SINASEFE E O III CONGRESSO NACIONAL DA CSP CONLUTAS: UMA GRANDE VITÓRIA!
Estes são rigorosamente os números da representação do SINASEFE cadastrados no site do III
Congresso da CSP-Conlutas:
Seção Sindical
Sinasefe Nacional
SS Santa Tereza-ES
SS IFRR
SS IFRJ
SS IFF
SS CRM-PE
SS IFAC
SS IFSC
SINDSIFCE
SS URUTAÍ
SS IFAM
SS IFPE
SS IFBA
SS IFMG
SS Maracanã – MA
SS IFES
SINTEFPB (minoria)
Sindscope (minoria)

DELEGADOS(AS)
20
02
02
02
04
01
02
06
02
00
02
02
05
00
02
04
03
03
62

OBSERVADORES
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
1
2
2
3
0
2
1
0
15

O cadastramento de uma bancada de 62 delegados(as) e 15 observadores(as), por enquanto,
confirma o grande acerto que foi a manutenção da filiação da nossa entidade, o SINASEFE, à
Central Sindical e Popular – CSP-Conlutas, deliberada no nosso último congresso. Demos um
enorme salto no enraizamento da Central na base e hoje 15 seções e duas Minorias de Direção
de sindicatos de base estão contribuindo financeiramente com a Central, em condições de
participar com delegados(as) eleitos em assembleia do 3º Congresso Nacional da CSPConlutas.
O prazo para eleger delegados(as) terminou; o SINASEFE, participará do 3º Congresso Nacional
da CSP-Conlutas com sua maior bancada de delegados(as), desde quando foi fundada a
Central. Porém, continua aberta a possibilidade de participação na condição de observador(a).
Convidamos as demais seções a engrossarem ainda mais nossa bancada.
Já temos na bancada do SINASEFE militantes de 24 diferentes seções. Essa participação
ampliada é fruto das grandes mobilizações que nossa base tem construído junto com outras
categorias, e em particular das grandes manifestações que realizamos no decorrer de 2017.
Isso revela que temos avançado na importante tarefa de UNIR a classe trabalhadora na luta de
resistência contra o governo GOLPISTA do SR. Fora Temer.
Fomos para as ruas para memoráveis atos, como o Dia Internacional da Mulher – o 8 de março
classista –, o 15 de março, na maior GREVE GERAL da nossa história, em 28 de abril, e no
#OCUPA BRASÍLIA de 24 de maio, estivemos sempre bem representados pelo papel

protagonista que orgulhosamente nossa Central cumpriu. A CSP-Conlutas, mesmo sendo uma
das menores centrais do nosso país, se agigantou no confronto com a direita e em defesa dos
nossos direitos.
Na tentativa de uma nova GREVE GERAL, o 30 de junho, e também no 14 de setembro, dia de
manifestação e protesto puxado pela Plenária dos Metalúrgicos e Servidores Públicos Federais,
via FONASEFE, nossa Central esteve na linha de frente, defendendo nossos direitos e
denunciando o papel nefasto que as grandes centrais têm desempenhado. Algumas grandes
centrais não se moveram em nome de negociações com o governo de contribuições
compulsórias, tendo a frente a Força Sindical, e outras, tendo a frente a CUT, abandonaram a
trincheira da ação direta da classe trabalhadora em nome do projeto “Lula 2018”. Ambos os
motivos são mesquinhos, pois a luta contra a direita, que vem retirando nossos direitos
conquistados há mais de 100 anos, não pode ser colocada em segundo plano. Nossa Central, a
CSP-Conlutas, tem dado demonstração de compromisso com a classe trabalhadora, estando
presente em todas as iniciativas de resistência da nossa classe.
Queremos celebrar nossa bancada eleita e parabenizar as seções que se prontificaram a
contribuir financeiramente com a central, e assim puderam eleger delegados na base. Em
nome da nossa bancada, queremos também fazer um convite às seções sindicais que ainda
não fizeram esse debate em suas assembleias, para que ainda venham a participar deste 3º
Congresso da CSP-Conlutas elegendo observadores(as).
O III Congresso Nacional da CSP-Conlutas acontecerá num momento onde a resistência da
classe precisa ser reforçada e a UNIDADE de todos os setores que lutam contra a retirada de
direitos deve ser perseguida.
Queremos que a nossa base amplie seu conhecimento da nossa Central e participar do seu
congresso será um importante momento para o necessário enraizamento, que avançou
bastante neste pré-congresso. Venha reforçar a bancada do SINASEFE no III Congresso
Nacional da CSP-Conlutas!
Saudações conlutistas.

David Lobão – Representante do SINASEFE na Secretaria Executiva Nacional da CSP-Conlutas
Magda Furtado – Representante suplente do SINASEFE na Secretaria Executiva Nacional da
CSP-Conlutas

