventude que compõem o Espaço de Unidade de Ação
Prezados(as) Companheiros(as),
Segue uma pequena circular com informações e algumas orientações sobre as atividades e o plano de lutas do
Espaço de Unidade de Ação.
GT de Coordenação

Manifestações do dia 1.º de abril
Pelo levantamento que fizemos o Dia Nacional de Lutas ocorreu em 27 cidades, de 18 estados e o Distrito
Federal.
As manifestações foram antecedidas de uma ampla agitação política nacional com o jornal que editamos, que
foi reproduzido às centenas de milhares. Também ocorreram muitas assembleias de trabalhadores e
movimentos populares, que debateram a crise política e se posicionaram sobre ela. Ocorreram paralisações
prévias ao dia 1.º de abril.
Já no dia 1.º também ocorreram paralisações parciais e assembleias nas portas de empresas, greves de
diversas categorias, cortes de estrada e outras atividades. Em Belo Horizonte ocorreu um tribunal popular que
julgou o crime da Samarco/Vale em Mariana.
A manifestação em São Paulo foi a mais destacada. Ocupou a Avenida Paulista e a imprensa noticiou a
presença de 5.000 manifestantes. O movimento Luta Popular organizou uma coluna com centenas de pessoas.
Caravanas do interior se fizeram presentes, com destaque para o Vale do Paraíba.
Nos dias que se seguiram ao ato houve um grande debate que atravessou a grande imprensa.
Um balanço mais aprofundado deverá ser feito na próxima reunião de caráter nacional do Espaço de Unidade
de Ação, sem prejuízo das avaliações que deverão ser feitas nas plenárias estaduais e regionais.
Mas, seguramente, o Espaço de Unidade de Ação se fortalece com essas manifestações, demonstrando o
potencial dessa frente para capitanear um polo alternativo ao governismo e à oposição burguesa de direita,
construindo essa alternativa nas lutas da nossa classe.
Segue abaixo a cobertura da grande imprensa
Manifestação contra corrupção fecha parte da Av. Paulista
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,manifestacao-contra-corrupcao-fecha-parte-da-avpaulista,10000024338
Entidades fazem manifestação contra Dilma e impeachment em São Paulo
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1756526-entidades-fazem-manifestacao-contra-dilma-eimpeachment.shtml
Ato em São Paulo critica polarização política e pede "fora todos"
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2016/04/01/ato-em-sao-paulo-criticapolarizacao-politica.htm
Grupo protesta contra governo e oposição em 12 capitais
http://extra.globo.com/noticias/brasil/grupo-protesta-contra-governo-oposicao-em-12-capitais19002859.html#ixzz44dofYcvf
“Fora todos” é o mote dos protestos que pedem novas eleições
http://www.valor.com.br/politica/4508386/fora-todos-e-o-mote-dos-protestos-que-pedem-novaseleicoes
Protesto "Fora todos" pede eleições diretas já em São Paulo
http://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2016/04/protesto-fora-todos-pede-eleicoes-diretas-jaem-sao-paulo.html
Ato em São Paulo critica polarização política
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-04/ato-em-sao-paulo-critica-polarizacao-politica
Manifestação na Paulista termina em frente à sede da Presidência da República
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-04/manifestacao-na-paulista-termina-em-frentesede-da-presidencia-da-republica
Manifestação ataca todos partidos e figuras públicas
http://m.dm.com.br/#/conteudo?url=/politica/2016/04/manifestacao-na-paulista-termina-em-frentea-sede-da-presidencia-da-republica.html&_k=9a18ab
Grupos de esquerda exigem em São Paulo saída de Dilma, Temer, Cunha e Renan
http://www.portugaldigital.com.br/politica/ver/20101955-grupos-de-esquerda-exigem-em-sao-paulosaida-de-dilma-temer-cunha-e-renan
Manifestação na Paulista termina em frente à sede da Presidência da República
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/cidades/manifestacao-na-paulista-termina-em-frente-a-sededa-presidencia-da-republi
Ato em São Paulo critica polarização política
http://noticias.r7.com/sao-paulo/ato-em-sao-paulo-critica-polarizacao-politica-01042016
Liderado pelo PSTU, grupo faz manifestação "contra todos" na Avenida Paulista

