
Reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas – de 19 a 21 de agosto de 2016 – São 

Paulo/SP. 

Resolução sobre a Conjuntura Nacional, Atividades e Plano de Lutas: 

Greve geral já! Por emprego e salário, contra o ajuste fiscal e a retirada de direitos. 
 

A economia brasileira segue em crise. Diferente do que tenta passar o governo, alguns analistas e 
a mídia burguesa, o que estamos vivenciando é uma queda brutal dos investimentos (diante de 
uma queda vertiginosa da taxa de lucro) e, consequentemente, o aprofundamento dos efeitos da 
crise econômica mundial. Tivemos uma queda de 3,8% no PIB em 2015 e podemos ter uma queda 
de mais 3% em 2016. 
 
No que toca à produção industrial essa queda é de cerca de 20% nesse mesmo período e isso vem 
acompanhado de uma forte baixa no nível de emprego e na renda dos trabalhadores. A indústria 
automobilística opera hoje com 50% de sua capacidade e, em São Paulo, por exemplo, a queda do 
emprego ficou em 23% no primeiro semestre desse ano, segundo a própria FIESP. Soma-se esse 
cenário dramático a manutenção do alto índice de inflação e uma totalidade de cerca de 13 
milhões de desempregados. Para os jovens de até 24 anos o índice de desemprego chega à marca 
dos 36%. Para as mulheres, o desemprego registrado no primeiro trimestre foi de 12,7%, um 
número maior que a média geral nacional, que foi de 9,5%, mostrando a superexploração apoiada 
no machismo. 
 
Seguindo essa dinâmica, neste momento, várias empresas (Embraer e Mercedes, por exemplo) 
anunciam demissões em massa, há também demissões entre os terceirizados da Petrobrás e PIDV 
(plano de demissão) aos empregados diretos. Na outra ponta, o governo Temer avança rumo à 
aplicação do ajuste fiscal, com aprovação do PLP 257, insistência na aplicação do PEC 241, no 
anúncio da reforma da Previdência e Trabalhista e na privatização da Petrobrás e suas subsidiárias, 
como é o caso da BR Distribuidora. 
 
Resistência, Ascenso e Lutas 
Os milhões de desempregados, a inflação em alta, uma dívida pública na casa dos R$ 4 trilhões, 
atrasos ou parcelamento dos salários dos servidores públicos nos estados e municípios são 
aspectos da crise econômica. Inúmeras mobilizações (inclusive de desempregados, como no RJ), 
greves nos serviços públicos e privados, ocupações urbanas, mobilizações e ocupações de 
centenas de escolas secundaristas e de algumas fábricas, a luta dos povos indígenas e quilombolas 
demonstram a resistência da classe. Esses elementos dão conta de um cenário de forte 
polarização social e política, em que por um lado há ataques e, por outro, uma expressiva 
disposição dos trabalhadores em seguir lutando para que não recaia sobre nós a conta dessa crise. 
 
A violência policial nas periferias contra o povo negro e pobre, os casos de violência machista e 
atos LGBTfóbicos estão cada vez mais evidentes, não somente porque são parte de uma realidade 
que não se pode esconder, cujos ataques se intensificam num momento de crise, mas também 
porque há maior luta e visibilidade.  Como resposta ao avanço da organização de amplos 
segmentos da classe, como as mulheres, negros/as e LGBTTI, surgem medidas conversadoras para 
tentar reprimir e frear tais processos. Os cinco projetos em cursos no congresso nacional sobre o 
“Escola sem Partido”, do qual projetos similares avançam em dezenas de municípios e estados, 
são exemplos de ações conservadoras que estão diretamente em oposição à luta dos 
trabalhadores. Por outro lado, como parte da polarização social, há também um forte rechaço aos 



políticos e a esse congresso que enfrenta desgastes junto aos trabalhadores e a um grande setor 
da população. 
 
Crise política e econômica 
Convivendo com a resistência, ascenso e polarização social, seguem a crise e a instabilidade 
política. 
O impeachment de Dilma deve se concretizar nos próximos dias. A saída de Dilma ocorre porque o 
PT escolheu a conciliação de classes como medida de governo e promoveu uma cisão junto aos 
interesses da classe trabalhadora, provocando a maior ruptura de massas e da classe operária em 
particular, com o PT e seu governo. Isso é assim porque Dilma traiu, atacou e retirou direitos 
históricos de nossa classe e, assim, perdeu sua força e já não cumpria mais seu papel de servir à 
implementação dos planos da burguesia. 
 
