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“Conjuntura, defesa da Petrobrás e estratégias para o movimento” são os temas des-
te que é um primeiro caderno de teses que contém os materiais enviados pela base, 
ao e-mail congresso2019@sindipetro.org.br,  conforme orientamos nos jornais ante-
riores. Os materiais foram diagramados conforme a ordem de chegada ao e-mail. 
 
Com este caderno de teses iniciamos os debates para o Congresso Regional do 
Sindipetro-RJ que será realizado no dia 13 de abril. Conforme já divulgado, todas as 
propostas apresentadas serão reunidas em três cadernos (segundo os temas agrupa-
dos) e amplamente divulgadas para a categoria. 
 
 Os próximos cadernos serão sobre “ACT, Petros, AMS, SMS, demandas gerais e es-
pecíficas da categoria” e “Balanço/Planos da Gestão”.
 
As teses serão debatidas em colegiados abertos, nos dias 25/03, 01/04 e 08/04, se-
guindo os temas dos agrupamentos pré-definidos. Assim, o material contido neste 
caderno será objeto do colegiado especial aberto de 25/3, a partir de 17h.
 
Para os demais cadernos e colegiados, as teses (limite de 6000 caracteres por agru-
pamento de temas) devem ser enviadas,  respectivamente, até às 12h do dia 26/3 
(“ACT, Petros, AMS, SMS, demandas gerais e específicas da categoria”) e 02/04 (“Ba-
lanço/Planos da Gestão”).

RESILIÊNCIA 2019 
BANQUEIROS ACIMA DE TODOS E MULTINACIONAIS ACIMA DE TUDO!

Com essa palavrinha da moda, que pode ser traduzida como “a capa-
cidade de servir ao imperialismo”, Bolsonaro & Castello Branco & Cláu-
dio Costa anunciam que vão ampliar a rapina e o desmonte de nossas 
reservas e da Petrobrás para os ricos ficarem mais ricos às custas de de-
missões de trabalhadores próprios e terceirizados e corte de direitos.

A MP 873 e o RH “do mercado” - com o PCR, PRVE, avaliação de de-
sempenho, perseguições a dirigentes sindicais e assédio aos sindicaliza-
dos - buscam “acabar com todo o ativismo” e preparar o terreno para a 
nossa “resiliência”.

Em todo o mundo, governos e patrões atacam as condições de vida 
do povo, mas também enfrentam a reação dos trabalhadores. Os coletes 
amarelos da França, os professores de Los Angeles, os levantes das mu-
lheres, a Greve Geral no Brasil, o Ocupa Brasília e a recente greve de 23 
dias dos servidores municipais de São Paulo, que chegaram a realizar 
passeatas com 100 mil pessoas, são exemplos emblemáticos.

Apesar do avanço do inimigo, o desgaste acelerado que sofre Bolso-
naro e sua incapacidade de governar apontam grande instabilidade. O 
capítulo final dessa história ainda está por ser escrito. 

Devemos apostar na unidade da classe numa frente única perma-
nente e de ação, com base num programa mínimo de luta, que garanta 
nossa independência de classe. 

Como neste 22/03, promovendo atos, paralisações e 
passeatas em um grande Dia Nacional de Luta Unificado 

contra a Reforma da Previdência, rumo à Greve Geral! 

UNIDADE E LUTA 
Contra a venda de ativos e em defesa de nossos 

empregos, direitos e aposentadoria 

 Uma grande mobilização nacional - a greve petroleira uni-
ficada, como parte da construção da greve geral - é a nossa arma para 
barrar a privatização, os leilões, o equacionamento, a perda da AMS, a 
Reforma da Previdência e as demissões.

Defendemos a realização de um encontro nacional unitário com 
representantes eleitos proporcionalmente em todas as bases, tanto da 
FNP quanto da FUP, com um programa mínimo previamente acor-
dado - contra a privatização da Petrobrás e demais estatais, o rebai-
xamento de direitos dos petroleiros próprios, terceirizados e de toda a 
classe trabalhadora e em defesa dos concursos públicos e pela redução 
do preço dos combustíveis - tendo como objetivo a construção de um 
calendário unitário de mobilização.