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2016-04-01/liderado-pelo-pstu-grupo-faz-manifestacao-contratodos-na-avenida-paulista.html
Manifestantes pedem em SP novas eleições gerais no país
http://radioagencianacional.ebc.com.br/politica/audio/2016-04/manifestantes-pedem-em-sp-novaseleicoes-gerais-no-pais
Ato em São Paulo critica polarização política
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/04/01/ato-em-sao-paulo-critica-polarizacao-politica/
Manifestação termina em frente à sede da Presidência da República
https://www.portalaz.com.br/noticias/geral/367356_manifestacao_termina_em_frente_a_sede_da_pre
sidencia_da_republica
Manifestação na Paulista termina em frente à sede da Presidência da República
http://www.cenariomt.com.br/noticia/515108/manifestacao-na-paulista-termina-em-frente-a-sede-dapresidencia-da-republica.html
Manifestação em São Paulo critica polarização política
http://www.tribunahoje.com/noticia/174673/politica/2016/04/01/manifestaco-em-so-paulo-criticapolarizaco-politica.html
Entidades fazem manifestação contra Dilma e impeachment
http://maringa.odiario.com/politica/2016/04/entidades-fazem-manifestacao-contra-dilma-eimpeachment/2120487/
“Chega de Mentiras e Fora Todos” faz ato na Avenida Paulista
http://www.jornaldeluzilandia.com.br/txt.php?id=42197
Manifestantes fazem ato contra líderes políticos no Rio de Janeiro
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/videos/v/manifestantes-fazem-atocontra-lideres-politicos-no-rio-de-janeiro/4927916/
Paulista tem ato pelos direitos dos trabalhadores nesta sexta
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/04/02/paulista-tem-ato-pelos-direitos-dos-trabalhadoresnesta-sexta/?from_rss=rio
'Fora todos' é o mote de protesto no Rio que pede novas eleições
https://www.bemparana.com.br/noticia/436934/fora-todos-e-o-mote-de-protesto-no-rio-que-pedenovas-eleicoes
Simone Dutra defende novas eleições para presidente e diz que impeachment não é a solução
http://agorarn.com.br/politicaagorarn/simone-dutra-defende-novas-eleicoes-para-presidente-e-diz-queimpeachment-nao-e-a-solucao/
Sindicalistas vão às ruas contra reformas do Governo Dilma
http://www.nominuto.com/noticias/politica/sindicalistas-vao-as-ruas-contra-reformas-do-governodilma/139091/
TV Cidade (Bandeirantes)
https://youtu.be/QSGLsRGoOy0
Entidades fazem manifestação contra Dilma e impeachment
http://www.otempo.com.br/capa/pol%C3%ADtica/entidades-fazem-manifesta%C3%A7%C3%A3ocontra-dilma-e-impeachment-1.1272035

Plenárias nos estados e regiões
Estão sendo organizadas plenárias do Espaço de Unidade de Ação nos estados e regiões para fazer o balanço
das atividades ocorridas até agora e organizar a intervenção nas lutas que estão correndo, como as greves na
educação do Rio de Janeiro e em outros estados, a luta contra o PL 257, do ajuste fiscal e as manifestações do
funcionalismo público federal programadas para Brasília e nos estados no dia 14 de abril.
Essas plenárias também devem discutir a organização do dia 1.º de maio.
Seguem os dias e horários das plenárias de São Paulo e Rio:
- São Paulo – dia 18 de abril, segunda-feira, às 19hs. no Sindicato dos Metroviários. Rua Serra do Japi –
Tatuapé
- Rio de Janeiro – dia 13 de abril, quarta-feira, no IFCS da UFRJ. Largo de São Francisco às 18h.30min.

