RELATÓRIO DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DA CSP-CONLUTAS CENTRAL SINDICAL E POPULAR
REALIZADA EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JUNHO DE 2017.
A reunião contou com 334 participantes credenciados, sendo 119 representantes com direito a voto e 215
observadores. Estavam representadas 127 entidades, entre sindicatos e federações, minorias de entidades e
oposições, movimentos populares urbanos e do campo, juventude e movimentos de luta contra as opressões.
Relação das Entidades participantes da reunião:
ANDES-SN- SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, SINASEFE, FNTIGFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS, FSDMMG-FEDERAÇÃO DEMOCRÁTICA
DOS METALÚRGICOS DE MINAS GERAIS, SINDICATO DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE
FORTALEZA/CE, SINDCONFE-SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO FEMININA DE
FORTALEZA/CE, SINTRO-SINDICATO DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS DE FORTALEZA/CE, SINPA-SINDICATO
DOS FUNCIONÁRIO PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ALAGOINHAS, SINTRAJUFE-SINDICATO DOS TRABALHADORES DO
JUDICIÁRIO FEDERAL E MPU NO MARANHÃO, SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP,
SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE SÃO JOÃO DEL REI/MG, SINDICATO METABASE DE CONGONHAS/MG,
SIMPERE-SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO DA REDE OFICIAL DO RECIFE/PE, SINTECT/PESINDICATO DOS TRABALHADORES NOS CORREIOS, SINDITEST-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DO PARANÁ, SINDEESS-SINDICATO DOS
EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BH E REGIÃO/MG, SINDREDE-SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE BH/MG, STIM ITAÚNA/MG, STIM ITAJUBÁ/MG,
SINTAPPI- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESA DE ASSESSORAMENTO, PESQUISA E PERICIA DE MG,
STIG-SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DO DF, SINDICATO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE
BELÉM/PA, ASFUNPAPA- ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNPAPA, SINTECT/PB-SINDICATO DOS
TRABALHADORES NOS CORREIOS, SINDSERM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TERESINA,
SINDIPETRO/AL E SE, SINDSEF-SINDICATO DOS SERVIDORES FEDERAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO, SINTRAJUDSINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, SINTECT-VP/SPSINDICATO DOS TRABALHADORES NOS CORREIOS DO VALE DO PARAÍBA, STIA-SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SINTUFABC, SINPRO GUARULHOS/SP, SINTUSPSINDICATO DOS TRABALHADORES DA USP, MML-MOVIMENTO MULHERES EM LUTA, MOVIMENTO NACIONAL
QUILOMBO RAÇA E CLASSE, MOVIMENTO LUTA POPULAR, ANEL-ASSEMBLEIA NACIONAL DOS ESTUDANTESLIVRE, MOVIMENTO NACIONAL HIP HOP QUILOMBO BRASIL, SINDCONIR-SINDICATO DOS TRABALHADORES NO
COMÉRCIO DE NOVA IGUAÇÚ E REGIÃO/RJ, SINTUR- SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UFRRJ,
SINASEFE CAMPOS/RJ, SINDICATO DOS COMERCIARIOS SANTA CRUZ DO SUL/RS, SINDICAIXA-SINDICATO DOS
SERVIDORES DO QUADRO ESPECIAL DA SARH/RS, SINDPPD/RS-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS, SINDIMETRO/RS, SINDSPREV/RS, ADMAP-ASSOCIAÇÃO DEMOCRÁTICA DOS
METALÚRGICOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO VALE DO PARAÍBA E REGIÃO/SP, SINDSAÚDE/RN,
SINTEST/RN- SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR, OPOSIÇÃO APPSINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ, OPOSIÇÃO ASSIBGENACIONAL, OPOSIÇÃO CPERS, OPOSIÇÃO SINTECT/SP, OPOSIÇÃO MNOB–MOVIMENTO NACIONAL DE OPOSIÇÃO
BANCÁRIA, OPOSIÇÃO MNOB/SP, OPOSIÇÃO BANCÁRIA/RJ, MINORIA DO SEPE/RJ, SINDSCOPE-SINDICATO DOS
SERVIDORES DO COLÉGIO PEDRO II/RJ, ADUFF/RJ, ADUNEB/BA, MINORIA SINDIPETRO/RJ, SINTE/SC, MINORIA
APEOESP, MINORIA METROVIÁRIOS/SP, MINORIA SEEB/MA, MINORIA SINTEF/PB, MINORIA SINSPREV/SP,
MINORIA SINPEEM/SP, OPOSIÇÃO SINTECT/DF, OPOSIÇÃO COLETIVO TAES DE LUTA/ES, ATEM-SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO MUNICIPAL/SP, OPOSIÇÃO MUNICIPAIS DE RIBEIRÃO PRETO/SP, SINDSPREV/RJ,
FASUBRA, FENAJUFE, SINDSERME/ESPLANADA-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
ESPLANADA/BA, ADUFS/SE, ADUFS/BA, ADUFERSA, ADUF/MS, ADUSC/BA, ADUSB/BA, SINASEFE SANTA
TEREZA/ES, APRUMA/MA, SINDCEFET/MG, SINDUNIFESSPA, ADUFERPE, OPOSIÇÃO METAL BH E CONTAGEM,
OPOSIÇÃO COMANDO BASE CAPITAL, OPOSIÇÃO METAL JOINVILLE/SC, ADUF/PB, ADUFPEL/RS, SEDUFSM,
SINASEFE/IFSC, SINASEFE/BA, ADUEPB, OPOSIÇÃO SINDUTE/MG, FERAESP, SINDECC-SINDICATO DOS
EMPREGADOS DO COMÉRCIO DE CARUARU, SINDUECE, SINTUFF-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, MOVIMENTO SOS EMPREGO/SE, OPOSIÇÃO QUÍMICOS
OSASCO/SP, OPOSIÇÃO METALÚRGICOS GUARULHOS/SP, OPOSIÇÃO METROVIÁRIOS/RJ, OPOSIÇÃO
RODOVIÁRIA/RJ, OPOSIÇÃO SINDIPETRO/SP, OPOSIÇÃO SINTECT/SC, OPOSIÇÃO SINTUPERJ/RJ, OPOSIÇÃO
SINDIPETRO CAXIAS/RJ, OPOSIÇÃO SINTECT/RJ, OPOSIÇÃO SINTECT/PA E OPOSIÇÃO MUDA SINTEPS/SP.
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1. Mesa de debates sobre a situação política na America Latina
Esta mesa de debates contou com a participação de dois convidados internacionais: o companheiro Julio Benitez
da CCT do Paraguai e Sebastian Romero que é operário da GM da Argentina. Além disso, a mesa contou também
com a participação do companheiro Luis Eduardo Acosta do ANDES-SN. Foi uma discussão bastante rica em
especial pela presença dos convidados internacionais que relataram a situação em seus respectivos países
deixando claro que os ataques sofridos aqui no Brasil são os mesmos que sofrem os trabalhadores do Paraguai e
Argentina. Também se identifica o mesmo processo de resistência com muitas greves e manifestações que se
espalham por todo o continente latino americano. O debate foi bastante produtivo e serviu como mais uma boa
oportunidade para troca de experiências e fortalecimento das relações da nossa Central com as lutas em outros
países principalmente na America Latina. Não houve nenhuma resolução política específica sobre esse tema.
2. Conjuntura Nacional e atividades
Em nome da Secretaria Executiva Nacional da Central, as companheiras Eblin Farage e Joaninha Oliveira
apresentaram o debate de conjuntura nacional partindo de um balanço das ultimas resoluções da CSP-Conlutas
que desdobraram em grandes ações como a greve geral do dia 28/04 e o #ocupeBrasília ocorrido no último dia
24/05. A nossa Central cumpriu papel fundamental na exigência para que as demais Centrais unificassem as ações
da nossa classe contra o governo Temer e suas reformas da previdência e trabalhista. As companheiras
destacaram que a nova Greve Geral convocada para o dia 30/06 deve ser a principal atividade da CSP-Conlutas e
suas entidades filiadas salientando que será necessária muita pressão nas bases para que as demais centrais não
recuem dessa atividade. Após as falas das companheiras houve um informe especial do companheiro Inaldo,
liderança indígena do povo Gamela do Maranhão que apresentou um breve informe sobre a situação da luta dos
companheiros pela retomada de seus territórios e que foram atacados por pistoleiros em uma emboscada
deixando vários feridos e sob ameaça de morte. Nesse tema foi informado que a SEN já debateu todo apoio a
essa luta e seus desdobramentos de denúncia e solidariedade. Logo em seguida foi aberto para intervenções do
plenário com um rico debate sobre conjuntura nacional e no domingo foi aprovada a seguinte resolução:
ORGANIZAR A GREVE GERAL DE 30 DE JUNHO PARA DERROTAR AS CONTRARREFORMAS E COLOCAR PARA
FORA TEMER E TODOS OS CORRUPTOS DO CONGRESSO
 Greve Geral, 30 de junho;
 Contra as reformas trabalhista e previdenciária;
 Fora Temer e todos os corruptos;
 Anulação da lei de terceirização e todas as contrarreformas;
 Prisão dos corruptos e corruptores com confisco dos bens, expropriação e estatização de todas as
empresas envolvidas em corrupção, sob o controle dos/as trabalhadores/as.
No dia 30 de junho está convocado um novo chamado unitário de Greve Geral. Será a segunda deste ano e a
principal resposta da classe trabalhadora à crise política, econômica e social que vive o país. Apoiados nas bases
das nossas entidades, vamos construí-la com toda nossa força, em unidade com as demais centrais sindicais e
movimentos sociais e a partir da organização de comitês locais.
Uma greve geral vitoriosa que acumulou forças
No dia 28 de abril ocorreu a maior Greve Geral desde 1989, possibilitada pela disposição da classe e pela
convocatória de um dia unitário de luta pelas Centrais Sindicais brasileiras. Essa disposição teve seus pontos altos
nas mobilizações do 8M, 15M e 31M, deste ano, e se intensificou na expressiva adesão ao 28 de abril. De norte a
sul do país, os trabalhadores/as cruzaram os braços para dizer não às contrarreformas, com forte impacto na
situação política, contribuindo para o desgaste do governo Temer.
O dia 24M, “Ocupe Brasília”, que reuniu cerca de 150 mil pessoas, foi parte da continuidade dessa luta e
demonstrou mais uma vez a indignação dos trabalhadores/as frente ao projeto de contrarreformas orquestrado
pelo governo, pela burguesia e articulado com um Congresso Nacional cheio de deputados/as e senadores/as
atolados/as em denúncias de corrupção com o apoio da grande mídia. Eles querem jogar a conta da crise nas
costas dos/as trabalhadores/as. O governo tentou derrotar o movimento utilizando uma repressão brutal,
incluindo munição letal e até convocando o Exército. Não conseguiu, apesar das bombas e da violência
injustificada contra os/as trabalhadores/as, ocupamos Brasília e resistimos enfrentando a violência policial e nos
mantendo organizados até o final do ato.
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A CSP-Conlutas teve papel decisivo neste processo. Foi a primeira a defender a necessidade e a possibilidade
de construir uma Greve Geral, que posteriormente foi assumido pelas centrais. Em Brasília, chamou a resistência
e manteve o ato, enquanto parte da direção de algumas centrais se retiraram. Saímos fortalecidos e certos da
necessidade de seguir lutando de forma unitária e de melhor nos prepararmos para os próximos desafios.
A crise política e a luta para derrotar as contrarreformas
A classe trabalhadora já compreendeu que as contrarreformas atacam profundamente nossos direitos e
entenderam que esse congresso majoritariamente corrupto quer aprova-las para beneficiar a classe que
representam, a burguesia. As delações das empresas corruptas já atingem centenas de deputados/as e
demonstram que quem controla o Congresso Nacional brasileiro são os ricos empresários através de “milionárias
mesadas”. As delações dos executivos da JBS, grupo que “enriqueceu” mais de dez vezes durante os governos
petistas, colocaram Temer no centro da crise explicitando ainda mais as disputas entre as frações da burguesia.
No dia 9 de junho, num julgamento escandaloso, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) desconsiderou, por
maioria de votos, as delações da Odebrecht largamente transmitidas pela imprensa, assim como as da JBS que
explicitaram o esquema de corrupção que envolve deputados/as e senadores/as, cuja compra de apoio foi
negociada pelo próprio presidente da República. Advogados do PT, PMDB, PSDB se juntaram para defender a
chapa Temer e Dilma e anular a cassação, numa aliança que demonstra a unidade dos de cima contra os debaixo.
Os executivos da JBS depois de enriquecerem com a corrupção e superexploração dos trabalhadores/as estão
livres nos EUA (Estados Unidos), enquanto Rafael Braga está há quatro anos na cadeia porque portava um “pinho
sol” durante as manifestações de junho de 2013.
A maior corte da justiça eleitoral no país deu “sobrevida” a um presidente rejeitado pela quase totalidade da
população brasileira e demonstrou que a justiça tem lado, a dos ricos e poderosos. Essa decisão pode aprofundar
ainda mais o cenário de crise econômica, política e social. O governo tem a cara de pau de comemorar o
“crescimento” do PIB em 0,5%. Essa “recuperação”, no entanto, é fruto do desemprego que atinge cerca de 20
milhões de pessoas e do corte de verbas na saúde, educação e demais serviços públicos que atendem a maioria
da população brasileira. É com essa lógica, do interesse dos ricos acima dos que vivem do trabalho que a
burguesia pretende impor as contrarreformas, com ou sem Temer, para jogar a conta da crise nas costas dos
trabalhadores/as.