COMO CHEGAMOS ATÉ AQUI? QUAL ESTRATÉGIA SEGUIR?

Muitos trabalhadores votaram em Bolsonaro, entre outros fatores, 
porque ninguém aguentava mais tanto desemprego, corrupção e violência 
e porque não enxergaram uma alternativa classista. Predominou o sen-
timento de varrer os grandes partidos e as relações promíscuas entre pa-
trões corruptos e até gente do movimento sindical, além de parlamentares. 

PRIMEIRA TESE ENVIADA

CONSTRUIR A MAIS AMPLA UNIDADE ENTRE OS SINDICATOS PETROLEIROS 
E TODA A CLASSE TRABALHADORA

PROGRAMAÇÃO  - SÁBADO 13/04
(A) - 9h às 12h - Conjuntura, 
defesa da Petrobrás e 
estratégias para o  movimento

(B) - 13h - ACT, Petros, AMS, 
SMS, demandas gerais e 
específicas da categoria

(C) - 15h - Balanço/Planos 
da Gestão

(D) - 16h - Resoluções e Eleição 
de  Delegados ao Congresso 
da FNP

(E) - 17h - Confraternização

Continua na página 2.
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Inclusive agora, quando precisamos de unidade para defender a 
Petrobrás, é escandaloso vermos governadores do PT negociando re-
forma da previdência em troca do dinheiro do leilão do pré-sal ou a 
FUP ajudando na formação de sindicato patronal na Bahia. Estes são 
exemplos dos descaminhos da “esquerda”. 

Nossa tarefa é lutar em unidade de ação, independentemente de 
quem a pessoa votou, mobilizar o conjunto da classe contra os ata-
ques do governo. Para isso, temos que ter uma política coerente. 
Lutar contra Bolsonaro não pode significar a reedição da experi-
ência petista, impor pautas não unitárias ou conformação de fren-
tes de viés eleitoral - esta é a fórmula para descrédito e divisão.

POR QUE DEFENDEMOS A FILIAÇÃO À CSP-CONLUTAS?

A Central Sindical e Popular caracteriza-se por não transigir na de-
fesa das estatais, dos direitos trabalhistas e da aposentadoria em favor 
de interesses partidários ou pessoais no parlamento, no governo, na 
gestão das estatais e dos negócios da burguesia, independentemente do 
governo de plantão, e por atuar obstinada e cotidianamente pela cons-
trução da unidade de ação de todos os trabalhadores, apesar das dife-
renças existentes. 

As justas críticas à cúpula dirigente das Centrais majoritárias não 
nos impede de separar o joio do trigo. A não filiação a um pólo combati-
vo favorece o outro campo, deixa a burocracia de mãos livres. 

A superação desta política pavimenta a construção da unidade. A 
filiação à CSP-CONLUTAS reforça essa estratégia. 

A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE E DE UMA 
DIREÇÃO ALTERNATIVA

Por mais que possa parecer contraditório, temos que encarar o fato 
de que a unidade nacional dos petroleiros só vai acontecer superando 
a cúpula dirigente da FUP/CUT. A FNP tem que assumir o  papel que 
já conquistou nesta batalha. O chamado à unidade não pode significar 
ceder à política e chantagens da FUP, que se recusa à organização con-
junta das lutas.

O congresso paulista, por exemplo, reuniu sindicatos da FUP e da FNP, 
mas o acordo prévio de não enveredar por assuntos espinhosos impediu a 
votação de propostas como a que apresentamos acima, da convocação de 
um encontro unitário.

A FNP precisa reforçar as oposições e ter uma presença direta e per-
manente em todas as bases. Não podemos acreditar que apenas acordos e 
conversas na cúpula vão conseguir virar este jogo. 