O impeachment não é e nem poderia ser uma solução para crise do ponto de vista dos 
trabalhadores. É uma medida de um parlamento controlado pela burguesia, um antro de 
corrupção e no qual não depositamos nenhuma confiança para solucionar os problemas de nossa 
classe. Esse nosso posicionamento nunca se confundiu com o chamado pelo “Volta Dilma”.   Nossa 
central sempre defendeu e, desde sua fundação, se colocou como oposição ao governo do PT, 
PSDB e PMDB. 
 
É possível constatar que a luta contra o impeachment não foi um elemento mobilizador da classe e 
é quase certo que não haverá qualquer disposição dela se mobilizar no momento do desfecho 
desse processo.  Terminando o caráter interino do governo, a tendência é que Temer siga 
aprofundando os ataques do governo anterior, para encontrar uma saída para jogar a crise nas 
costas dos trabalhadores; precisa implementar a aplicação do ajuste fiscal, as reformas trabalhista 
e da previdência. Como uma resposta, além das lutas contra tais projetos, também está colocada a 
luta pelo “Fora Temer e todos os corruptos e reacionários do Congresso”, pois ainda segue aberta 
a crise política. 
 
A rejeição as alternativas políticas burguesas, antes polarizada pelo PT x PSDB e hoje na forma 
PMDB (também PSDB) X PT, é uma parte marcante e permanente dessa conjuntura. Mesmo que 
esta esteja agora atravessada pelas olimpíadas que, apesar de em certa medida ter se afirmado 
em sua realização e tomado atenção perante as massas, está marcada por expressões desse 
sentimento progressivo de questionamentos aos gastos públicos, ao governo, bem como pela 
resistência e afirmação dos setores oprimidos. 
 
Isso foi visto primeiro nas manifestações contra passagem da Tocha, mas também agora ao 
revelar-se em expressões políticas como o não pronunciamento de Temer (e vaias ao mesmo) e 
fatos mais gerais que revelam o ânimo político. São casos como: o episódio do egípcio que se 
recusou a cumprimentar o israelense, a medalha de ouro da Rafaela, que foi comemorada muito 
mais por ser mulher, pobre, negra, nordestina e ter sido vítima de racismo pós olimpíadas de 
Londres, do que por ser produto do apoio do país ao esporte; o maior número de atletas LGBT`s 
assumidos já visto em uma olimpíada, o reconhecimento de Marta e a denúncia da falta de 
investimento no futebol feminino entre outros. 
 
Diferente da pressão exercida na superestrutura do movimento de massas no período anterior, 
marcado pela polarização pela questão do governo entre os blocos burgueses, consideramos que 
o momento atual está sinalizando um maior espaço para a construção de ações unitárias de 
massas empurrado pelas necessidades objetivas da classe (desemprego, ataques aos diretos e a 



carestia). Isso já se comprovou com a realização do Dia Nacional de Mobilizações (16 de agosto), 
convocado e efetivado por nove centrais (desde CUT e Forca Sindical, passando pela CSP-
CONLUTAS). Foi um importante dia de mobilização em vários estados do país que só ocorreram 
como produto de forte indignação nas bases das categorias. Os atos foram marcados como atos 
de vanguarda, mas também houve mobilizações em algumas categorias. 
 
A construção de mobilizações cada vez mais progressivas, no que tange à unidade, será um passo 
fundamental para confrontarmos o projeto em curso do capital, que se acelera em relação à 
retirada de direitos expressos nas propostas de reforma da previdência e trabalhistas do governo 
Temer, bem como o PLP 257, originariamente vindo do governo Dilma, o PLS 204/2016 e a PEC 
241/2016. Um conjunto de medidas que baseada na dívida pública e na necessidade 
de “reorganização financeira do Estado”, coloca sobre os trabalhadores/as, a imposição da 
retirada de direitos e redução de políticas públicas e sociais, além de atacar diretamente os 
servidores públicos em todos os níveis e ampliar o desemprego e a precarização do trabalho. 
 
Como parte de nossa luta e enfrentamento à situação atual devemos dar atenção somar o fato de 
que entramos, nesse segundo semestre, com batalhões pesados de nossa classe, como 
Petroleiros, Bancários, e Correios, (além de setores de Metalúrgicos, Assalariados Rurais e da 
Construção Civil) em plena campanha salarial. A busca e exigência pela unificação dessas 
campanhas e lutas são decisivas para o fortalecimento dos enfrentamentos que realidade nos 
exige. 
 