Em meio a essa crise, vão organizando um grande acordão, que envolve desde PMDB, PSDB e setores do PT e
do PCdoB, em torno das eleições indiretas, para que o Congresso Nacional, em sua maioria corrupto, eleja o
próximo presidente. Por outro lado setores do PT e do PCdoB jogam para tentar acumular a pauta exclusiva das
“Diretas Já!” só para presidente da República, fazendo alusão à campanha pela abertura democrática ocorrida na
década de 1980. Isto, como parte das articulações para que o congresso eleito e financiado pela Odebrecht, JBS e
Itaú, e envolvidos em fortes escândalos de corrupção, garanta as contrarreformas.
Nosso centro é a Greve Geral
Nem a via do parlamento burguês, nem qualquer mecanismo de conciliação de classes são caminhos que
atendem aos interesses dos/das trabalhadores/as. Em nossa ação para derrubar Temer, os corruptos do
Congresso Nacional e as contrarreformas, devemos nos guiar, prioritariamente, no âmbito interno e externo, na
construção da Greve Geral do dia 30 junho, com a tarefa de que ela seja superior à ocorrida em 28 de abril. Esta é
a ação mais importante para enterrar de vez a política de retirada de direitos dos governos desde a década 1990.
Uma forte Greve Geral no dia 30 de junho pode manter favoravelmente a correlação de forças a favor da
classe trabalhadora, colocar em xeque Temer, o Congresso Nacional e as contrarreformas. Por isso, vamos
participar do dia 20 de junho como esquenta do dia 30. Nessa direção é necessário potencializar nossas ações nos
estados, buscando construir atos pela Greve Geral de 30 de junho, contra as reformas Trabalhista e da
Previdência; pelo Fora Temer e todos os corruptos, pela anulação da lei de terceirização e todas as
contrarreformas (realizadas pelos governos de FHC, Lula, Dilma e, recentemente, no governo Temer); por prisão
dos corruptos e corruptores com confisco dos bens, expropriação e estatização de todas as empresas envolvidas
em corrupção, sob o controle dos/as trabalhadores/as.
Contra as eleições indiretas, eleições gerais com novas regras
Sabemos que ainda não temos neste momento condições de ter um governo da classe apoiado e construído
no movimento, pois ainda necessitamos acumular mais força e organização nesta perspectiva. Caso se imponham
eleições indiretas - “acórdão” entre as elites que dará um cheque em branco ao Congresso Nacional para eleger
quem vai seguir com as contrarreformas - defendemos eleições gerais não só para presidente da República, mas
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para todos os cargos e com novas regras, sem financiamento privado de campanha, com tempo igual de TV a
todos os candidatos e sem a participação de corruptos e corruptores.
No mesmo dia em que as Centrais Sindicais brasileiras decidiram pela convocação de uma nova Greve Geral
contra as reformas, várias organizações lançaram a chamada “Frente Ampla Nacional Pelas Diretas já!”. Nossa
Central não fez e nem fará parte dessa iniciativa que tem nas “Diretas já!” sua alternativa exclusiva. Já
entendemos que a construção de um governo que interessa aos trabalhadores não passa apenas pela mudança
do presidente da República tampouco a partir das atuais regras eleitorais. Nossa aposta deve continuar sendo a
mobilização direta na ampliação e fortalecimento dos comitês nos locais de base, contra as reformas e na unidade
de ação nas ruas a partir das nossas bandeiras de luta. Não podemos perder o foco e desviar a classe trabalhadora
com falsas ilusões. É necessário concentrar esforços para a construção da Greve Geral.
Construir a Greve Geral desde a base
A definição unitária do dia 30 para a nova Greve Geral é uma vitória, mas por si só não garante que ela se
realize e tenha a força necessária que a conjuntura exige. É preciso um forte trabalho de articulação e
organização de nossa classe. Vamos buscar intensificar a unidade de ação na superestrutura do movimento
sindical e popular. Mas, é nossa obrigação denunciar os que, ao invés de potencializar a organização da greve,
querem discutir medidas provisórias para emendar reformas que jogam na lata do lixo os direitos trabalhistas e
acabam com o direito à aposentadoria.
Construir a Greve Geral desde a base, votando nas categorias a adesão ao dia 30 de junho e organizando os
comitês para unificar os trabalhadores das bases das categorias com o movimento popular, os estudantes e o
povo pobre trabalhador, é a nossa tarefa imediata. É determinante que a Greve Geral seja construída em cada
local de trabalho, estudo ou moradia.
O comitê pode e deve ser formado em uma categoria, em uma escola, em um bairro, em um local de
trabalho. Ele funciona com todos que quiserem participar independentemente de serem organizados em
categorias ou estarem na direção de sindicatos ou movimentos. Constitui-se em um espaço vivo para organizar as
lutas e também é um forte ponto de apoio para aglutinar pessoas e transformar a indignação em ação.





Que os ricos paguem a conta da crise!
Greve Geral para barrar as contrarreformas.
Fora Temer e todos os corruptos do Congresso.
Eleições gerais com novas regras.

Calendário de Atividades
Até 20 de junho: Reforçar atividade/aeroportos, base dos deputados e senadores (presencial ou online);
Centrais Sindicais organizam reuniões com senadores prioritariamente na CAS (Comissão de Assuntos Sociais)
e CCJ (Comissão de Constituição e Justiça); orientar as categorias para realização de assembleias e debates,
além da construção e fortalecimento dos comitês.
20 de junho - Dia Nacional de Mobilização Rumo à Greve Geral: Organizar panfletagens nos terminais de
ônibus, nas estações de trens e metrôs, nos pontos de aglomeração; organizar caminhadas com panfletagens,
explicando os motivos da Greve Geral e convidando todos/as a cruzar os braços no dia 30 de junho.
30 de junho: Greve Geral!


Outras resoluções também aprovadas no domingo:

 RESOLUÇÃO SOBRE CRIMINALIZAÇÃO E CAMPANHA DE APOIO AOS TRABALHADORES ATINGIDOS E
CRIMINALIZADOS
A classe trabalhadora brasileira protagonizou no último dia 24 de maio uma das maiores manifestações da
história de nosso país, em Brasília. Foi às ruas exigir do Governo Federal e do Congresso Nacional, respeito aos
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, a retirada das propostas das reformas da Previdência e trabalhista e a
revogação da lei das terceirizações aprovada recentemente. De Norte a Sul do Brasil chegaram delegações para
defender seus direitos provenientes de décadas de lutas.
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Ao chegar à Esplanada dos Ministérios, 150 mil manifestantes se depararam com uma praça de guerra
armada pela Polícia Militar do Distrito Federal que, desrespeitando a própria Constituição, tentou impedir os
manifestantes de portarem suas bandeiras e faixas e de se aproximarem do Congresso Nacional.
Durante quase quatro horas, na tarde do dia 24, a PM do DF despejou dezenas de bombas de gás
lacrimogêneo e de gás pimenta sobre os que ali estavam ignorando inclusive a presença de idosos e crianças.
Foram disparados tiros com balas de borracha e com armas letais por militares completamente despreparados
para enfrentar tal tarefa. Estão contabilizados aproximadamente 50 feridos. Um deles, Vitor Rodrigues Fregulia,
com três dedos mutilados, e pelo menos um ferido por arma de fogo, Carlos Giovani Cirilo, que se encontra
internado em estado grave no Hospital de Base de Brasília. O pedreiro Wesley e o açougueiro Cláudio (nomes
fictícios), membros de uma ocupação sem-terra no Vale do Paraíba, foram espancados e torturados pelo aparato
repressor do Estado, além de dezenas de trabalhadores (aproximadamente 46) detidos e presos durante a
Marcha e que deverão responder a algum procedimento criminal.
Apesar da repressão inaceitável já instalada, o presidente Michel Temer, decretou a “Garantia de Lei e de
Ordem” em todo o Distrito Federal até o dia 31 de maio. Se valendo da Lei Complementar nº 97/1999 e do artigo
84 da Constituição Federal, colocou as Forças Armadas para reprimir brutalmente a manifestação. Sem o apoio
das próprias Forças Armadas e com forte repercussão negativa, foi obrigado a suspender o tal decreto no dia
seguinte.
Tamanho foi o absurdo cometido pelo governo de Michel Temer que a Organização das Nações Unidas
(ONU), por meio do escritório Regional para América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para os
Direitos Humanos, em comunicado, condenou o uso "excessivo da força por parte da Polícia Militar para reprimir
protestos e manifestações no Brasil".
Consta ainda do comunicado, que os órgãos internacionais, "condenam todo ato de violência e urgem aos
manifestantes a exercer seus direitos à livre manifestação de forma pacífica, ao mesmo tempo em que reafirmam
que a ação das forças de segurança deve respeitar em todo momento as normas internacionais de direitos
humanos".
Respaldada em direitos constitucionais e democráticos, a CSP-Conlutas, uma das convocantes da marcha,
defende o direito à livre manifestação e declara ser inaceitável o argumento de que havia algumas dezenas de
provocadores em meio aos manifestantes. Nada justifica o flagrante desrespeito aos direitos de manifestação de
dezenas de milhares de pessoas que ali estavam para isso.
Não bastasse a violação às leis cometida pela Polícia Militar a mando do governo do DF e federal, a AGU
(Advocacia Geral da União) move ação contra as Centrais Sindicais e movimentos na Justiça para que arquem com
o prejuízo causado durante a repressão. Pois afirmamos: Se alguém deve ser responsabilizado pelo o que
aconteceu, devem ser as autoridades, federais e distritais, que promoveram uma verdadeira selvageria contra os
manifestantes. E não podemos deixar de acrescentar que as acusações feitas contra as organizações que
convocaram a manifestação - de causar prejuízo ao patrimônio público, além de serem completamente
infundadas do ponto de vista legal, beiram a mais pura hipocrisia vinda de autoridades que respondem na justiça
neste momento pelo roubo de centenas de bilhões de reais do patrimônio público do nosso país.
Devemos recordar que recentemente foi divulgado o Atlas da Violência 2017 do IPEA que apontou que entre
2005 e 2015 foram mortos no país 318 mil jovens entre 15 e 29 anos, 71% deles pretos, pobres e moradores da
periferia das grandes cidades brasileiras. Parte considerável destes homicídios foi praticada pelas polícias,
principalmente, pela polícia militar, que permaneceu intocável durante os governos do PT.
Há também um processo brutal de ataque físico aos povos originários como os Guarani Kaiowá (MS) e os
Gamela (MA) e aos quilombolas.
Além disto, o Brasil figura entre os quatro países que mais encarceram pessoas no mundo, contando com
uma população carcerária de cerca de 622 mil presos, em sua maioria também jovens e pretos.
Por outro lado, há cada vez mais um forte processo de militarização e recrudescimento da legislação brasileira
que torna o chamado “estado democrático de direito” cada vez mais autoritário, como a criação da Força
Nacional de Segurança (Lei nº 11.473/2007) – governo Lula; Lei da Organização Criminosa (Lei nº 12.850/2013) –
governo Dilma; Portaria “Garantia da Lei e da Ordem” (Portaria Normativa nº 3.461/2013) – governo Dilma e Lei
Antiterrorismo (Lei nº 13.260, 16/03/2016) – governo Dilma.
Diversos militantes e ativistas se encontram processados ou presos pela utilização desta legislação penal,
enquadrados por organização criminosa ou na lei antiterror, como é o caso de militantes do MST e os
companheiros do MRP – Movimento de Resistência Popular-DF.
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Diante destas questões a Coordenação Nacional da CSP CONLUTAS resolve:
a. Fortalecer a campanha nacional e internacional contra a criminalização das lutas e dos lutadores;
b. Deflagrar uma campanha financeira junto às entidades filiadas para o apoio às vitimas das agressões das
forças de repressão, para ajudar no custeio do tratamento médico dos agredidos;
c. Desenvolver uma campanha pela revogação da lei antiterror;
d. Exigir o fim dos processos de criminalização dos ativistas e militantes, como nos casos do MST e MRP-DF;
e. Liberdade imediata para Rafael Braga;
f. Encaminhar ao coletivo de advogados que apoiaram a Marcha a proposta de fazer uma denúncia
internacional do estado brasileiro por conta das violações ocorridas durante a Marcha à Brasília de
24/05/2017;
g. Apoiar e fortalecer a luta dos povos originários indígenas e quilombolas pelo direito ao território;
h. Campanha pela desmilitarização e fim da PM.
 Manifesto da Plenária Operária e Popular realizada no dia 08/06/2017: este texto foi aprovado sem
prejuízo de alguns apontamentos feitos tanto na Plenária quanto na Coordenação Nacional. Os mesmos
serão debatidos e incorporados à posteriori.
A classe operária e o movimento popular, juntamente com todos os seguimentos de nossa classe, está há
muito tempo em luta e resiste aos ataques dos governos e dos patrões com uma força tremenda e intensificaram
a sua batalha na greve geral e nas mobilizações do último período. Junto a esse combate direto, nós temos
construído e apresentado a nossa central como uma alternativa de organização e direção diferente das centrais
sindicais tradicionais: uma alternativa que busca unificar os operários, os setores populares, a juventude e os
trabalhadores, os aposentados, os desempregados, os movimentos de luta contra opressão e o povo pobre e
explorado de um modo geral. Temos insistido em forjar essa unidade baseada no princípio da independência de
classe para que possamos, de fato, agir e vencer juntos. É pensando em contribuir com a continuidade desse
caminho que apresentamos uma sugestão para esta coordenação, que é a direção da central, e apontamos aqui
alguns elementos de análise e política que visam ajudar a nortear a elaboração de um manifesto que faça um
chamado ao conjunto dos trabalhadores a virem, juntamente conosco, construir e participar do III Congresso
Nacional da CSP-CONLUTAS, que se realizará entre os dias 12 a 15 de outubro de 2017.
