
Relatório Reunião da SEN (Videoconferência) – 21 de maio de 2021

CIRCULAR 172SEN21052021

Presentes:  Adriana,  Aldiério,  Altino,  Amauri,  Atnágoras,  Carlos  Elias,  Clério,  Danilo,  Dayse,  Eduardo

Henrique,  Geraldinho,  Herbert,  Irene,  Joaninha,  Júlio  Condaque,  Luiz  Carlos  Prates  (Mancha),  Magno,

Marcela, Mirna, Barela, Raquel, Rejane, Rita e Rosália.

A companheira Joaninha foi proposta para coordenar a mesa, sendo aprovada por unanimidade. Assumindo

os trabalhos propôs a pauta abaixo, que foi acatada consensualmente.

Pauta

1.) Conjuntura Nacional e Atividades

2.) Posição da SEN sobre a realização do Censo 2021

3.) Coordenação Nacional

4.) Congresso

5.) Informe sobre contratação de Jornalista

6.) Próxima reunião: 04/06/2021 - (sexta-feira)

1.) Conjuntura Nacional e Atividades

O companheiro Mancha deu o informe de abertura do debate de Conjuntura Nacional e Atividades. A

pandemia,  que  continua  no  centro  da  discussão  de  conjuntura,  hoje  apresenta  quadro  de  “relativa”

estabilidade, mas em um patamar muito alto de mais de 2 mil mortos/dia, apontando no curto prazo para a

terrível  perspectiva  de  rápida  e  grande  expansão  em  direção  a  uma  terceira  onda  (segundo  vários

especialistas da vigilância sanitária) muito mais resistente e mortal pela presença de cepas mutantes (cepa

indiana, por exemplo), que não encontrariam resistência ao se deparar com um cenário de vacinação lenta

(ausência de vacinas) e ausência de efetivo isolamentos social. A situação da crise sanitária e econômica

vem se agravando em nosso país, onde nos aproximamos de 440 mil mortos pela Covid 19 e ainda temos de

conviver com desemprego alto, inflação insuportável dos alimentos e fome (cerca de 70 milhões vivendo

em insegurança  alimentar),  aumento  da  miséria,  da  exploração  e  da  barbárie  impostas  pelas  políticas

econômicas  e  sanitárias  genocidas  e  negacionistas  dos  Governos  dos  patrões,  em  âmbitos  federal  e

estaduais.

O número de mortos na pandemia aumenta na mesma proporção que a fortuna dos bilionários,  os

lucros dos bancos, das multinacionais e das grandes empresas. Acompanhamos ainda o avanço das pautas

no Congresso Nacional, aproveitando a crise para aumentar os ataques e “passar a boiada”, e que procuram

acelerar as privatizações, a legalização da destruição do meio ambiente e a reforma administrativa (PEC 32),

além das chacinas do povo preto e pobre como foi a do Jacarezinho.

O tamanho desta crise vem abalando também o andar de cima, aumentando a crise interburguesa. É

neste contexto que se dá a CPI da Pandemia, expressão da crise ao mesmo tempo em que a aprofunda.

Produto direto da crise social que se reflete numa crise política alimentada por denúncias de corrupção,

como o “bolsolão”. Bolsonaro se vê cada vez mais isolado e acuado. A popularidade de Bolsonaro está

derretendo, como mostrou recente pesquisa do Datafolha, que aponta para 45% de ruim e péssimo contra

apenas 24% de aprovação. 



Radicalizando seu discurso Bolsonaro procura  responder à crise,  tanto em relação à pandemia (por

exemplo xingando de “idiota” quem mantém distanciamento social) quanto em relação às suas ameaças de

golpe. Mas, os atos em sua defesa, no último dia 15, foram bem pequenos perto de toda a estrutura

colocada à sua disposição, demonstrando que sua base também está se corroendo.