Intensificar o chamado à Greve Geral 
 
O dia 16, dia de luta em defesa do emprego dos direitos, organizado em unidade de ação com as 
centrais, foi um importante momento e abre a possibilidades para avançar rumo à construção da 
greve geral, para derrotar os planos de Temer e o próprio governo. Unificar as lutas, fazer unidade 
de ação para derrotar o plano de ajuste e as reformas, como o ocorrido no “ato nacional contra os 
gastos das olimpíadas” no dia 05 de agosto no Rio de Janeiro que, mesmo com as debilidades 
e disputas, foi parte da luta pelo Fora Temer e nos permitiu arrancar espaço para nossa defesa 
da perspectiva de construção de um governo dos trabalhadores sem patrões. 
 
Há maior possibilidade de destravar um processo que visa construir a unidade de ação para 
colocar a classe em movimento. Por isso, é necessário dar mais peso a agitação e a exigência e a 
efetiva batalha pela unificação das lutas e pelo chamado à construção de uma greve geral. 
Devemos fazê-lo via a reivindicação do ato unitário ocorrido no dia 16, reforçando a necessidade 
de intensificarmos a luta e a unidade frente à ameaça do governo em relação às reformas 
Previdenciária e Trabalhista, além do PLP 257 e PEC 241, para lutarmos contra as demissões (que 
segue como no caso da Mercedes e Embraer) e em defesa de uma pauta unitária. Devemos, desde 
já, ter iniciativas nas nossas estruturas votando esse chamado nas assembleias, plenárias ou 
congressos das categorias trabalhadoras e movimentos popular e estudantil. 
 
Vamos insistir em tomar iniciativas comuns, em dar continuidade às ações do dia 16 rumo à 
construção da greve geral. Apoiados no grau de disposição e necessidade de luta de nossa classe 
devemos estimular e realizar reuniões ampliadas nos estados e em nível nacional. Buscando 
envolver todos os nossos parceiros do Espaço de Unidade de Ação, mas ampliando para todos os 
outros setores dispostos a ação direta e comum contra o ajuste fiscal. Nessa linha devemos, 
inclusive, exigir com força a continuidade da unidade expressa no dia 16 entre as centrais sindicais 
para a construção da Greve Geral. 



 
Nesse sentido é importante apoiar e ampliar a iniciativa em curso no Fórum dos Servidores 
Públicos Federais, que através da unidade com servidores estaduais, municipais, movimentos 
populares e sociais e movimento estudantil, está indicando a construção de uma caravana 
nacional à Brasília na semana de 12 de setembro, com o mote do combate ao PLP 257 e a PEC 241. 
Entendemos que esse pode ser mais um passo rumo à construção da greve geral, articulando com 
outras centrais sindicais. 
 
Orientação política 
 
Para orientar a atuação da central no terreno objetivo e imediato, a reunião da Coordenação 
Nacional da CSP-CONLUTAS adota a seguinte consigna, resguardando a autonomia das entidades 
filiadas que tenham formulações distintas. 
Greve geral já! Por emprego e salário, contra o ajuste fiscal e a retirada de direitos. 
 
Além disso, havendo deliberação de entidade de base ou regional da central, incluem-se no plano 
de lutas, as demandas: 
“Fora Temer e todos os corruptos e reacionários do congresso; Eleições gerais, já; Por um governo 
dos trabalhadores, sem patrões”; 
 
Agregando: 
Contra as Reformas da Previdência e Trabalhista; Não ao PLP 257 e PEC 241; Não ao projeto Escola 
sem Partido; impulsionar a campanha Escola sem Mordaça; 
Não às demissões e ao desemprego. Redução da jornada para 36h, sem redução salário. Extensão 
do seguro desemprego para um ano. 
Não a carestia, controle e congelamento dos preços da cesta básica e tarifas publicas 
Contra a política de conciliação de classe, pela auditoria da Dívida Pública Auditoria e suspensão 
imediata do pagamento da dívida; 
Prisão e confisco dos bens de todos os corruptos e corruptores! 
Reforma agrária sob o controle dos trabalhadores; 
Plano geral de obras públicas para construção de moradia popular, hospitais, creches e escolas; 
Fim dos Despejos. Redução e Congelamento dos preços dos aluguéis; 
Salário igual para trabalho igual. Chega de assédio aos setores oprimidos. 
Basta de genocídio à população negra.  Desmilitarização da PM. 
Unir os trabalhadores contra a violência à mulher, o feminicídio e os estupros. 
Pela criminalização da LGBTfobia. 
 