Vem ai o III Congresso Nacional da CSP-Conlutas; Participem!
A CSP-Conlutas (Central Sindical e Popular) realiza, entre os dias 12 e 15 de outubro de 2017, o seu III
Congresso Nacional. Considerando que se passaram mais de 10 anos do início do que passamos a chamar de novo
processo de reorganização do movimento sindical e popular brasileiro, encaramos esse Congresso como sendo o
7º na construção e afirmação de uma alternativa de direção para o movimento de massas em nosso país. Para
além de nos armar para as lutas imediatas, este congresso estará envolvido pela energia das comemorações dos
100 anos da Revolução Russa; um dos maiores e mais importantes fatos da história da humanidade, que levou a
que Operários e Operárias, junto com o povo pobre, tomassem o poder daquele país.
Há quinhentos anos a injustiça, a desigualdade, a opressão e a exploração determina a impossibilidade de
uma vida digna para a maioria da população em nosso país. Quem é pobre e trabalhador sempre teve que
construir respostas, com muita teimosia, para seguir sobrevivendo em meio a tantas dificuldades e precariedade
das condições de vida. Temos de lutar pelo direito ao trabalho, que muitas vezes é informal ou terceirizado, e
ainda temos de lutar contra os baixíssimos salários, o altíssimo preço dos alugueis e do custo de vida. Além disso,
todos os dias, temos de enfrentar as mais variadas formas de violência, como o genocídio da juventude negra da
periferia, e uma imensidão de mazelas paridas pelo sistema e essa “dita democracia” que só protege os ricos. Mas
na nossa história nosso povo sempre lutou, nas resistências indígenas, nas senzalas e nos quilombos; nas greves
com os nossos imigrantes, passando pelas revoltas regionais à luta contra as ditaduras; nas lutas contra a retirada
de direitos impostas pelos últimos governantes e na revolta de Jirau e Santo Antônio. E, agora, desde 2013 vimos
que esse combate começou a tomar as ruas explodindo uma frustração acumulada como há tempos não se via.
De lá pra cá temos visto que as ruas, as fábricas, as escolas, as ocupações, os bairros não se aquietaram mais!
Hoje, nosso país, está frente a uma conjuntura de profunda crise política e econômica. Diante dela, o
capitalismo lança milhões de trabalhadores no desemprego e desferi um violento ataque aos já parcos direitos de
nossa classe. Consequentemente, nosso povo, resiste e luta protagonizando um dos maiores assensos de nossa
história. É vital para que nossa classe vença essa batalha que nossa central, a CSP-Conlutas, siga se orientando
pelo critério da construção da mobilização como seu método principal de luta e pela defesa intransigente do
princípio da INDEPENDIÊNCIA DE CLASSE. Essa é uma condição imprescindível para que possamos alcançar, com
realização, análises e deliberações políticas de nosso III Congresso um audacioso plano de lutas que nos permita
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seguir enfrentando essa realidade e, pelas mãos de nossa classe, possamos por fim a esse histórico de
exploração.
Estamos vendo que a classe operária retomou seu papel histórico, colocando-se à frente e sendo parte ativa
das greves gerais, paralisando a produção em todo o país e demonstrando sua força. O movimento popular
também se somou organizando a luta no território, trancando rodovias e avenidas, reforçando os piquetes nas
fábricas, mobilizando nos bairros, nos ônibus e nas estações de trem e metrô. Também tem se destacado a força
da mulher trabalhadora que, pela explosão ativa das manifestações mundiais do último 8 de março, tem
demonstrado sua determinação e ação decisiva em cada ação de nossa classe. Esse processo é uma
demonstração de que, nós, o conjunto da classe trabalhadora, com o setor operário a frente, podemos tomar em
nossas próprias mãos os destinos e o controle de nosso país. O caminho para alcançarmos esse objetivo é, sem
sombra de dúvidas, o da mobilização e da ação direta; Será ocupando as ruas e lançando mão do mecanismo da
greve geral que poderemos pavimentar as condições para que nos libertemos dessa situação que já dura mais de
cinco séculos e, até agora, não mudou a nossa condição de explorado e oprimido nessa sociedade. Nossa vitória é
tão possível, quanto necessária; É a serviço de fortalecer essa estratégia transformadora que realizaremos o
nosso III Congresso.
Na CSP-Conlutas estão os que se movem na defesa do Socialismo em substituição ao Capitalismo. Esse
sistema só favorece os ricos e tem levado a que milhões de seres da nossa classe agonizem na imigração, no
flagelo, na fome e na morte em todas as partes do planeta. É preciso ousar na compreensão de que nossa classe,
suas lutas, seus sonhos e suas conquistas têm, portanto, uma dimensão Internacional. Está comprovado que não
há saída para as nossas vidas em unidade com os nossos inimigos de classe; Sejam eles banqueiros, latifundiários,
multinacionais ou grandes grupos empresariais, sempre se movem pela ganância de seus lucros em detrimento
da vida de quem trabalha. A história de nosso país está marcada pela submissão aos interesses imperialistas e
para nos libertarmos desse julgo havemos de condenar o caminho da conciliação de classes, das ilusões nos
regimes eleitorais deles e apostarmos tudo em nossa ação direta e independente.
Foi com essa compreensão e vocação estratégica que, ao longo desses mais de 10 anos, nos enfrentamos com
os governos Petistas e é com a mesma convicção que lutamos em defesa de nossos direitos trabalhistas,
previdenciários e em franca oposição a todas as medidas de ataques do governo Temer e nos empenhamos por
sua derrubada. Em nosso Congresso, devemos afirmar e erguer todas as nossas bandeiras em defesa dos
interesses da classe trabalhadora brasileira e intensificar a nossa busca pela mais ampla unidade de ação para que
possamos derrotar o capitalismo e seus agentes e podermos, finalmente, governar com nossas próprias formas
esse país. Só com essa estratégia poderemos responder às necessidades da vida de quem produz e inverter o caos
que eles nos impõem todos os dias.
Para combater o desemprego, exigimos um imediato plano Emergencial de Obras Públicas, redução da
jornada de trabalho para 36h, sem redução de salário, estabilidade no emprego para todos, e a descriminalização
dos trabalhadores informais, como os ambulantes; Contra a corrupção, defendemos a prisão e confisco dos bens
de todos os corruptos e corruptores, bem como a estatização de todas as empresas envolvidas nesses escândalos;
Somos contra as propostas de Reforma da Previdência e Trabalhista, assim como defendemos a anulação das
reformas efetuadas pelos governos anteriores, tanto do PSDB, como do PT, bem como da “lei da terceirização”;
Também defendemos o fim do Fator Previdenciário e da DRU, que sangra até 30% dos recursos da Previdência
para dar aos banqueiros nacionais e internacionais. Defendemos o respeito, a valorização e ampliação dos
serviços e servidores públicos como forma de melhorar as condições de vida do nosso povo, por isso será
necessário mais concursos públicos e contratações nas três esferas da administração pública. Para que se tenha
dinheiro para investir em saúde, educação, transporte e moradia, nós defendemos a suspensão imediata do
pagamento da dívida pública que leva, todo ano, metade do orçamento do país só para pagar juros e serviços da
dívida aos mesmos agiotas e bancos!
Para que possamos ver essas medidas mais imediatas aplicadas em nosso país, dependerá de que tenhamos
um governo de outro tipo; um governo somente de trabalhadores e apoiado em seus organismos permanentes
de base, nos bairros, nos locais de estudo e trabalho. Nós lutamos e podemos conquistar bandeiras históricas do
movimento e de nossa classe; Podemos e devemos Reparar as perdas, as dores e as mortes de nosso povo negro,
subjugado por mais de 300 anos de escravidão e preconceito; Podemos e devemos defender e reparar a dor e
sofrimento de nossos povos originários, indígena e quilombola, que até hoje seguem sendo exterminados pelas
balas do latifúndio. Podemos e devemos por fim a violência machista, aos estupros, espancamentos, exploração
sexual, e assassinatos das mulheres e das LGBT’s. Podemos garantir uma verdadeira reforma urbana que garanta
moradia, convívio e reconquista do território ao povo pobre e trabalhador. Na nossa terra, tão extensa e fértil,
podemos impor a tão sonhada e possível reforma agrária para que, sem indenização aos ricos latifundiários e
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donos da agroindústria, garantamos terra a quem nela trabalha. Defenderemos de maneira intransigente nossas
florestas e nossa biodiversidade. É possível conquistarmos o direito ao trabalho, igualdade de condições de
salário, moradia e cultura e uma vida digna para todos e todas.
O III congresso de nossa central deve dar ainda mais corpo ao caráter sindical e popular de nossa central. É
isso que permite juntar em uma só organização todos os seguimentos da classe trabalhadora, da juventude e do
povo pobre de nosso país. Essa unidade nos permite dar a nossas lutas objetivas o sentido político comum e
estratégico de nossa libertação e pormos fim à exploração e todas as formas de opressão e intolerância. Não há
hipótese de acabar com o Machismo, a xenofobia, o Racismo ou a LGBTfobia, sem sepultarmos o capitalismo e,
ao mesmo tempo, não é possível conquistar nosso projeto sem combater desde já esses preconceitos que
dividem nossa classe, porque o futuro que queremos não pode ser construído em base a opressão de nenhuma
parte de nossa classe. É preciso que incorporemos a arte no cotidiano da nossa Central, como ferramenta
importante na disputa que queremos fazer, de modo a criarmos nós os nossos símbolos e sermos nós a contar e
representar nossa história e nossa luta; Junto a essas demandas agregam-se ainda a defesa de uma infinidade de
bandeiras e conquistas democráticas, como o direito à liberdade de lutar; O direito à saúde e segurança no
trabalho (cujas maiores vítimas são os terceirizados); O fim da criminalização dos movimentos e das luta; O fim da
guerra às drogas – esse instrumento de genocídio nas quebradas do nosso país; O fim da PM e sua violência
contra o povo pobre negro da periferia; A demarcação das terras indígenas e titulação das terras quilombolas; O
resgate e manutenção da cultura dos povos originários; O fim do controle do uso e ocupação do solo e controle
do preço dos aluguéis, por especuladores e pelo mercado imobiliário; A defesa e preservação das florestas; O
direito de autodefesa do povo; entre outros.
É com esses objetivos e compreensão que devemos fortalecer a nossa central, a CSP-Conlutas, e buscar
aprofundar a independência de classe como nosso pilar de construção; A mobilização como forma predileta de
nossa luta; O caráter sindical e popular como forma de expressar a realidade da classe e, nesse sentido, como
forma ordenadora capaz de unificar amplamente a nossa classe, sendo capaz de abarcar as mais variadas formas
de luta que são desenvolvidas; O apoio mútuo e solidariedade ativa entre os trabalhadores empregados e
desempregados e com todos os membros da nossa classe; A solidariedade internacional ativa como necessidade
estratégica de nossa vitória; E, finalmente, devemos garantir autonomia de nossa central frente aos partidos e
organizações políticas e seguir repousando nossa confiança no futuro da central via o método da democracia
operária como o princípio para exercício de nossas lutas, demandas e desafios.
Acreditamos que no Brasil há de tremular, de maneira generalizada, as bandeiras encarnadas da liberdade.
Elas estarão empunhadas por homens, mulheres e jovens da nossa classe que, em todos os recantos de nosso
continente, as sentirão dançar pela força e ensinamentos da Revolução de outubro. Em pouco mais de 10 anos,
construindo a CSP-Conlutas, esse sopro centenário norteou os nossos sonhos, moveu as nossas ações e nos
manteve audazes nas trincheiras da luta de classes. Que assim sigamos, até a nossa vitória.
Viva o III Congresso da CSP-Conlutas!
Viva os 100 anos da Revolução Russa!
 Carta da ANEL sobre alteração do seu representante na Secretaria Executiva Nacional: apresentada a
carta da Anel em que é feita a alteração do seu representante na Secretaria Executiva Nacional. Após a
leitura da carta foi submetida a votação da alteração, sendo aprovado o nome da companheira Helena
Martins de Carvalho como nova integrante da Secretaria Executiva Nacional – SEN.
1. Painel “Os reflexos das reformas da previdência e trabalhista sobre os setores oprimidos”
A mesa deste painel foi mediada pelo companheiro Julio Condaque da Secretaria Executiva Nacional e do
Quilombo Raça e Classe, sendo composta por três palestrantes: Giulia Pierro da Auditoria Cidadã da
Dívida/Núcleo São Paulo, Gean Santana da ADUFS/BA, e Rosenverck Estrela da APRUMA. As exposições dos
palestrantes apresentaram um quadro das conseqüências das reformas para as mulheres, os negros e as pessoas
LGBT’s que no marco de um ataque ao conjunto da classe, são os setores que sofrerão as piores conseqüências.
Após a exposição inicial foi aberto para falas dos presentes finalizando com uma última fala para cada
palestrante. Não houve deliberação específica sobre o tema.
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2. 3º Congresso da CSP-Conlutas
Em nome da Comissão Organizadora do Congresso, o companheiro Paulo Barela apresentou a proposta de
regimento e Programação do Congresso, sendo complementado pelos membros Amauri e Gesa. Após as falas do
plenário, a proposta global foi aprovada conforme texto abaixo:
REGIMENTO INTERNO DO 3º CONGRESSO DA CSP-CONLUTAS – CENTRAL SINDICAL E POPULAR
Capítulo I – da Convocação, objetivos, organização, local, data e participantes:
Art. 1º – O 3º Congresso da CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular foi convocado por resolução da
Coordenação Nacional da Central, em reunião realizada nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2016, na cidade de
São Paulo, nos termos do Estatuto da entidade.