Temos que apostar na capacidade dos trabalhadores tomarem em 
suas próprias mãos a direção dos sindicatos e das lutas. A necessária 
articulação com todos os dirigentes, de todos os partidos e organiza-
ções, não pode se contrapor à polêmica pública, às justas denúncias 
e exigências às direções da FUP ou qualquer entidade. 

SOMOS PETROLEIROS E PETROLEIRAS... SOCIALISTAS! 

Bolsonaro prometeu livrar o Brasil do “socialismo” e quer invadir a 
Venezuela pelo mesmo motivo. Utiliza dois exemplos da falência do capi-
talismo e da conciliação de classes para desinformar e desconstruir este 
conceito. Já nós, defendemos e procuramos resgatar seu verdadeiro sig-
nificado. 

Porque, para eles, o povo não pode saber que uma revolução socialis-
ta vai expropriar as indústrias, latifúndios e bancos dessa meia dúzia de 
bilionários que não viverão mais do trabalho alheio; propiciará igualdade 
social, liberdade, educação, cultura e uma mudança radical nas relações 
de opressão machista, racista e lgbtfóbica. 

PETROLEIRΩS SOCIALISTAS
Construindo a CSP-CONLUTAS e a FNP
http://fb.com/petroleiros.socialistas
petroleiros.socialistas@gmail.com

CONJUNTURA E PETROBRÁS
CONJUNTURA

Com a crise do capital, o imperialismo opera dois processos articu-
lados em todo o mundo: por um lado, retira direitos sociais que elevam 
os lucros da burguesia, como as contrarreformas da previdência e tra-
balhista. Por outro, investe nas intervenções militares e na desestabi-
lização de governos na América Latina, como na Venezuela, buscando 
expandir a indústria do petróleo e destruir os Estados nacionais.

No Brasil, enquanto a Lava-Jato se insere nesse contexto, os gover-
nos puro-sangue da burguesia têm massacrado os trabalhadores. Bol-
sonaro, fiel aos interesses capitalistas, depois de Temer, segue a agenda 
de desmonte do país visando atacar direitos e privatizar as estatais e 
serviços públicos. A contrarreforma trabalhista, a terceirização e a 
proposta de contrarreforma da previdência são exemplos cruéis do 
projeto da elite. Também golpeiam os sindicatos para dificultar mobili-
zações contra o governo e os patrões.

Há outros percalços nas organizações da classe. A subordinação e 
cooptação da maioria das centrais sindicais atrasam as lutas. A recor-
rente prática de conciliação com quem nos ataca, mesmo após o golpe, 
ajudou a criar as condições para a era da instabilidade política, autori-
tarismo e aceleração dos ataques contra os trabalhadores. A concilia-
ção neste novo cenário vira uma mera submissão caricata: os donos do 
poder, diante da crise, já não topam ceder sequer migalhas aos “de bai-
xo”. O esgotamento da conciliação de classes passa também pela luta 
contra burocracias sindicais.

A ofensiva reacionária se expressa nas ações protofascistas con-
tra a militância, tais como o assassinato de Marielle e Anderson, e as 
opressões racistas, machistas, lgbtfóbicas e xenófobas que se alastram. 
Com isso, vem a criminalização das lutas sociais pelos governos federal 

e estaduais, usando as polícias e as forças armadas para combater a indig-
nação popular e reprimir os que lutam.

Contudo, a crise abre possibilidades para outro patamar de enfrenta-
mento à burguesia. Mesmo difusas, as mobilizações têm se tornado rotina, 
seja em lutas atomizadas ou nas ações de massa, populares e artísticas.