Funcionalismo público – dia nacional de luta – 14 de abril
14 de abril será um dia de luta contra o PLP 257/16, a reforma da previdência e o pacote de ajustes fiscais do
governo Dilma Rousseff (PT) que já está no Congresso Nacional em regime de urgência. Estão programadas
manifestações e paralisações nos estados e ato nacional em Brasília!
O projeto de lei 257/16 permite congelar os salários dos servidores públicos, cancelar reajustes, suspender
concursos, estabelecer programa de demissões (PDV), barrar qualquer aumento para o salário mínimo, vetar a
auditoria da dívida pública, entre outras medidas que prejudicam todos os trabalhadores.
Está colocada a possibilidade de uma ampla unidade de ação contra esses ataques.

O ato principal acontece em Brasília no dia 14 de abril, a partir das 9h, em frente ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Logo após o ato, às 15 horas, será realizada uma reunião
ampliada no Hotel Nacional, convocada pelo Fórum dos Servidores Públicos Federais.

Ato do dia 1.º de maio em São Paulo
Conforme deliberamos na plenária nacional de janeiro, vamos realizar um ato no dia 1.º de maio, em São
Paulo, de caráter nacional. Esse é o próximo passo do plano de lutas votado. A manifestação vai acontecer na
Avenida Paulista, palco de grandes manifestações e onde demos a largada da nossa marcha dos trabalhadores
e trabalhadoras em setembro do ano passado.
A manifestação será convocada em base ao acordo unitário construído no Encontro Nacional de setembro de
2015 e ratificado na plenária sindical e popular ocorrida em janeiro de 2016 e se ordena por uma política contra
o governo Dilma e as alternativas da oposição burguesa de direita.
Vai ser, portanto, um ato classista, de luta, internacionalista, de defesa dos direitos dos trabalhadores,
alternativo aos atos tradicionalmente organizados pela CUT e Força Sindical, que vão expressar os dois blocos
políticos que disputam o poder, o bloco de apoio ao governo e o da oposição burguesa de direita. O nosso ato
vai estar a serviço da construção de uma alternativa de esquerda, em oposição ao governo Dilma e contra as
alternativas da oposição burguesa de direita.
Há um intenso debate no interior das nossas organizações sobre a conjuntura atual. Seguramente que as
mudanças na realidade vão se manifestar também em diferenças de avaliação ou mesmo de política entre as
organizações do Espaço de Unidade de Ação. Esse debate se expressou em algumas plenárias quando da
discussão da preparação dos atos do dia 1.º de abril, e da nossa posição frente ao impeachment, Fora Todos,
Constituinte, eleições gerais etc.
No entanto, nos aprece que não devemos “parar a bola” nesse momento e internalizar o nosso debate. Temos
poucas semanas até o ato do dia 1.º de maio e esse será mais um momento importante na disputa de direção
do movimento de massas no Brasil.
Assim como ocorreu nos atos do dia 1.º de abril, a autonomia das entidades e movimentos será garantida, de
forma que possam expressar com suas faixas, cartazes, manifestos, intervenções, as posições que tenham
acumulado internamente.

Reunião do Espaço de Unidade de Ação
Estamos propondo realizar uma reunião de caráter nacional do Espaço de Unidade de Ação no dia 2 de maio, à
tarde, na cidade de São Paulo. Não seria uma plenária, com centenas de pessoas, mas uma reunião com
representação das entidades e organizações que participam do Espaço de Unidade de Ação, para avaliar o plano
de lutas que votamos, debater a situação política e definir os próximos passos. Nessa data e horário podemos
tanto aproveitar a presença daqueles que se deslocarem para o ato nacional, quanto aqueles que vierem dos
seus estados especificamente para a reunião.
Se houver acordo com essa proposta, a Secretaria da CSP Conlutas pode dar os encaminhamentos
organizativos, ver local e infraestrutura.
Aguardaremos o posicionamento das entidades.
GT de Coordenação do Espaço de Unidade de Ação