Art. 2º – O 3º Congresso da CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular tem como objetivos discutir e deliberar
acerca da situação política nacional e internacional; discutir o balanço político das iniciativas da central e deliberar
sobre o plano de ação para o próximo período; discutir sobre o processo de reorganização da classe trabalhadora
e a necessidade de reafirmar a construção de uma alternativa sindical e popular, classista e construída desde a
base; debater sobre os 100 anos da revolução russa e atualidade de suas lições para o movimento sindical e
popular, e por fim, Estatuto e Direção.
Parágrafo primeiro: Como referência, para esse e os demais congressos da Central, trataremos esse como o
sétimo congresso do processo mais recente de reorganização da classe trabalhadora brasileira, tendo como
referência o Conat – Congresso Nacional de Trabalhadores, realizado em 2006.
Parágrafo segundo: A Coordenação Nacional realizada nos dias 09 a 11 de junho de 2017 orienta às seções
estaduais da Central que realizem atividades de abertura das etapas estaduais do Congresso, seja com a
realização de debates públicos ou coordenações estaduais, buscando ampliar em cada estado ou região a
participação dos trabalhadores, entidades e movimentos sociais interessados em estabelecer relações com a
Central.
Art. 3º – A organização do 3º Congresso da CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular está a cargo da Secretaria
Executiva Nacional da entidade, que poderá constituir comissão específica para a tarefa, bem como outras tantas
comissões que se fizerem necessárias para auxiliá-la nesta tarefa.
Art. 4º – O 3º Congresso da CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular será realizado entre os dias 12 a 15 de
outubro de 2.017, na Estância Árvore da Vida, na cidade de Sumaré, no estado de São Paulo.
Art. 5º – São participantes do 3º Congresso da CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular:
– Os (as) delegados (as) de entidades sindicais, oposições e minorias de entidades sindicais, associações de
caráter classista, movimentos populares urbanos e rurais, entidades do movimento estudantil e de luta contra as
opressões, todos (as) eleitos em conformidade com as regras definidas no ANEXO deste Regimento, com direito a
voz e voto.
– Convidados da SEN e da Comissão organizadora do Congresso, que terão direito a voz e sem direito a voto.
– Observadores, com direito a voz e sem direito a voto.
Art. 6º – A inscrição e credenciamento dos delegados, observadores e convidados será feita mediante
atendimento dos requisitos definidos por esse Regimento, pela Comissão organizadora do 3º Congresso, ad.
referendum da SEN e pagamento da taxa correspondente.
Capítulo II – Do Temário:
Art. 7º – O temário do 3º Congresso da CSP Conlutas – Central Sindical e Popular será o seguinte: a) Conjuntura
Nacional e Internacional; b) Balanço político e plano de ação; c) O processo de reorganização e a necessidade de
reafirmar a construção de uma alternativa sindical e popular, classista e construída desde a base; d) Os 100 anos
da revolução russa e a atualidade de suas lições para o movimento sindical e popular brasileiro; e) Estatuto: f)
Direção.
Capítulo III – Dos órgãos do 3º Congresso da CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular e do processo de
votação:
Art. 8º – São órgãos do 3º Congresso da CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular: a SEN, a Comissão
organizadora do congresso e suas comissões, os Grupos de Trabalho e as Plenárias Gerais deliberativas.
Art. 9º – Caberá à Comissão organizadora do 3º Congresso da CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular orientar a
condução dos trabalhos do Congresso, assegurando as condições básicas de infraestrutura e organização para o
bom andamento dos debates.
Art. 10º – Os Grupos de Trabalho são órgãos de discussão e deliberação (em seu âmbito). Serão compostos por
delegados (as), convidados e observadores, conforme distribuição aleatória estabelecida no momento do
9

credenciamento, e debaterão os temas definidos na pauta e na dinâmica de discussões do 3º Congresso da
Central Sindical e Popular – Conlutas.
Parágrafo primeiro – nos Grupos de Trabalho as votações serão feitas por levantamento de crachás dos delegados
e delegadas.
Parágrafo segundo – Na constituição dos grupos de trabalho a comissão organizadora do 3º congresso procurará
fazer grupos que não ultrapassem 5% do número total (delegados e observadores) de participantes inscritos no
congresso.
Art. 11 – A(s) Plenária(s) Geral (is) do 3º Congresso da CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular é (são) sua
instância máxima de decisão. Serão compostas por todos os participantes credenciados ao Congresso, nos termos
do art. 5.º. Debaterão e decidirão soberanamente sobre todas as questões relativas ao temário do Congresso.
Parágrafo primeiro – A Plenária Geral será dirigida por uma Mesa Diretora dos Trabalhos a quem caberá
coordenar os trabalhos, propondo os encaminhamentos e a ordem dos trabalhos, que serão decididos pelos (as)
delegados (as) reunidos. A composição de cada Mesa será proposta pela Comissão de organização do 3º
congresso e ratificada pela Plenária.
Parágrafo segundo – Para que possa ser instalada e deliberar sobre os temas em discussão, a Plenária Geral do
Congresso deverá contar com a presença de mais da metade dos (as) delegados (as) credenciados (as).
Art. 12 – As deliberações na Plenária Geral serão feitas por levantamento de crachás dos (as) delegados (as). A
aferição da proposta vencedora será feita pela Mesa, por contraste e, quando houver dúvida, através de
contagem individual dos votos de cada proposta. Cada delegado tem direito a apenas 1 (um) voto. Não será
admitido o voto por procuração.
Art. 13 – Na Plenária Geral a votação de cada proposta será precedida de uma intervenção favorável e outra
contrária à proposta que estiver colocada para deliberação, ou uma defesa de cada proposta apresentada para o
tema, de duração máxima de 4 minutos cada uma. Poderá haver mais uma intervenção dependendo da
importância do tema em questão, por decisão da Plenária.
Parágrafo único: Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem a maioria simples dos votos.
Capítulo IV – Da organização dos debates:
Art. 14 – Os debates nos Grupos de Trabalho, durante o 3º Congresso da CSP-Conlutas – Central Sindical e
Popular, serão feitos tendo como base as propostas de resoluções apresentadas para o debate, que serão
agrupados num caderno que será distribuído a todos (as) os (as) participantes.
Art. 15 – Cada grupo deverá eleger um coordenador, um secretário e um relator.
Parágrafo primeiro: Caberá ao Relator sistematizar as discussões do seu grupo, bem como o preenchimento do
formulário do relatório previamente elaborado pela Comissão organizadora do 3º congresso.
Parágrafo segundo: Deverão constar do Relatório todas as propostas que obtiverem pelo menos 10% dos votos
dos delegados presentes no grupo.
Art. 16 – A Coordenação do 3º Congresso da CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular constituirá uma Comissão
de Sistematização e Relatoria, a quem caberá à tarefa de, a partir dos relatórios de cada Grupo de Trabalho, fazer
uma sistematização das propostas que irão a debate na Plenária Geral do Congresso.
Capítulo V – Da dinâmica do Congresso
Art. 17 – Os trabalhos do 3º Congresso da CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular desenvolver-se-ão de acordo
com a seguinte dinâmica:
4ª Feira – Dia 11 de outubro de 2017
17h00 – Recepção e inicio do credenciamento das delegações
5ª Feira – 12 de outubro de 2017
08h00 – Continuidade do Credenciamento;
09h30 – Ato de Abertura do Congresso: 3 (três) membros da SEN com 15 minutos pra cada um.
12h00 – Votação do Regimento Interno;
13h00 – Almoço;
14h30 – Apresentação e defesa das propostas gerais de contribuição ao Congresso.
Ver na SEN uma ideia inicial de falas, mas sabemos que essa mesa será ajustada a partir do término das inscrições
de contribuições e a luz da comissão organizadora. Essa mesa tem o sentido de permitir a expressão, através de
entidades, dos setores políticos da central. O tempo de 2h será igualmente distribuído conforme número de
expositores.
17h00 – Grupos de Trabalho – Resoluções de Conjuntura Nacional e Internacional e Plano de ação;
20h00 – Jantar
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6ª Feira – Dia 13 de outubro de 2017
09h00 – Apresentação da delegação Internacional presente – Com uma saudação (ou mais em tempo de 10
minutos no total que poderá ser dividido);
10h00 – Painel sobre 100 Anos da Revolução Russa – As lições e a atualidade da Revolução de Outubro (Neto do
Trotsky e Wendy Goldman, um cineasta, Ken Loach, um (a) operário (a) russo (a) e mais duas representações
políticas a serem definidas pela SEN (20 minutos para cada expositor).
13h00 – Almoço
14h00 – Encerramento do credenciamento.
14h30 – Painel sobre o caráter e estratégia da central: Em princípio com duas mesas: Uma geral do movimento
sindical, popular e luta por territórios (um de movimentos desempregados, três de organizações e segmentos
sindicais, um de luta por moradia, um campo, um indígena, um quilombola e um aposentado) e uma mesa
representando a juventude e os setores oprimidos (mulheres, negros e negras e LGBT). Aqui o tempo seria
distribuído com 15 minutos para cada expositor (a).
17h30 – Plenária deliberativa sobre Conjuntura Nacional, Internacional e Plano de ação;
19h00 – Jantar
20h30 – Festa oficial do Congresso;
Sábado – Dia 14 de outubro de 2017
10h00 – 10 Anos da CSP-CONLUTAS e os desafios para o Fortalecimento da central na construção de alternativa
classista, sindical e popular.
13h00 – Almoço
14h30 – Grupo de trabalho sobre reorganização, estatuto e direção “Os desafios para o Fortalecimento da central
na construção de uma alternativa classista, sindical e popular para o movimento de massa no Brasil”.
17h00 – Reuniões dos setoriais.
19h00 – Jantar;
Domingo – Dia 15 de outubro de 2017
09h00 – Assembleia Estatutária/Modificações ao Estatuto
10h00 – Direção;
11h00 – Plenária deliberativa final e moções:
a) Balanço;
b) Reorganização e política organizativa;
c) Moções
13h00 – Sessão de encerramento;
14h00 – Almoço e término do Congresso.
OBS: Foi esclarecido pelo companheiro Barela que os demais encaminhamentos acerca da organização do 3º
Congresso Nacional serão definidos pela Comissão Organizadora e submetidos à Secretaria Executiva Nacional.
3. Relatórios dos Setoriais
MULHERES
Ponto 1: O resgate das lutas das mulheres (8M) e seus reflexos nas lutas seguintes (28A e #OcupaBrasília) e como
as mulheres irão se preparar para o 30J.
Encaminhamentos:
- Aprovar moção de repúdio ao do caso de violência da Bahia (No arquivo: "Moção de Repudio UNEB")
- Diagramar em forma de panfleto o texto sobre mulheres e as reformas que está no site da central e
disponibilizar em meio eletrônico para as entidades filiadas.
- No marco da luta contra a reforma trabalhista, enfatizar a luta contra o trabalho das mulheres em situação
insalubre, particularmente, gestantes e lactantes.
- Somar-se às iniciativas do setorial LGBT de orientar a participação nas marchas e paradas gay e lésbicas que
ocorrerão no mês de junho, com pauta e coluna classista
- Reafirmar a importância das mulheres trabalhadoras que estiveram à frente das lutas recentes, incorporar suas
demandas no marco da construção da greve geral e construir comitês de preparação da greve geral.
Outros encaminhamentos:
- Discutir, na próxima reunião do Setorial, a participação das mulheres no Congresso e o funcionamento do
setorial. Para subsidiar o debate, deverá ser disponibilizado o estatuto da central.
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
Foram feitos informes das estaduais sendo informado o óbito de 3 trabalhadores:
1 (um) trabalhador da construção Civil de São João Del Rey
2 (dois) trabalhadores da Petrobras da Bacia de Campos
E também no sábado dia 03 de junho, faleceu em São José dos Campos um camarada que foi Auditor Fiscal muito
conhecido na região pelo trabalho prestado junto aos sindicatos, Antonio Carlos Pimentel, foi diretor do
Sindsef/SP, no biênio 2003/2004, também era um militante dedicado na luta contra o assédio moral. Em 2016,
participou do Encontro de Saúde da CSP-Conlutas como palestrante.
Sobre a MP 767, propomos:
- Que a CSP Conlutas publique e oriente que as entidades realizem debates nas bases e mobilizem os
trabalhadores;
- O setorial indica que a CSP Conlutas faça um estudo e se possível mova uma ação contra a MP 767;
- Verificar com o Senador Paulo Paim (Comissão dos Direitos Humanos) a possibilidade de Audiência Publica
Contra a MP 767
- Buscar realizar Audiências Municipais e Regionais sobre a MP 767
Sobre a Cartilha:
- Que a CSP Conlutas oriente lançamentos da Cartilha impressa produzida pelo setorial nas Estaduais e Regionais
da CSP Conlutas, sendo que São José dos Campos está trabalhando com a proposta de realização de lançamento
em 7 de Julho e em Minas Gerais no dia 14 de julho na cidade de Divinópolis.
INTERNACIONAL
Convite para Congresso de Entidades Sindicais de El Salvador
A Central recebeu o Convite para participar no Congresso de fundação de uma Coordenadora Sindical em El
Salvador, a CSS-Coordenadora Sindical Salvadoreña.
O Setorial ratifica a indicação para a SEN de atender ao convite e indica para que outras entidades possam enviar
representantes para o Congresso de El Salvador, formando uma delegação de entidades da CSP Conlutas.
Saudação da CSP Conlutas ao Congresso do Solidaires – França
A CSP-Conlutas está participando de um Congresso do Solidaires na França, a convite daquela entidade irmã. A
comissão que foi para lá estará levando um texto de saudação, em nome dos delegados desta Coordenação
Nacional, conforme segue abaixo.