 PETROBRÁS

Os anos de gestão privatista, cuja inflexão se deu ainda no período Dil-
ma/Bendine, mas se acelerou com Temer, Bolsonaro, Parente, Monteiro e 
Castello Branco, geraram um balanço desolador, fazendo drenar a renda 
do petróleo, de interesse estratégico, público e coletivo, cada vez mais para 
fins privados:

 ABASTECIMENTO

A grande insatisfação popular oriunda da política de preços de com-
bustíveis e gás de Parente gerou uma enorme luta unitária dos trabalha-
dores. Enquanto os preços explodiam, sacrificando a população, Parente 
mantinha nossas refinarias ociosas, garantindo aumento da importação 
de combustíveis por concorrentes estrangeiros. Esse entreguismo pri-
vatista gerou um verdadeiro caos: Desemprego, desabastecimento e alta 
de preços não só dos derivados de petróleo, mas de todas as mercadorias. 
Propunha-se uma venda casada: Junto ao pretendido feirão das refinarias 
propositalmente sucateadas, se vende também o padrão de preços subor-
dinados às cotações do mercado internacional, dolarizado. Tudo para se-
duzir eventuais sedentos compradores. Surge o risco de quebra de nosso 
potencial industrial, estabilidade econômica e soberania energética. No 
ápice da trágica política de preços, a ociosidade geral das refinarias chegou 

SEGUNDA TESE ENVIADA

Continuação...
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a 25% (com até 40% em algumas unidades), desorganizando a economia e 
penalizando a população.

EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO

Estagnação do volume total de petróleo e LGN produzido pela Petro-
brás, chegando a retroceder a menos de 1,9 milhão de barris por dia em 
setembro passado (equivalente à produção de 2013). Tudo isso enquanto os 
concorrentes elevam sua produção, pois conseguiram nos excluir de par-
ticipar com no mínimo 30% dos campos do regime de partilha e nos tirar 
a prerrogativa de sermos sempre operadores neste marco legal. Leilões 
seguem a todo vapor, inclusive do Pré-sal, enquanto crescem as chama-
das “parcerias estratégicas”: cedemos expertise em águas ultra-profundas, 
ficando os “parceiros” parasitando sem esforço nem risco. Na Exploração, 
com investimentos modestíssimos que comprometem o futuro, tivemos a 
ocorrência de Índice de Reposição de Reservas negativo após série histó-
rica de mais de 20 anos positivos.

TRANSPETRO, FAFENS, PBIO...

Abandono de plantas de fertilizantes (estratégicas na nossa soberania 
alimentar). Estrangulamento da subsidiária de Biocombustíveis (PBIO). 
Tudo isso gera uma arriscada concentração de nossas atividades e a perda 
de horizonte de mudança de perfil de matriz energética que priorize as 
renováveis. Venda criminosa de nossa malha de gasodutos (NTS) a preços 
irrisórios, e meta de fazer o mesmo com a TAG.

POR TUDO ISSO, PROPOMOS:

1. Reverter as privatizações: renda petroleira para a população tra-
balhadora, não para rentistas e corporações estrangeiras! Revogar to-
das as privatizações imorais e ilegais, retomando os ativos da parasitagem 
especulativa estrangeira: ações da BR distribuidora, Liquigás, gasodutos, 
FAFENs, refinarias e sobretudo a joia da coroa: nossos campos do pré-sal. 
Impedir os leilões e a doação dos bilhões de barris excedentes da Cessão 
Onerosa. Retirada das ações da Petrobrás das bolsas de valores, de NY em 

primeiro lugar. Revogação da lei que dá isenção de R$ 1 trilhão para as 
petrolíferas estrangeiras.

2. Controlar o preço dos combustíveis e do gás! Por uma política 
soberana de preços, não atrelada a flutuações especulativas interna-
cionais, ancoradas no dólar. O preço deve garantir a saúde financeira 
da Petrobrás, mas sem ser elevado à estratosfera, quebrando pessoas e 
economia.

3. Petrobrás e Pré-sal como alavancas de desenvolvimento econô-
mico, social e ambiental! Assegurar encomendas nacionais (conteúdo 
local) para atender a atividade petroleira, visando o desenvolvimento 
da nossa ciência, tecnologia, engenharia e indústria e garantindo mais 
e melhores empregos para os brasileiros. Uso da renda petroleira para a 
gradual substituição da matriz energética de hidrocarbonetos por fon-
tes renováveis.