Nosso chamado à construção da Greve Geral ordenado pela luta contra a retirada dos direitos, 
contra o desemprego e a inflação, agregada do “Fora Temer, todos os corruptos e reacionários do 
Congresso” e chamado às Eleições Gerais (com novas regras) não são uma condicionante à 
construção da unidade. Assim como fizemos no dia 05 no Rio de Janeiro e no dia 16 em várias 
capitais do país podemos e devemos realizar ações unitárias, até por um único ponto comum 
(ainda que econômico), o importante e que partamos de nossa compreensão das necessidades 
imediatas de nossa classe e, no limite dos acordos construídos, o decisivo é garantir a autonomia 
de nossa atuação política e a expressão de nossas bandeiras e pautas. 
O chamado às “Eleições Gerais” (Com novas Regras) não se confunde em nada com o “plebiscito” 
defendido por Dilma ou mesmo com os setores que se limitam a defesa de novas eleições 
presidenciais. Esta bandeira, de conteúdo anti-regime para este momento, está a serviço da 



agitação e defesa de “Um governo dos Trabalhadores, sem patrões!” em alternativa aos dois 
blocos burgueses. 
Nossa central seguirá ao lado da classe trabalhadora e se diferenciando dos setores da direita 
clássica e parte da superestrutura do movimento que defende o governo Temer e dos setores que 
defendem o governo de frente-popular, agora, a serviço de “Lula 2018” (ou outra candidatura 
frente populista).  
Enfatizamos ainda o desafio de intensificar a luta pelo emprego, contra o ajuste fiscal, que inclui a 
batalha “Contra a Reforma da Previdência e Trabalhista”, “Não ao PLP 257 e PEC 241” que atacam 
duramente o funcionalismo, os serviços públicos e traz trágicos efeitos ao conjunto dos 
trabalhadores e do povo pobre e o projeto “Escola Sem Partido”. Também devemos, entre outras 
bandeiras, dar ênfase a nossa luta “Pela auditoria e contra o pagamento da Dívida Pública” que é 
consequência e origem de toda essa ofensiva. 
Devemos intensificar o trabalho de base, nos colando aos processos reais de luta que acontecem 
nas categorias e por vezes se chocam com as burocracias ou se dão em setores mais explorados e 
oprimidos que não têm representação sindical, mas que querem se organizar para lutar e 
encontram um espaço na nossa central. É com esse trabalho que podemos ir construindo por 
baixo as condições para unificação das lutas rumo à greve geral e seguir na busca pela afirmação 
da central como uma alternativa de direção para o movimento de massas em nosso país. 
 
Plano de ação, tarefas e agenda 
- Vamos discutir, debater e buscar aprovar nas assembleias e fóruns de nossas categoria o 
chamado e a necessidade da construção da Greve Geral, já! Para fortalecer essa construção 
produziremos, desde a central e nossas entidades, materiais (panfletos, jornais, adesivos...) para 
este fim. 
- Dia 23 de agosto – Reunião Fonasefe (manhã) e reunião das centrais sindicais para a construção 
da caravana nacional contra o PLP 257 e a PEC 241(tarde) 
- Que as CSP-Conlutas nos estados se envolvam na construção dos núcleos de auditoria da dívida 
pública 
- Que a CSP-Conlutas nos estados se envolva na construção das Frentes Escola sem Mordaça 
- Que a CSP-Conlutas, em articulação com o Fórum do Serviço Público Federal, as centrais 
sindicais, movimentos sociais e populares, construam a Caravana Nacional a Brasília em setembro 
para combater o PLP 257, a PEC 241 e os Projetos Escola sem Partido. 
- Trabalhar para unificar as lutas atuais contra o desemprego, o aumento do custo de vida, a luta 
contra as remoções e as campanhas salariais em curso. Procurar realizar nos estados ou regiões 
ações conjuntas e a construção de um dia de protestos, paralisações das categorias em luta. 
- Levaremos essa proposta as demais centrais e organizações na perspectiva da construção da 
Greve Geral. 
 