São Paulo, 09 de junho de 2017
Estimados companheiros e companheiras,
Os delegados e observadores reunidos na reunião nacional da coordenação da CSP-Conlutas enviam saudações
combativas e classistas aos trabalhadores e trabalhadoras, reunidos no Congresso da central sindical Solidaires.
A crise financeira capitalista tem piorado dramaticamente a situação dos trabalhadores em todos os aspectos de
suas vidas. Em todos os países capitalistas, as políticas de "saída da crise" incluem ataques contra os direitos dos
trabalhadores, redução dos salários e direitos, privatizações, repressão, desemprego, ataques à previdência etc.
Intensifica-se a competição entre os monopólios internacionais pelos mercados, os recursos naturais e
econômicos e por rotas de transporte de energia.
No Brasil, vivemos uma forte crise política, econômica e social. A burguesia brasileira tenta impor as reformas da
previdência e trabalhista como condição para jogar a conta da crise nas costas dos trabalhadores. O governo
Temer (PMDB) seguiu e intensificou a aplicação dessas reformas que começaram a ser aplicada no governo do PT.
Isso gerou uma forte indignação da classe trabalhadora, que se levantou e realizou, no dia 28 de abril, maior
greve geral da nossa historia e enfrentou a repressão da polícia em Brasília no dia 24 de maio. Agora, estamos na
organização de mais uma nova greve geral chamado para o próximo dia 30.
No Brasil, assim como na Europa, os planos de ajustes são os mesmos. Nossa luta também é a mesma, é parte do
enfrentamento que os trabalhadores vem travando todos os dias contra a opressão e a exploração capitalista.
Mais do que nunca, é necessário que os sindicatos combativos, as organizações e populares e estudantis que
lutam contra o capital coordenem suas lutas a nível setorial, regional e internacional. Por tanto, acolhemos com
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satisfação cada iniciativa que tem como objetivo fortalecer o movimento sindical classista, combativo e
independente a nível internacional.
Desejamos êxito nos debates e encaminhamentos deste congresso. E temos certeza que na França e na Europa se
fortalece a Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Luta.
Coordenação Nacional
Saudação ao Encontro do No Austerity – Itália
A CSP-Conlutas participará, após o Congresso do Solidaires, de um Encontro de Trabalhadores, na Itália
organizado pelo No Austerity.
A mesma comissão que está na França deverá ir ao Encontro da Itália e apresentar uma Carta de Saudação da
Central, em nome dos delegados desta Coordenação, conforme segue abaixo.
São Paulo, 09 de junho de 2017
Estimados companheiros e companheiras,
Os delegados e observadores reunidos na reunião nacional da coordenação da CSP-Conlutas enviam saudações
combativas e classistas aos trabalhadores e trabalhadoras, reunidos na segunda conferencia nacional de Frente
de Luta No Austerity.
A crise financeira capitalista tem piorado dramaticamente a situação dos trabalhadores em todos os aspectos de
suas vidas. Em todos os países capitalistas, as políticas de "saída da crise" incluem ataques contra os direitos dos
trabalhadores, redução dos salários e direitos, privatizações, repressão, desemprego, ataques à previdência etc.
Intensifica-se a competição entre os monopólios internacionais pelos mercados, os recursos naturais e
econômicos e por rotas de transporte de energia.
No Brasil, vivemos uma forte crise política, econômica e social. A burguesia brasileira tenta impor as reformas da
previdência e trabalhista como condição para jogar a conta da crise nas costas dos trabalhadores. O governo
Temer (PMDB) seguiu e intensificou a aplicação dessas reformas que começaram a ser aplicada no governo do PT.
Isso gerou uma forte indignação da classe trabalhadora, que se levantou e realizou, no dia 28 de abril, maior
greve geral da nossa historia e enfrentou a repressão da polícia em Brasília no dia 24 de maio. Agora, estamos na
organização de mais uma nova greve geral chamado para o próximo dia 30.
No Brasil, assim como na Europa, os planos de ajustes são os mesmos. Nossa luta também é a mesma, é parte do
enfrentamento que os trabalhadores vem travando todos os dias contra a opressão e a exploração capitalista.
Mais do que nunca, é necessário que os sindicatos combativos, as organizações e populares e estudantis que
lutam contra o capital, coordenem suas lutas a nível setorial, regional e internacional.
Acolhemos com satisfação cada iniciativa que tem como objetivo fortalecer o movimento sindical classista,
combativo e independente a nível internacional.
Desejamos êxito nos debates e encaminhamentos deste congresso. E temos certeza que na Italia e na Europa a
Frente de Luta No Austerity é fundamental no fortalecimento da Rede Sindical Internacional de Solidariedade e
Luta.
Coordenação Nacional
CSP-Conlutas - Brasil
Encontro Internacional da Rede das Américas
O Setorial discutiu a necessidade de ir fechando os convidados para o Encontro Internacional da Rede em
Caraguatatuba-SP, de 16 à 18 de Outubro. Essa necessidade se deve ao fato de que será preciso ter um número
exato de participantes para a organização do evento.
Neste sentido, todas as entidades da Central que possuam contatos com entidades de outros países, nas
Américas, devem enviar o convite e pedir confirmação de representantes no Encontro Internacional.
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Deverá ser debatida na SEN a programação do Encontro Internacional e ratificada no próximo Setorial
Internacional.
A SEN apresentará uma proposta de programação do Encontro Internacional e o setorial poderá contribuir com a
proposta elaborada.
CORREIOS
INTRODUÇÃO
A reunião do setorial correio teve uma boa representatividade com a participação de mais de 25 companheiros
(as) da base dos seus sindicatos filiados e as oposições. Além do balanço da greve foi discutido a participação da
greve geral dia 30 de junho e prepara o participação do CONREP que vai organizar a categoria para a campanha
salarial que tem data base marcada para primeiro de agosto.
BALANÇO DA GREVE E DA GREVE GERAL DE 28/04: A categoria de Correios realizou uma greve Nacional de 12
dias contra medidas que o presidente da ECT Guilherme Campos (PSD) tentou implementar, tais como
implantação de mensalidade no benefício médico, suspensão de férias programadas até 2018, suspensão da
entrega diária, etc. Também foi parte da greve a pauta contra Temer, a Reforma da Previdência e trabalhista.
Dessa forma a categoria teve uma expressiva participação na greve geral de 28/04 com uma coluna nacional
organizada e uma importante aparição (foi feita uma camisa de carteiro gigante com “FORA TEMER”. O pico da
greve foi na greve Geral, o que demonstrou a disposição de luta da classe contra o Governo Temer. No entanto, a
desconfiança na direção do movimento foi muito grande e impediu de avançar a mobilização na maioria das
regiões. Esse elemento contribuiu para que no final do movimento não obtivéssemos nenhuma conquista.
Contudo, a greve cumpriu um importante papel de desgastar o presidente da ECT e o Governo Temer, colocando
ambos na berlinda.
SOBRE A CAMPANHA SALARIAL
CONSIDERANDO QUE:
1. O cenário de crise política e econômica se a profunda e o Governo fará de tudo para que a classe pague
por isso.
2. O Governo Temer tem demonstrado que vai avançar nos ataques sobre os trabalhadores.
3. Parte da solução dessa crise passa por derrubar Temer e Guilherme Campos.
4. A categoria demonstrou clara disposição de luta na Greve Geral ao parar os 36 sindicatos do país.
5. Segue ameaçado a cobrança de mensalidade no plano de saúde, demissões em massa, quebra do
monopólio postal e privatização da ECT.
6. Não podemos confiar em nenhuma das direções traidoras do movimento (CUT, CTB, etc.)
7. A categoria de correios realizará o Conselho Nacional de Representantes (CONREP) de 12 a 15 de julho em
Brasília para organizar a campanha salarial.
O SETORIAL RESOLVE:
 Propor como eixo de campanha salarial: “MEUS DIREITOS FICAM, GUILHERME CAMPOS SAI!”
 Seguir no chamado a unidade dos 36 sindicatos e da base da categoria para derrubar Temer, Campos e
por direitos.
 Construir unidade com outras categorias que lutam no segundo semestre como petroleiros, bancários,
metalúrgicos, etc.
 Convocar setores que lutam contra a privatização para participar da mesa com esse tema no CONREP.
CAMPANHA CONTRA PERSEGUIÇÕES
CONSIDERANDO QUE:
1. Conforme a exploração e as lutas avançam, também aumentam as perseguições e assédio moral na base
da categoria.
2. O principal alvo desse assédio e perseguições são os ativistas e militantes da categoria.
3. Esse processo é geral e atinge diversas correntes do movimento com demissões e perseguições de todo o
tipo não só em nosso país, mas em escala internacional.
4. Na militantes CSP-CONLUTAS essa escalada de perseguições tem sido cada vez mais aguda, devido ao
perfil de enfrentamento dos nossos ativistas.
O SETORIAL RESOLVE:
 Atuar junto com a REDE Internacional para denunciar as perseguições ocorridas aqui no Brasil.
 Fazer uma campanha Nacional e internacional contra essas perseguições.
14

 Fazer uma ampla campanha nacional e internacional
 Que seja dado publicidades a campanha nas audiências públicas que estão acontecendo em todo pais;
 Que seja aprovado nas assembleias dos sindicatos uma moção contra as perseguições;
ELEIÇÃO DO POSTALIS
CONSIDERANDO QUE:
1. Que a eleição do POSTALIS (fundo de pensão dos trabalhadores dos correios) foi cancelada devido
manobras feitas pelos os conselheiros.
2. Que os militantes da CSP-CONLUTAS não inscreveram chapa e faríamos campanha pelo voto nulo.
3. A base da categoria tem tido expectativa sobre os nossos candidatos para votar;
O SETORIAL RESOLVE:
 Que vai discutir no setor inscrever uma chapa quando abrir os novos prazos.
 Essa chapa deverá ter um perfil classista, independente com um programa da CSP-CONLUTAS.
COMERCIÁRIOS
Reuniu-se os Sindicatos de Nova Iguaçu-RJ, Santa Cruz do Sul-RS e Caruaru-PE.
Os três Sindicatos presentes participaram da greve geral do dia 28 de abril onde a sua construção se iniciou nos
dias oito e 15 de março. Participaram também do ato: Ocupa Brasília em 24 de maio. Os três Sindicatos já têm
datas marcadas de assembleias com suas categorias para preparar a greve geral do dia 30 de junho.
Campanha Salarial 2017:
Santa Cruz do Sul data base em março e segue em negociação. Nova Iguaçu data base em maio e segue em
negociação. Caruaru data base dezembro convenção assinada em abril. Os três sindicatos já identificaram nesta
reunião que há uma movimentação da Patronal de colocar em prática a reforma trabalhista. A posição das
categorias desses Sindicatos é de resistência e repúdio a retirada de direitos. Há uma necessidade de unificar aas
lutas do setor público e privado, de todos que querem lutar para derrotar as reformas de Temer e a ganância dos
patrões através da construção de uma forte greve geral e fortalecer o Congresso da CSP Conlutas.
Informe: eleições de Passo Fundo realizada em 05 e 06 de junho, chapa única com o resultado: 93% de
aprovação.
Os Sindicatos reunidos nesse setorial resolvem:
 Criar um grupo de comunicação via ZAP para melhorar a comunicação entre os Sindicatos filiados a CSP
CONLUTAS e o Sindicato dos Comerciários de Caruaru.
 Em relação ao imposto sindical a exemplo do que é praticado pelo sindicato dos comerciários de Nova
Iguaçu-RJ fica a sugestão que as entidades filiadas possam debater com as suas bases a devolução do
imposto sindical para os trabalhadores enquanto não conseguimos acabar com esse imposto.
 Sugerimos também o debate nos sindicatos filiados a CSP CONLUTAS visando que a experiência positiva na
diretoria do Sindconir que estabeleçam cotas para garantir na prática a participação das mulheres na
composição das diretorias. Garantindo também para combater o racismo, políticas de inclusão na
composição das diretorias através de cotas para negros.
CAMPO
Presentes: Maranhão, Pernambuco, São Paulo, Alagoas, São José do rio preto (SP)
Informes:
No último dia 30 de abril o povo vítima de um massacre na cidade de Viana (MA). O informe foi apresentado ao
setorial por Inaldo Gamela, liderança do povo indígena. Inaldo detalhou a preparação do ataque realizado por
fazendeiros e os requintes de crueldade utilizados contra o povo. Também foi informado o encontro do
Movimento Quilombola do Maranhão para o dia 14 e 16 de julho na cidade de Sta Helena (MA).
Em Pernambuco, foi relatada a reorganização do trabalho do campo. Também foi apresentado o informe sobre a
eleição do STR de Xapuri, realizada em 19 de maio.
Os encaminhamentos realizados no setorial são:
1) Buscar junto as entidades que compõe nossa Central o apoio político e financeiro a luta do Povo Gamela.
Criação de um fundo solidário para apoiar a luta deste povo indígena.
2) Apoio político e participação da central no Encontro do Moquibom a ser realizado nos dias 14, 15 e 16 de julho
em Sta Helena (MA). Buscar contribuição financeira das entidades da CSP-Conlutas para ajudar nos gastos do
encontro.
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3) Debater no interior da Central uma política de acompanhamento e qualificação técnica para os sindicatos de
agricultura familiar e assalariados rurais de Pernambuco.
4) Incentivar políticas de formação sobre a questão de mulheres para as trabalhadoras e trabalhadores do campo
em Pernambuco que estão na base da CSP-Conlutas, com apoio do GT de mulheres.
5) Reproduzir a discussão da reforma da Previdência nos movimentos camponeses, quilombolas, assalariados
agrícolas e povos indígenas da base da central.