4. Democracia na Petrobrás! Gestão da Petrobrás com transparên-
cia, sob controle popular e fiscalização pela sociedade civil. Instrumen-
tos coletivos de escolha e avaliação das lideranças, com mecanismos 
de gestão participativa. Democratização na elaboração dos planos de 
negócio da companhia. 

5. Luta pelo petróleo 100% estatal! Sempre que houve luta pela 
defesa do petróleo como bem público a serviço da maioria trabalha-
dora da população, estivemos presentes com importante participação. 
Mesmo desde antes da fundação da Petrobrás, os comunistas brasilei-
ros tiveram destaque na campanha “O Petróleo é Nosso!”. Também es-
tivemos ombro a ombro com os ativistas contra as privatizações dos 
governos Collor e FHC, e os leilões do Pré-sal (Dilma) e não aceitamos a 
subordinação do sindicalismo cutista aos governos petistas.

Unidade Classista

Estamos frente a uma ditadura civil e militar, orquestrado novamen-
te pelos eua, compreendendo todos os fatos históricos dos últimos 5 anos 
e os 21 anos de ditadura anterior, o sindipetrorj mais do que nunca deve 
ser plural e buscar alianças com movimentos supra-partidários e até 
mesmo com os parlamentares de todos os níveis com o intuito de rever-
ter a ditadura, reverter a desforma da clt, barrar a reforma previdenci-
ária, combater escola sem partido, retomar o reajuste em investimento 
em educação, saúde e previdência que ainda tem pela frente 17 anos de 
congelamento, impedir a a desvinculação do orçamento da união, lutar 
pela auditoria da dívida pública, a retomada das nossas riquezas nacio-
nais, cancelamento das doações de nossas empresas e do conhecimento 
tecnológico aos estrangeiros entregue por criminosos da pátria, dialogar 
de perto com o povo em cada rincão, cada favela, bairro proletário...

A unidade dos campos nacionalistas, das esquerdas deve ser cons-
truída com respeito mútuo até a VITÒRIA!

O Sindipetro RJ deve se incorporar a ARCA DESENVOLVIMENTO, 
COMITÊ NACIONAL EM DEFESA DAS EMPRESAS PÚBLICAS, FREN-
TE DE RESISTENCIA DEMOCRÁTICA E TANTAS QUANTAS SURJAM 
EM FAVOR DOS TRABALHADORES E DO POVO EM GERAL

MANUTENÇÃO DO SINDIPETRORJ SEM CENTRAL

A CUT no seu nascedouro era o anseio de diversas ideologias políti-
cas partidárias ou não, para fazer frente às confederações de trabalha-
dores que ainda se encontravam nas mãos da direita, ainda da época da 
ditadura cívico-militar, a época da reabertura política em nosso país e 

ser um interlocutor ainda mais forte na defesa dos trabalhadores e 
os governos, além de organizar a luta a nível nacional, conseguiu ao 
longo dos anos ganhar as eleições nas confederações, contudo com o 
passar dos anos, segmentos partidários fundam novas centrais, desca-
racterizando sua finalidade e objetivos de outrora, passando a serem 
subservientes ao partido a, b ou c. para não deixar duvidas, seguem 
alguns exemplos: CUT (PT), A CTB (PCDOB E PSB), A CGTB (PPL), A 
INTERSINDICAL(PSOL-PCB) E A CSP-CONLUTAS (PSTU/PSOL), EN-
TRE AS DE PARTIDARISMO INORGÂNICO ESTÃO CATEGORIZA-
DAS A FORÇA SINDICAL (PSDB E SDD), A UGT (PPS, PTB E PSD), A 
CSB(PMDB E PDT) E A NCST (PDT E PSDB).

Vivenciamos as centrais perdendo filiados (confederações, fede-
rações e sindicatos) e lamentavelmente perdendo patrimônio, outro 
fato é sua importância na formação das bases despencou, tal como a 
interação dos filiados, para exemplificar no nosso caso, o SINDIPETRO 
RJ pagava 70.000,00 reais de mensalidade até sua desfiliação e que 
retorno obtivemos?

