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Central Sindical e Popular 



1. Contextualização 
 

• Momento de  mudanças importantes no 
Brasil e no mundo 
•Crise econômica internacional: retirada de 
direitos e contrarreformas em diversos países 
•Brasil: limites da estabilidade econômica no 
cenário pós eleitoral 
• Greve em diversos países da Europa – 14 N: 
Portugal,  Espanha, Grécia e Itália 



2. Retomada das lutas no Brasil 

Construção civil e obras do PAC 

Servidores públicos 

Trabalhadores em educação de 
diversos estados 

Movimentos populares urbanos 



3. Governo sinaliza com “novos” 
ataques 

 

ACE – Acordo Coletivo Especial: iniciativa 
do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, 
com apoio da FIESP – flexibilização e 
retirada de direitos x direito de 
organização de base 

 



Mudanças na previdência 

 

A luta contra o fator previdenciário 
(reforma de FHC) e contra a reforma de 
2003 (governo Lula)  

A fórmula 85/95 em discussão no 
Congresso: também em acordo com a 
CUT e a Força Sindical 

 

 



Privatizações no governo Dilma e 
governos estaduais 

 

 

 

Aeroportos 

Estradas e ferrovias 

Serviços públicos estaduais 

PPPs 

Previdência pública 

 

 



 
 

Criminalização dos lutadores e da 
população pobre  

Pinheirinho: São José dos Campos 

Movimentos populares do campo 

Centros e periferias das grandes cidades: 
exclusão dos pobres, remoções forçadas e 
outros ataques 

Demissões dos ativistas e ataques ao direito 
de greve: multas, interditos proibitórios etc. 



4. A importância da unidade 
 Construir uma ampla unidade com todos os setores 

dispostos a lutar 

 Defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores 

 Fortalecer as nossas entidades e ampliar  

 Fortalecer a CSP Conlutas como um polo de unidade 
dos setores combativos 

 Disputar as bases das organizações majoritárias e 
alinhadas ao governo: CUT, Força Sindical etc.  



5. E aí: para onde vamos? 
 

Tendência ao aumento da polarização social: 
mais ataques aos trabalhadores e mais 
resistência 

Aprofundamento da crise econômica no Brasil 
e no mundo 

Construir novos instrumentos para a defesa 
de nossa classe: o processo de adaptação da 
CUT e do PT não tem volta 