SERVIÇO PÚBLICO
Paulo Reis – SINASEFE e Andréa Solimões – ANDES-SN
Pauta: Informes; Avaliação e Plano de Lutas
Encaminhamentos:
 Nossa prioridade é a construção da greve geral, para tanto, é necessário:
 Ampliar a mobilização através dos comitês de base para a construção da greve geral do dia 30/06 e
realizar ato esquenta no dia 20J;
 Realizar campanhas contra o PLS 116/2017, que prevê o fim da estabilidade no serviço público;
 Implementar o calendário de lutas aprovado pelas Centrais Sindicais para a construção da Greve Geral;
 Colaborar para a realização de piquetes em fábricas, garagens de ônibus, Bancos e movimentos nas
periferias no dia 30J;
 Que as entidades do serviço público federal ajudem política e financeiramente as entidades com
dificuldades financeiras e movimentos sociais e estudantis que não possuem arrecadação.
 Levar ao Fonasefe, que cobre do Governo Federal, a imediata abertura de negociação da campanha
salarial unificada dos servidores publicos federais;
 Orienta que se faça atividades para os(as) aposentados/aposentadas em defesa da previdência social
pública.
Registrar a importância da ação da CSP-Conlutas especialmente no #OcupeBrasília, tornando-se polo de atração
para outras entidades e abrindo a possibilidade de entidades a ela se filiarem.
NEGRAS E NEGROS
Entidades presentes: Sinditest/PR; Sintuff/RJ; Oposição metalúrgica do ABC; Quilombo Raça e Classe (PE, ES, RJ,
MG, SP, MA); Sindimetal/SJC; Sindsef/ SP; Oposição Alternativa/Apeoesp; Sindipetro/SE; Sintusp/SP; ANDES (MA,
Campinas) e militantes trans/ LGBT.
O setorial vem aprofundar a análise da reorganização do movimento negro brasileiro e dos ataques do governo
Temer. Cresce no Brasil o genocídio da população negra comprovado em pesquisa do IPEA – houve de 2005 a
2015 mais de 317 mil jovens negros que foram assassinados, com idade entre 15 a 29 anos e há um feminicídio de
mulheres negras e LGBTs. Nas discussões do setorial conclui-se que a mesa realizada no reunião da coordenação
nacional é necessário a existência de mais debates sobre mulheres negras, racismo, LGBTfobia e situação da
população negra em geral.
Resolve-se:
1) Encampar a solidariedade e a Campanha 30 dias em defesa de Rafael Braga;
2) Na existência de uma próxima mesa de debates realizada pela central com o tema de negros e negras, falar
sobre Racismo e também convidar uma mãe de santo para compor o debate contra a intolerância religiosa nas
comunidades pobres;
3) Reestruturar e retomar a Campanha Fora as Tropas do Haiti e pela reconstrução do país e reparação do povo
negro haitiano. Que o setorial internacional acompanhe para avançarmos no momento da desocupação na
questão de reparações;
4) Todo apoio da CSP Conlutas a plenária nacional e internacional do Quilombo Raça e Classe no 3º Congresso da
CSP Conlutas;
5) Todo apoio da CSP Conlutas ao curso de formação Diáspora Africana, Quilombos e Revolução Russa e Haitiana,
que acontecerá na primeira semana de agosto/2017 do Quilombo Raça e Classe e o setorial de Negras e Negros;
6) Criação de uma lista de contatos e comunicação entre os dirigentes do setorial de negras e negros da CSP
Conlutas e representantes das entidades sindicais e populares que participaram da reunião;
7) Aprofundar a ação militante nos atos de greve geral e dos conselhos populares tentando uma aproximação
com as religiões de matriz africana, sendo solidários contra a intolerância religiosa;
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8) Apoiar as lutas estudantis a favor das cotas raciais na USP e os ataques aos estudantes que foram
criminalizados e punidos com afastamentos (vide moção);
9) Realizar campanha contra o genocídio da população negra;
10) Realizar campanha contra o Genocídio das travestis e transexuais em sua maioria negras (os), e pelas cotas no
mundo do trabalho e da educação;
11) O setorial organizará grupos de trabalho para organizar as resoluções para o 3º Congresso da CSP Conlutas;
12) O Quilombo Raça e Classe acompanhará os desdobramentos legais e políticos do caso de racismo ocorrido
recentemente contra uma mulher negra na base de Itaguaí do Sindicato dos Comerciários de Nova Iguaçu e
Região.
13) Essa semana a prefeita de Paris, cidade que irá sediar daqui a 2 meses o Encontro de Mulheres Afro Europeia
se posicionou de forma violenta contra o debate das mulheres negra, demostrando que o racismo e o machismo
é internacional, e a necessidade das mulheres se auto organizar; que o setorial se negros e internacional
acompanhe o encontro.
EDUCAÇÃO
PAUTA:
1. Informes;
2. III ENE (Encontro Nacional da Educação);
3. Plenária da Educação no Congresso da Conlutas.
Encaminhamentos:
1. O próximo setorial da Educação pautará a atuação da CSP Conlutas no III ENE (Encontro Nacional da Educação);
2. Que as entidades da CSP-Conlutas que compõem a Coordenação Nacional das entidades em defesa da
educação pública, envidem esforços para participar das reuniões convocadas por essa coordenação;
3. Que a CSP-Conlutas, Andes, Fasubra e Sinasefe repassem para a SEN as informações sobre o comitê em defesa
da educação que estamos convocando para dele participar e para construir uma conferência nacional e popular;
em defesa da Educação Pública, em 2018 para dar suporte a tomada de posição sobre a participação, ou não, do
comitê e na conferência;
4. Encaminha a produção de jornal eletrônico do setorial da educação da Central, informando das lutas em nível
nacional. As informações das regionais deverão ser encaminhadas para o e-mail fabiano_efuel@hotmail.com. Os
temas a serem enviados tratarão sobre as lutas contra a Escola Sem Partido, Campanhas salariais, perseguições,
construção das lutas, etc.
5. Sobre as eleições do CPERS: nos dias 27 e 28 de junho serão realizadas as eleições para o Sindicato dos
Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Sul. O setorial de educação manifesta seu apoio para a chapa 1,
composta por setores da CSP-Conlutas, Intersindical e setores independentes.
*Registre-se que a opinião da oposição CPERS, na pessoa da Vivian: “As (os) camaradas da Construção Socialista
do RS manifestam que, diante do desrespeito à nossa organização política no processo de composição da chapa
da CSP-Conlutas para as eleições do CPERS 2017 e o esforço desta composição (CEDS, MLS, PSTU) em combater
nossa organização, inclusive nos oito núcleos que dirigimos, desconsiderando nosso apoio público à chapa da
Central, se abstém ao encaminhamento.
6. A eleição do SINTE/PI, conseguimos conformar a Chapa 2 - Oposição Unificada com Ruptura Socialista, PCB,
PSOL, PSTU, MAIS e independentes.
A eleição será no dia 19 de junho. A aceitação é muito boa.
O SINTE tem 32.222 filiados, sendo 11.293 filiados em Teresina. É o maior sindicato do Piauí. Serão 158 urnas. A
Comissão Eleitoral permitiu a inscrição de uma chapa do PCO para nos atacar, mas está surtindo efeito contrário e
a categoria percebeu que é uma chapa laranja. Como não poderemos estar no setorial gostaria que dessem o
informe. Há braços na luta.
Sinésio Soares (Délio) - Ruptura Socialista.
LGBT
Presentes: Gean Santana (Adufs/ba), Eduardo Guimarães (Adufpb), Adnalva Oliveira (Sindeess), Wagner Biscaia
(Anel), Lara Senger, Ana Pereira (Oposição Adufscar), Agatha da Mata (Coletivo Sarau o que dizem os Umbigos),
Diogo Dutra (O3), Bruno Zaidan (DCE/USP), Felipe Bisulli (Metroviários/SP)
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Elaborar um boletim especial virtual por conta do dia do Orgulho LGBT (28 de junho) convocando para a Greve
Geral. Os responsáveis serão o Setorial LGBT com os/as profissionais de comunicação da Central;
Inserir nos materiais de convocação para Greve Geral como as contra reformas atingem as LGBTs (box ou
parágrafo), chamando-as para a luta com participação do setorial;
Que no II Congresso da CSP-Conlutas seja feito o lançamento nacional da cartilha LGBT;
Que a Central elabore materiais de comunicação visual referente ao dia Orgulho LGBT (28 de junho);
Orientar que as entidades filiadas à Central promovam atividades alusivas ao dia Internacional do Orgulho LGBT
(28 de junho) no mês de junho;
Orientar que a CSP-Conlutas participe das paradas LGBTs convocando para a Greve Geral;
Aprofundar na cartilha a realidade da população travestis e transexuais;
Lutar por mudança do PRONOME (documentos RG, CPF, etc.);
Lutar por políticas de cotas (educação/trabalho);
Proposta de uma campanha de inclusão das travestis e transexuais nos locais de trabalho e sindicato.
4. Moções
As moções aprovadas foram as seguintes:
MANIFESTO PELA ABSOLVIÇÃO DOS SEIS INTEGRANTES DO BLOCO DE LUTAS PELO TRANSPORTE PÚBLICO
Em 2013, milhares de jovens e trabalhadores foram às ruas para reivindicar direitos básicos que segundo a
Constituição Cidadã deveriam ser garantidos pelo Estado brasileiro. Na capital gaúcha, a mobilização iniciou em
janeiro e no mês de abril conquistou sua primeira vitória: a derrubada do aumento ilegal das passagens de
ônibus. A faísca acendida pelo Bloco de Lutas pelo Transporte Público serviu de exemplo para o país: “Façamos
como Porto Alegre”, dizia uma faixa nos primeiros atos em São Paulo, onde a repressão brutal da Polícia Militar
fez explodir a revolta popular nacional conhecida como Jornadas de Junho.
O Bloco de Lutas se constituiu como movimento social amplo reunindo organizações populares, estudantis,
sindicais, partidos políticos, movimentos de luta contra o racismo, machismo, LGBTfobia e aderentes de distintas
matizes ideológicas vinculadas a luta social. Produzimos projetos alternativos para o transporte público e o caos
na mobilidade urbana; debatemos nossas ações em assembleias abertas a participação popular; nos articulamos
com intelectuais universitários, artistas, advogados e juristas, veículos da mídia alternativa. Nosso intuito era dar
voz a reivindicação daqueles ignorados pelas instituições políticas e o Estado.
A medida que nossas reivindicações alcançaram um amplo setor da população, nos tornamos alvo da repressão
da Polícia. Desde abril de 2013 foram instaurados inquéritos contra ativistas, sedes de organizações políticas
foram vasculhadas pela polícia, ameaças de policiais nas ruas tornaram-se comuns. Chegamos ao absurdo da
invasão de residências para apreensão de livros e materiais políticos, retomando práticas do regime empresarialmilitar.
Em 16 de maio de 2014, foi aceita a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra seis ativistas do
Bloco de Lutas. A acusação é de formação de associação criminosa armada para prática de dano ao patrimônio
qualificado, explosão, furto, em concurso material e de pessoas e cometimento de lesão corporal a um policial
militar. O inquérito lembra uma “colcha de retalhos”, se esforça para juntar fatos desconexos e não fornece
nenhuma prova concreta da participação dos ativistas em qualquer uma das acusações imputadas. Não há fotos,
vídeos, relatos, nada que comprove a participação dos ativistas nos crimes. A principal acusação é a
transformação do Bloco de lutas de Porto Alegre e alguns dos seus ativistas em uma associação criminosa.
As penas somadas aproximam-se dos 20 anos de prisão. No dia 20 de junho ocorrerá uma nova audiência do
julgamento iniciado em janeiro. Ironicamente, exatamente quatro anos após a prisão de Rafael Braga, jovem
negro do Rio de Janeiro, preso numa manifestação portando uma garrafa de pinho-sol. O inquérito policial de
Rafael assemelha-se com o nosso, pois forjam-se provas, forças policiais constituem a maioria dos depoimentos e
nenhuma prática criminosa é constatada na conduta dos acusados, que também são jovens negros e
trabalhadores.
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A liberdade de manifestação, reunião e organização política está ameaçada com esse processo, em meio a um
cenário de crise da democracia e tentativa de destruição de direitos sociais, onde a participação popular se faz
necessária para discutir os rumos do país. Precisamos de liberdade para lutar hoje, mais do que ontem.
Chamamos todos os movimentos sociais, intelectuais, artistas, juristas, indivíduos e instituições comprometidas
com as liberdades democráticas a somarem-se na defesa da absolvição dos jovens do Bloco e contra a
perseguição aos movimentos sociais.

Alfeu Neto, Gilian Cidade, Lucas Maróstica, Matheus Gomes, Rodrigo Brizolla e Vicente Mertz:
ninguém ficará para trás, liberdade para lutar!
Assinam esse manifesto:
MOÇÃO TODO APOIO AO POVO AKROÁ GAMELA
Povo Akroá Gamela sofreu um massacre no último dia 30/04 na cidade de Viana-MA, com muitos feridos,
incluindo vítimas com as mãos decepadas e outros que sofreram tiros. O ataque foi organizado por fazendeiros da
região e teve o apoio do deputado federal Aluisio Mendes (PTN).
Este foi o ataque mais violento contra os Akroá Gamela nos últimos anos. Contudo, desde os tempos da
colonização os Gamelas foram vítimas e inúmeras expedições de extermínio. Nos anos 1960-70 seu território
ancestral foi invadido e loteado por grileiros e fazendeiros. Desde então organização sua retomada e
autodemarcação. Hoje enfrentam a fúria do agronegócio e do latifúndio. Muitas lideranças Gamelas marcados
para morrer em listas de pistoleiros.