Com os ataques que todos os sindicatos estão sofrendo, necessi-
tamos de austeridade, economicidade, troca de informações, ajuda 
mútua sem intermediários, transparência, buscar intensamente rela-
cionamento com os trabalhadores de nossas bases e de outras bases/ 
classes.

Enfim a CUT e as centrais perderam seu propósito e por estes mo-
tivos e histórico que defendemos a manutenção do SINDIPETRO RJ 
sem central, até porque é o anseio da categoria petroleira.

Luiz Mário - Diretor do Sindipetro-RJ e da FNP

CONJUNTURA NACIONAL

TERCEIRA TESE ENVIADA



Diante da crise econômica, as elites vêm realizando uma ofensiva ge-
neralizada contra os direitos, garantias e salários dos (as) trabalhadores (as), 
pensionistas e da juventude, visando liquidar as conquistas sociais e traba-
lhistas, bem como recrudescer o conservadorismo expresso nos costumes e 
na vida cotidiana, fatos que se tornaram mais explícitos com as eleições de 
governos de extrema-direita, em nível internacional, nacional e estadual.

 Os ataques aos direitos sociais, como saúde, educação, previdência so-
cial e às liberdades democráticas, têm se intensificado desde o golpe par-
lamentar de 2016 com a implementação da agenda neoliberal de forma 
intensiva, através do desmonte do Estado via privatizações. Os setores es-
tratégicos para a autonomia e a independência do país, como petróleo e gás, 
aviação, telecomunicações, energia, não estão sendo poupados, pelo contrá-
rio, são alvos prioritários e estratégicos. 

O grande capital e seu governo incrementam o processo de busca do 
lucro nas áreas da educação, saúde e previdência social buscando trans-
formar esses bens sociais em mercadorias. Aliado a esse pacote de uma 
agenda liberal de extrema-direita e entreguista, se junta um conjunto de 
medidas conservadoras que atingem os direitos duramente conquistados 
por mulheres, indígenas, negros e negras, quilombolas e LGBTI +. Além dis-
so, realiza uma verdadeira cruzada anti ambiental e anti povo para defen-
der a total liberdade para o agroaanegócio e a especulação imobiliária, ou 
seja, não só abandonando a reforma agrária e urbana, como combatendo 
comunidades indígenas, ocupações de sem teto e sem terra, licenciamentos 
e áreas de proteção ambiental. 

Para além das medidas de austeridade, há também a propagação do 
ódio, a perseguição política e ideológica, a criminalização dos que lutam e o 
uso da força como resposta à crise social. Assim, o governo Bolsonaro assu-
me um discurso contra a corrupção, anti esquerda e anti movimento social 
que infelizmente ganha corações e mentes.

Agora em abril, o ex-presidente Lula completará um ano na prisão. O 
caso do sítio, a negativa do direito de ir ao velório do irmão, o caso do triplex 
e as permanentes restrições às visitas não deixam dúvidas, Lula é um preso 
político.

 Fica cada vez mais evidente que a prisão de Lula e a operação lava jato 
não passaram de cortina de fumaça. Não tem nada a ver com o combate à 
corrupção, como se demonstra agora com Moro Ministro da Justiça de um 
governo cheio de corruptos. O projeto maior era paralisar e desmoralizar 
a classe trabalhadora e as esquerdas, aproveitando-se dos erros cometidos 
pelos governos petistas, e assim impor um novo patamar de ataques aos 
trabalhadores e aos movimentos sociais e reestruturar a economia do país 
com um forte pacote de privatizações. 

A classe dominante, apesar de todos os benefícios obtidos nos governos 
de conciliação de classes do PT, frente à crise econômica, decidiu desfazer-
-se da aliança. Para isso arquitetou o impeachment e cuidou de garantir as 
condições para que Lula não participasse da disputa eleitoral. Por isso um 
julgamento em tempo recorde com uma condenação que inviabilizasse sua 
candidatura. Do mesmo modo que atuou energicamente impedindo qual-
quer possibilidade de soltura do ex-presidente.