O ataque o povo Gamela também é parte de uma ofensiva dos latifundiários contra todos aqueles que lutam pela
terra. Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), desde o início de 2017, foram assassinados 36 trabalhadores
no campo. Neste ano também já ocorreram duas chacinas, em Colniza (MT) e em Paul D’Arco (PA).
É preciso cercar o povo Gamela da mais ampla solidariedade. Chamamos os sindicatos e entidades da CSP
Conlutas a apoiarem e divulgarem a luta do povo Gamela. Fazemos nosso o seu slogan. “É preciso cortar a cerca
para libertar a terra”. Pela demarcação de todas as terras indígenas. Contra os ataques à Funai perpetrados por
Temer. Prisão e punição de todos envolvidos no massacre.
MOÇÃO DE APOIO A FILIAÇÃO DE JOÃO MARIA SILVINO (SILVINO BAÚ) AO SINDLIMP/RN
O companheiro João Maria Silvino (Silvino Baú) é trabalhador da limpeza urbana de Natal há 31 anos e membro
do Movimento Luta Limpa, grupo de trabalhadores que se organizam para lutar pelos direitos da categoria.
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Higienização e Limpeza Urbana do RN SINDLIMP/RN, entidade sindical filiada à CUT, se recusa a realizar a filiação de Silvino Baú ao quadro de sócio da
entidade.
Em 2016 Silvino Baú apresentou seu pedido de filiação e sindicato não atendeu sua solicitação. Diante da recusa
da entidade de respeitar seu direito de se associar no sindicato que representa sua categoria, o companheiro
entrou com um processo judicial.
No processo o SINDLIMP/RN, a todo custo negou o direito do trabalhador a sua filiação. Apresentou um
argumento falso e calunioso que Silvino Baú tinha sido expulso dos quadros de sócio da entidade em uma
assembleia que aconteceu há 20 anos atrás por supostamente depredar o patrimônio da entidade e provocar
prejuízo aos sócios.
Como Silvino Baú nunca depredou o patrimônio do sindicato, nem tão pouco causou qualquer dano aos seus
companheiros de categoria, o Sindicato não apresentou nenhuma prova no processo destas acusações e nem da
realização da dita assembleia de expulsão.
Diante disso, no dia 09 de maio de 2017 a Juíza da 5ª Vara do Trabalho de Natal determinou que o Sindlimp/RN
realizasse de forma imediata, com efeitos retroativos ao dia 19 de setembro de 2016, a filiação aos quadros de
sócios da entidade do companheiro Silvino Baú.
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A decisão judicial foi um importante vitória, uma vez que garantiu o direito fundamental de livre associação
sindical de um trabalhador, coibindo praticas anti democráticas que infelizmente são praticadas por algumas
entidades sindicais.
Porem mesmo diante da decisão judicial, o Sindlimp/RN não realizou a filiação insistindo em privar um
trabalhador de seu direito de ser filiado a entidade que representa sua categoria.
A CSP – Conlutas vem por meio desta moção expressar seu apoio a luta do companheiro Silvino Baú para exercer
seu direito democrático a ser filiado ao Sindlimp/RN, repudiar a atitude anti democrática da referida entidade
sindical e solicitar que a MM Juíza tome todas as providencias cabíeis para que sua decisão seja cumprida.
São Paulo, 10 de junho de 2017
CSP-CONLUTAS (Central Sindical e Popular – Conlutas)
Solicitamos a todos os movimentos sociais enviem as moções de solidariedade a esta luta. Destacamos que
as mesmas serão juntadas ao processo judicial que trata do caso. Como serão colocadas em processo judicial é
necessário assinatura a mão de uma dos membros da diretoria da entidade ou da coordenação do movimento,
podendo depois de assinada a moção ser digitalizada e enviada ao seguinte e-mail: adonyaradias@gmail.com
MOÇÃO DE APOIO AOS TRABALHADORES DO MARROCOS
Liberdade para NASSER ZAFZAF E OUTROS 21 LIDERES presos no Marrocos
Há seis meses há uma onda de protestos populares contra o desemprego e por melhores serviços públicos de
educação e saúde em Al Hoceima, na região do Rife, norte do Marrocos.
No fim de Maio as Autoridades marroquinas decretaram a prisão de 22 líderes dos protestos entre os quais
Nasser Zafzaf.
A CSP-Conlutas, Central Sindical e Popular, se solidariza com a população de Al Hoceima e defende a imediata
libertação de todos os 22 líderes presos, e o atendimento das reivindicações populares.
São Paulo, 10 de Junho de 2017.
MOÇÃO DE REPÚDIO À IMBEL POR ABERTURA DE SINDICÂNCIA CONTRA A DIRIGENTE SINDICAL RENATA
FRANÇA
No dia 18 de maio, a Imbel (Indústria de Material Bélico do Brasil) instalou um processo de sindicância para
apuração de suposta falta grave de Renata França, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Itajubá, Paraisópolis
e região, e trabalhadora desta empresa.
Em meio a mobilização dos trabalhadores em campanha salarial e depois de um grande dia de paralisação em 28
de abril, esta ação da Imbel demonstra claramente sua política de repressão e perseguição aos dirigentes
sindicais.
Nos últimos anos, a Imbel tem tido como prática para intimidar os lutadores. Aplica um regime interno de
punições, atribuindo advertências e suspensões às centenas, com sanções desproporcionais.
A sindicância aberta pela Imbel se enquadra claramente neste quadro de sanções desproporcionais e
injustificadas, pois o fato que a originou, suposta fala geral que ofendeu duas funcionárias por não aderirem à
greve, carece de provas factuais, sequer se configuraria como ofensa direta, e de forma alguma poderia ser
cogitado como falta grave.
Repudiamos veementemente a abertura de sindicância contra a diretora sindical Renata França. Essa atitude da
Imbel é um desrespeito ao conjunto dos trabalhadores que lutam por direitos e salários justos; e um ataque
direto aos dirigentes sindicais.
MOÇÃO DE REPÚDIO A TENTATIVA DE CRIMINALIZAÇÃO DO CAMARADA CASTAGNA NO PARANÁ
O Camarada Castagna está sendo acusado, através de uma denúncia ao Ministério Público, de ter construído uma
“falsa candidatura ao senado” em 2014. Como ele era servidor público na época a acusação é de que teria se
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licenciado do cargo e não feito campanha, ou seja, improbidade. Esta acusação é falsa, são inúmeras a provas já
apresentadas ao MP e existem muito mais em arquivo pessoal (fotos, sabatinas, entrevistas, vídeos, materiais de
campanha, mapas de mídia, etc.), além de dezenas testemunhas que já se prontificaram a depor.
Um veículo de imprensa do Oeste do Paraná (CATVE) distorceu os fatos e construir uma matéria cujo título coloca
como dada a “falsa candidatura” o que se caracteriza como um ataque a moral ao camarada que tem quase 20
anos de militância política, tanto no movimento estudantil, popular e sindical.
Este ataque se insere num cenário de intensificação da criminalização dos ativistas e movimentos sociais, que
ganhou corpo a partir do momento em que o odiado Michel Temer assumo o governo e acelera o projeto de
reformas estruturais e cortes orçamentários contra os trabalhadores.
Este ataque ao camarada deve ser entendido como um ataque aos militantes e partidos de esquerda, que atuam
nos processos eleitorais com o objetivo de apresentar um programa anticapitalista e que questiona o
financiamento do capital e as regras do sistema eleitoral.
Neste sentido, a CSP-Conlutas repudia a atitude da imprensa marron da região Oeste do Paraná, reivindica que o
camarada tenha direito de resposta e exige do MP de Cascavel arquive o inquérito da acusação, haja vista que
não encontra base na realidade.
MOÇÃO DE REPÚDIO AS DEMISSÕES DOS TERCEIRIZADOS DA UNB
A Reitoria da UnB em resolução N. 0001/2017 anunciou a Demissão de mais de 350 trabalhadores terceirizados
das áreas de portaria, vigilância desarmada, limpeza, copa, recepção e contínuos, jardinagem e manutenção.
Segundo a reitoria o MEC cortou 42% de verbas para a UnB e agora a reitoria quer que os terceirizados paguem a
conta com os seus empregos.
Atualmente a comunidade Universitária já está sofrendo com os problemas de infraestrutura, com a falta de
manutenção dos prédios e com a insuficiência do quadro de trabalhadores para manter o funcionamento da
universidade. Caso a reitoria realmente execute o seu plano de demissões dos terceirizados, as condições de
ensino e trabalho serão ainda piores, principalmente se considerarmos que a UnB está expansão. Além do mais,
tanto os técnicos, quanto os terceirizados vão sofrer ainda mais com a sobrecarga de trabalho, tendo em vista
que a demanda de trabalho será maior do que a atual e que vai ter executada com um número menor de
trabalhadores.
Repudiamos a decisão da reitora Márcia Abrahão de demitir os terceirizados e exigimos:
 Não às demissões dos terceirizados! Pela redução dos superlucros das empresas!
 Auditoria sobre as contas das empresas terceirizadas JÁ!
 Por condições dignas de trabalho e estudo para os terceirizados e para a comunidade Universitária.
 Chega de cortes! Mais verbas para a UnB! Por 10% para a educação pública JÁ!
MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE À SERVIDORA DINÁ DOS SANTOS NERES, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE SP
Manifestamos nossa solidariedade à servidora Diná dos Santos Neres contra a violação aos seus direitos
democráticos, e à liberdade de organização sindical.
A servidora é dirigente sindical a mais de 30 anos e tem sofrido com práticas recorrentes, por parte do Ministério
da Saúde, através de perseguição, retaliação, assédio moral, constrangimento ilegal, cobranças abusivas em seu
contracheque, práticas anti sindicais e criminalização em função de suas atividades sindicais em processos com
esta finalidade (nºs. 25004.004549/2016-30 e 25004.006710/2015-29).
Convém ressaltar que em meio à intensificação das práticas de intolerância, em nosso país a administração
pública deve zelar e impedir tais práticas de forma veemente tendo em vista trata-se de pessoa afrodescendente
e do gênero feminino.
Repudiamos quaisquer violações às liberdades democráticas e sindicais que conflitam com as garantias
constitucionais e dos tratados internacionais como da OIT dos quais o Brasil é signatário e ainda atentando contra
o atual Estado de Democrático de Direito.
Reivindicamos prevaleçam os princípios e preceitos democráticos amparados no diálogo, com as representações
classistas visando a busca de dirimir todo e qualquer conflito que porventura possa existir.
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Na certeza de solução através do diálogo solicitamos a suspensão imediata de todas as medidas punitivas contra à
servidora Diná dos Santos Neres, bem como a manutenção das garantias democráticas, sindicais da mesma e que
sigam o debate, nos fóruns ora já existentes para negociações, bilaterais, e com participação das entidades
representativas.
MOÇÃO DE REPÚDIO CONTRA A OMISSÃO DAS AUTORIDADES POLICIAIS DE GUARULHOS REFERENTE AO
PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO E APURAÇÃO DO ASSASSINATO DO PROFESSOR DE HISTÓRIA PEB II CATEGORIA
“O” DE ARUJÁ E SANTA IZABEL - GRANDE SÃO PAULO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO – DIRETORIA DE ENSINO DE JACAREÍ, EDSON NASCIMENTO, O QUAL SEU PROCESSO ESTÁ EM VIAS DE
AQUIVAMENTO EM FUNÇÃO DE PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL, HOMOFÓBICO E O RELIGIOSO COM RELAÇÃO
ÀS RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS.
Na noite do dia 29 de março de 2017, no Bairro Água Azul, na periferia rural da cidade de Guarulhos, o professor
ativista de História PEB II da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e pai de santo do Candomblé foi
vítima de um brutal assassinado realizado por um ex-aluno e companheiro homoafetivo que ceifou sua vida de
forma covarde utilizando com uma bomba de água e martelado que quebrou seu crânio em várias partes, no
momento que o mesmo estava dormindo.
Além disso, o companheiro Edson Nascimento teve toda sua casa roubada e nada fora feita para apuração de seu
assassinato, bem como o suspeito do seu assassinado seu ex-aluno Willian Fernando que estava foragido em
Ibitinga na casa de seus pais, retornou a Guarulhos na casa de parentes do bairro Água Azul, e continua solto
mesmo sendo de conhecimento público o local de sua residência.
O argumento do delegado responsável pelo caso é o crime fora passional e que a vida que o professor Edson
Nascimento levava foi a causa de sua morte, onde inclui ser homossexual e pai de santo.
MOÇÃO DE REPÚDIO PELA SUSPENSÃO DO CONTRATO DO DIRETOR SINDICAL ÍNDIO
Nosso colega trabalhador dos Correios e dirigente sindical Luis Antônio Oliveira, conhecido como índio, teve seu
contrato de trabalho suspenso pela ECT. Ele, que faz parte da diretoria do Sintect-VP e é o responsável pela pasta
da Saúde do trabalhador, sempre esteve à frente das lutas e é conhecido por toda a categoria, sendo assim, as
perseguições começaram.
Dentro desta lógica absurda e repulsiva de perseguição, foi instaurado um Processo Administrativo contra o
trabalhador que havia sido arquivado e mesmo assim a empresa insistiu em levar adiante, enviando ofício na
sexta-feira, dia 12 de maio, logo após a greve na qual o companheiro esteve na linha de frente, organizando os
trabalhadores. Entendemos que esta é uma clara ameaça de demissão contra alguém que está visivelmente nas
lutas, para intimidar todos os trabalhadores. Com esta suspensão ele está sem salário e sem vínculo sindical. A
suspensão do contrato de trabalho do companheiro, pode resultar em sua demissão.