Lula preso foi transformado no maior símbolo da campanha eleitoral 
do Movimento Brasil Livre e do então candidato Jair Bolsonaro. As propos-
tas de “metralhar a petralhada” e de que Lula apodreça na cadeia, foram 
e são insufladas como forma de construir um movimento massivo anti-
-esquerda. No rastro da prisão do Lula, pretende-se impor a criminalização 
dos que lutam para intimidar qualquer reação à aplicação do novo projeto 
econômico. Assim, a execução de Marielle e Anderson, as graves e incon-
táveis ameaças ao Jean Wyllys, a militarização das periferias, o decreto de 
liberação da posse de armas e o recente pacote apresentado pelo ministro 
Sergio Moro são expressões de um projeto que quer acabar com as liber-

dades democráticas para evitar que os movimentos sociais e as esquerdas 
possam voltar a ser vistas pelas massas populares como alternativas para 
o país.

 Apesar dos inúmeros ataques, a classe trabalhadora resiste. No último 
período foram inúmeras as ações de luta protagonizadas por trabalhado-
res (as), mulheres, indígenas, quilombolas e negros e negras das periferias 
do Brasil. A reação e a resistência se expressaram nas ruas, com greves, 
marchas à Brasília, paralisações, atos e manifestações que demonstram o 
potencial de mobilização de nossa classe, no campo e na cidade. 

Diante dessa conjuntura, é necessário mais do que nunca a busca da 
construção da mais ampla unidade de nossa classe e todas as suas orga-
nizações pra lutar contra os ataques. Precisamos participar das diversas 
iniciativas nesse sentido: Fórum Sindical, Popular e de Juventudes, por 
direitos e liberdades democráticas, que reúne entidades, movimentos e or-
ganizações políticas da cidade e do campo; Comitê de Empresas Públicas; 
Plenárias intercategoria, plenárias das centrais e das Frentes Povo sem 
Medo e Brasil Popular etc. É fundamental também que as grandes centrais 
e organizações da classe trabalhadora tenham uma postura combativa 
e responsável com o futuro do país, explicando às bases o conteúdo anti-
-povo das medidas de Bolsonaro e fazendo todo possível para que nossa 
classe retome com peso às mobilizações, greves e atos de rua, única forma 
de mantermos nossos direitos

• Defesa dos direitos trabalhistas e da organização sindical! 

• Não à reforma da Previdência 

• Defesa da Educação e da Saúde Públicas, gratuitas e de qualidade! 
Pela revogação da EC/95! 

• Defesa da política de igualdade racial, de gênero e respeito às diver-
sidades sexuais!

• Defesa das Liberdades Democráticas! Por Justiça para Marielle e 
Anderson! Lula livre!

• Contra a criminalização dos movimentos sociais! Não à  MP 873 
que busca destruir os sindicatos através do sufocamento financeiro.

• Valorização do salário-mínimo 

• Em defesa do emprego, salário e moradia!

• Em defesa do setor público estatal! Contra as privatizações! 

• Por uma Petrobrás 100% estatal, democrática e com o controle dos 
seus trabalhadores! 

• Pela Liberdade de ensinar e de aprender, em defesa da autonomia 
das instituições de ensino públicas. Contra a lei da mordaça do Escola sem 
Partido!  

Nenhum direito a menos! Em defesa dos direitos e 
das liberdades democráticas!

Construir uma GREVE GERAL para derrotar a 
Contrarreforma da Previdência!

Mateus Ribeiro - Comperj
Natália Russo - Senado
Raira Auler - Senado
Tiago Lopes - Senado

AVANÇAR NA UNIDADE PARA DERROTAR A OFENSIVA CONTRA 
OS DIREITOS E CONSERVADORA DO CAPITAL

QUARTA TESE ENVIADA