"Não bastassem todos os ataques do governo, querem privatizar os Correios e a empresa vive um verdadeiro
desmonte. Sem condições de trabalho, quando nos mobilizamos por nossos direitos e condições dignas, nos
deparamos também com perseguições e punições para tentar silenciar os que lutam!
Questionamos veementemente esta punição. Índio esteve à frente de importantes lutas travadas, em defesa dos
direitos dos trabalhadores dos Correios. O excessivo número de processos administrativos que assola diferentes
setores dentro da ECT, indica que este procedimento está sendo cada vez mais usado como ferramenta para
intimidar e demitir trabalhadores.
Precarizar os serviços também tem sido a política do governo federal, que aprovou a lei da terceirização e está
atacando os direitos e garantias trabalhistas.
Curiosamente, as punições atingem sempre os ativistas e os que tem voz ativa para questionar e cobrar. Assim
ocorreu com Luis Antônio Oliveira, o Índio, e com outros tantos lutadores e lutadoras.
Mas não calarão os que ousam lutar! Denunciaremos em todos os fóruns e encontros do movimento e usaremos
de todos os instrumentos possíveis para tentar reverter esta situação, com medidas jurídicas e políticas.
Manifesto meu total repúdio às perseguições políticas nos Correios e solidariedade ao companheiro.
Exigimos:
- Fim das perseguições, punições, processos criminais e administrativos contra os que lutam!
- Imediata reintegração de Luis Antônio Oliveira!
Presidente -Guilherme Campos Júnior - e-mail: presidencia@correios.com.br
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Vice-Presidente de Gestão de Pessoas -Heli Siqueira de Azevedo- e-mail: vigep@correios.com.br
MOÇÃO DE REPUDIO
A coordenação da CSP-Conlutas manifesta a solidariedade aos trabalhadores sergipanos dos SOS emprego dos
diversos municípios atingidos com o fechamento de contrato da Petrobrás e que lutam por retomarem seus
postos de trabalho.
Também repudia o governo temer, Pedro Parente, presidente da Petrobrás e as gerencias regionais que entrou
com interdito proibitório contra o Sindipetro-AL/SE, com multa de (r$ 300.000.00), trezentos mil reais e bloqueio
das contas bancarias.
Lutar não é crime!
Exigimos a anulação imediata dos interditos proibitórios da Petrobrás contra os sindicatos.
Interdito proibitório é pratica anti sindical.
MOÇÃO DE REPUDIO UNEB
A Coordenação da CSP-Conlutas reunida aos onze dias do mês de junho de 2017, vem a público repudiar o
crescimento dos crimes de feminicidio no Brasil. A falta de orçamento e de políticas públicas. O fechamento de
DEAM em todo o pais apontam para a institucionalização do machismo e a garantia da impunidade aos
agressores. Mais uma de nós tombou. Helen Moreira, mulher negra, militante e recém formada em Pedagogia
pela Universidade do Estado da Bahia foi mais uma vítima do machismo e da misoginia, vítima da violência as
mulheres, vítima de feminicidio!
No dia 09 de junho nossa camarada Helen foi morta pelo companheiro, teve sua vida ceifada pelo sistema
patriarcal, teve sua vida e sonhos interrompidos pelo sentimento de posse que é culturalmente alimentado todos
os dias nas relações entre homens e mulheres.
Pela vida de Helen, pela vida das mulheres e pelo fim do feminicidio repudiamos toda e qualquer violência
cometida contra as mulheres!
Helen Moreira, presente!
REPÚDIO DOS ESTUDANTES, MOVIMENTOS ESTUDANTIL, MOVIMENTO NEGRO, INDÍGENAS, LGBT’s (LÉSBICAS,
GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS, TRANSGÊNEROS E INTERGÊNEROS) EM FAVOR DA LUTA POR
POLÍTICAS AFIRMATIVAS / COTAS ÉTNICO-RACIAIS NA USP; PELA VITÓRIA DA APROVAÇÃO DE POLÍTICAS
AFIRMATIVAS / COTAS ETNICO-RACIAIS NA UNICAMP E O REPÚPIO AO PROCESSO DE PERSEGUIÇÕES E
PUNIÇÕES AOS ESTUDANTES NEGROS E NEGRAS QUE LUTARAM NA GREVE DE 2016.
A Universidade de São Paulo - USP, vive hoje uma grande luta por cotas étnico-raciais. A USP, erguida como uma
Casa Grande para servir a burguesia branca de SP, continua até hoje a serviço das elites brancas e racistas.
Nossa luta e dos movimentos estudantil, negro, indígena e LGBT’s é para conquistar uma Universidade a serviço
do(a)s trabalhadores(as) e oprimido(a)s – além de negros, negras, LGBT’s -as Lésbicas, os gays, as travestis, as
transexuais, os homens trans, a(o)s transgêneros e o(a)s intergêneros; indígenas, ciganos, etc.
A CSP-CONLUTAS, por isso presta todo seu apoio a luta por cotas (políticas afirmativas) étnico-raciais na USP e
políticas de permanência, com bolsas para moradia, alimentação, transporte, etc.
Compreendemos ainda, que a luta na USP se insere no levante negro que vemos nas ruas, que também vimos em
Brasília, e, que mais recentemente na UNICAMP, conquistamos uma importante vitória com a aprovação de cotas
étnico-raciais em seu Conselho Universitário.
Ao mesmo tempo, que saudamos a vitória dos estudantes, exigimos o fim imediato das perseguições e punições
aos que se envolveram nesta luta e em especial na greve de 2016 e atingiu particularmente os negros e as negras,
mostrando bem claro a política racista da Universidade de São Paulo contra o povo negro.
TODO APOIO ÀS OCUPAÇÕES URBANAS WILLIAM ROSA E MARIÃO
A Coordenação Nacional da CSP-Conlutas reunida nos dia 9, 10 e 11 de junho declara seu apoio às ocupações
urbanas William Rosa e Marião, situadas em Contagem MG. Repudiamos qualquer ação que possa levar aos
despejos das 432 famílias das duas ocupações Governo Federal, Governo do Estado de Moinas Gerais, prefeitura
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municipal de Contagem e Ceasa Minas. (Empresa autora da ação de despejo, de responsabilidade do ministério
da agricultura visto que 99% de suas ações são da união).
As ocupações urbanas são uma necessidade em um país onde a concentração de riquezas é tão marcante. A
ineficiência do poder público em garantir programas habitacionais para as famílias mais empobrecidas, em
enfrentar a especulação para que os espaços urbanos cumpram sua função social faz com que as ocupações
sejam cada vez mais necessárias. Infelizmente a justiça está longe de usar lei a favor da vida e da dignidade dos
mais pobres. Entre a garantia da vida e a defesa da propriedade a segunda opção sempre vence.
No caso destas ocupações, a primeira com 400 famílias e a segunda com 32 a ineficácia do estado é ainda mais
latente. A William Rosa está em um terreno de propriedade da união, a quase 4 anos desde a massificação da
ocupação, vários acordos foram construídos entre governos federal, estadual e municipal. Infelizmente os
acordos não foram concretizados e as famílias estão a 4 anos sob ameaça constante de despejo. É inaceitável que
as três esferas do poder executivo não encontrem uma saída decente para as famílias. Que a ação do estado seja
o uso da força policial.
Exigimos do Estado de Minas, prefeitura de Contagem e Governo Federal que cumpram os acordos firmados com
os moradores para a efetivação de construção de moradias populares. Exigimos do estado de Minas e da polícia
militar que não façam a reintegração de posse, que colocará em risco a vida de mais de 1700 pessoas.
Repudiamos a ação da justiça mineira que até o momento, mesmo com acordos construídos e assinados se nega
a suspender a liminar de reintegração. Repudiamos a ação do presidente do Ceasas Minas, Gustavo Alberto
França Fonseca; do Deputado Newton Cardoso Junior, que indica a presidência do Ceasa desde a gestão anterior
e do Governo Temer, que dirige o Ceasa através do Ministério da Agricultura, por manter a ação de despejo
contra as famílias. (Empresa autora da ação de despejo e a Ceasa Minas que é de responsabilidade do ministério
da agricultura visto que 99% de suas ações são da união. O presidente é uma indicação do deputado Federal
Newton Cardosos Jr -PMDB).
Enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito.
MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE E LUTA COMUM DOS OPERÁRIOS DE ARGENTINA E BRASIL
Os metalúrgicos de Argentina da UOM e do sindicato SMATA, sindicatos metalúrgicos, siderúrgicos e de
montadoras, estão em ebulição contra os acordos que a burocracia pelega está assinando com a patronal. Teve
luta na Montadora da GM de Rosário, estão em luta os operários de Tenaris, e também lutaram os operários de
Acindar e Sirderar contra as demissões e contra as perseguições aos trabalhadores.
Nos últimos dias, trabalhadores do Transporte de Córdoba do sindicato UTA, também começaram uma luta
contra o ataque patronal e contra os acordos da burocracia. Essa luta ainda continua e começa a receber a
solidariedade de outras categorias de Córdoba e de outras regiões da Argentina.
Ontem e antes de ontem os companheiros foram ferozmente atacados por bandos de bate-paus da burocracia,
vários trabalhadores em luta ficaram feridos. Não podemos permitir esse ataque da patronal e da burocracia
contra os trabalhadores em luta.
Todo apoio a luta dos trabalhadores Argentinos!
MOÇÃO DE REPÚDIO A DEMISSÃO DO COMPANHEIRO ALDIÉRIO
A Coordenação Nacional da CSP- Conlutas reunida nos dia 9, 10 e 11 de junho repudia a demissão do dirigente
sindical Aldiério Florêncio Pereira. O companheiro é diretor do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de
Pirapora-MG, Coordenador da Federação Sindical e Democrática dos Trabalhadores Metalúrgicos de Minas Gerais
e membro da executiva da CSP-Conlutas/MG. A empresa em que ele trabalha, Ligas de Alumínio S/A – Liasa, o
demitiu por perseguição política devido à luta contra a demissão em massa de 334 trabalhadores e a
terceirização.
Repudiamos essa prática antisindical da empresa e nos solidarizamos integralmente com o companheiro.
Abaixo as demissões!
Não a terceirização!
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Não a criminalização das Lutas!
MOÇÃO DE REPUDIO AO GOVERNO TEMER PELA INTERVENÇAO DA ESBSERRH NO UPAA/UFAL
Considerando a importância dos serviços públicos para a classe trabalhadora do nosso país e principalmente os
mais pobres que são a grande maioria os usuários do SUS.
Considerando que a saúde pública tem sido atacada diariamente por setores privatistas que dão sustentação as
políticas neoliberais implementadas no nosso país.
Considerando o que consta no Art. 207 da Constituição Federal do nosso país no que concerne sobre a autonomia
das Universidades Brasileiras, a CSP-Conlutas, vem repudiar a arbitrariedade desse governo ilegítimo que
exonerou a Professora Fátima Siliansky do cargo de Superintendente do HUPAA/UFAL.
Considerando que o ato de nomear e exonerar cabe unicamente no Estado Democrático e de Direito ao Reitor(a)
dentro das Universidades, exigimos a revogação imediata da exoneração da servidora para que se estabeleça a
normalidade dos serviços prestados naquele hospital.
MOÇÃO DE APOIO A FERNANDO M. MENDES
Moção de solidariedade e pedido de reintegração imediata de Fernando M. Mendes liderança da Oposição
Unidade Operaria, e liderança reconhecida dos metalúrgicos de Joinville/SC. Companheiro foi 2 vezes cipeiro 2
vezes membro da comissão de negociação da campanha salarial 2 vezes membro da comissão de negociação da
participação nos lucros. Companheiro também é autor de uma ação no MPT que denuncia um esquema de
câmeras no banheiro da empresa TUPY S.A.
Fernando M. Mendes foi demitido 1 dia antes da ação judicial que pedia cancelamento da eleição para o Sindicato
dos metalúrgicos de Joinville. Eleição fraudada realizada com chapa única.
No momento da demissão Fernando M. Mendes estava em estabilidade da CIPA e em estabilidade por acidente
de trabalho. Companheiro foi na última assembleia dos metalúrgicos de Joinville pedir para assembleia votar uma
campanha pela sua reintegração o mesmo foi expulso pela burocracia do sindicato/CUT.
# Pela reintegração imediata de Fernando Mendes
MOÇÃO DE REPÚDIO AO STF
Os participantes da reunião da coordenação nacional da CSP-Conlutas, realizada nos dias 9,10 e 11 de junho de
2017, em São Paulo, repudiam a decisão do STF de aprovar a cobrança de cursos de especialização Latu Sensu nas
Instituições de Ensino Superior Públicas, violando o princípio da gratuidade inscrito no inciso IV do art. 206 da CF
de 1988, atuando como legislador, desrespeitando a decisão do congresso nacional de votar contra a PEC
3951/2014, que exatamente tratava do mesmo tema.
MOÇÃO DE APOIO E DE REPUDIO
Os participantes da reunião da coordenação nacional da CSP-Conlutas, realizada na cidade de São Paulo, de 9 a 11
de junho, manifestam solidariedade aos trabalhadores, as trabalhadoras e aos estudantes de várias instituições
de ensino superior públicas estaduais (RJ, PR, PB, RN) que estão em luta na defesa de mais verbas públicas para
garantir a existência das instituições, os salários, as promoções e progressões das carreiras, a autonomia
universitária e a assistência estudantil. Consequentemente, repudiamos todos os governos que aplicam políticas
de austeridade e de ajustes fiscais que priorizam o uso do fundo público para grupos econômicos que os
controlam, em detrimento da manutenção e aperfeiçoamento de universidades extremamente importantes e
necessárias ao desenvolvimento das diferentes regiões de um pais ainda tão desigual e injusto como é o Brasil.
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