Os trabalhadores estão lutando e seguem resistindo, como demonstraram as metalúrgicas da LG e suas

fornecedoras, os metroviários de São Paulo e os rodoviários da PB e PE. A classe não está derrotada e pode

se levantar, apesar de um quadro ainda majoritário de refluxo, formado pela combinação da pandemia,

desemprego e a política da maioria das direções, que atua para canalizar a indignação para as eleições em

2022, e defende uma política de Frente Ampla com a burguesia para governar o país, se chocando com o

sentimento de luta e mobilização da vanguarda que quer por pra fora Bolsonaro já! É hora, sem dúvida, de

toda unidade para lutar e derrotar Bolsonaro. Mas é preciso ao mesmo tempo construir um projeto de

independência de classe e socialista para o país

A III Plenária da “Campanha Fora Bolsonaro” definiu, entre outros, os dias 26 e 29 de maio, bem como o

dia 5 de junho como dias nacionais de mobilização. A CSP-Conlutas, uma das integrantes dessa campanha,

estará presente nas  ações unificadas,  centrando a atuação no que se  pretende ser o dia  de luta mais

expressivo: o 29 de maio.

A Central assumirá a iniciativa de em todos os estados, cidades ou regiões que temos atuação e buscar

articular a máxima unidade com as demais centrais sindicais e movimentos para preparar atos públicos de

rua que, com os devidos cuidados de higiene, proteção e distanciamento, deem visibilidade a nossa luta

contra o governo, em defesa da vida, dos direitos e do emprego. 

Com  o  mesmo  critério  de  autonomia  ergueremos  nossas  bandeiras  e  eixos  políticos.  Partindo  das

bandeiras unitárias, a CSP-Conlutas mantém sua autônoma levantando as reivindicações: Vacina para todos,

com quebra das patentes; auxílio emergencial de, no mínimo, R$ 600,00; apoio financeiro aos pequenos

comerciantes; defesa do emprego e direitos; contra a as privatizações e a reforma administrativa e fora

Bolsonaro e Mourão, já!

No  dia  26  de  maio  é  importante  garantir  uma  boa  participação  no  ato  unitário  que  está  sendo

organizado pelas Centrais Sindicais e alguns movimentos populares em Brasília.

O debate se seguiu em um clima de muito acordo e ao final foi votada a resolução de atividades abaixo

por unanimidade:

Resolução sobre calendário de lutas unificado aprovado pela Campanha Fora Bolsonaro

Considerando que:

1 - A III Plenária da “Campanha Fora Bolsonaro” definiu, entre outros, os dias 26 e 29 de maio, bem

como o dia 5 de junho como dias nacionais de mobilização;

2 - A situação da crise sanitária e econômica se agrava em nosso país, onde já nos aproximamos de 440

mil mortos e ainda temos de conviver com desemprego alto, inflação insuportável dos alimentos e cerca

de 70 milhões vivendo em insegurança alimentar;

3 - Que no Congresso Nacional avançam com as pautas ultraliberais de Bolsonaro, Mourão e Guedes,

que buscam acelerar as privatizações dos Correios e Eletrobrás, atacam o meio ambiente com o fim das

licenças  ambientais  e  querem  aprovar  a  reforma  administrativa  que  pretende  destruir  os  serviços

públicos e os direitos dos servidores;



4 - Da chacina do Jacarezinho à violência armada de garimpeiros contra os indígenas expressam uma

ofensiva do estado policial e empresarial fomentado por Bolsonaro contra os pobres, negros e negras e

nossos povos originários;

5 - O governo está em momento de crise e queda de popularidade, acuado pela CPI, mas também pela

percepção da  população sobre  as  responsabilidades  de Bolsonaro com as  centenas  de  milhares  de

mortes pela Covid-19, bem como a insatisfação pelos cortes e insuficiência da atual política de auxílio

emergencial;

6  - Caberia  a  todas  as  organizações  do  movimento,  começando  pelas  Centrais  Sindicais,  estarem

preparando e fortalecendo as ações deste calendário de lutas mas, infelizmente não é o que estamos

verificando, mais uma vez;

7 - Frente a esse quadro e apesar do decidido imobilismo da cúpula dirigente da direção das grandes

Centrais  Sindicais,  observamos  setores  importantes,  como  por  exemplo  a  juventude,  que  sinalizam

disposição para realizar atos, protestos e manifestações nesse calendário de lutas;

A SEN da CSP-Conlutas, resolve: 

A - Assumir e fortalecer os atos e mobilizações convocados para os dias 26 e 29 de maio, bem como no

dia 5 de junho;

B - No dia 26 de maio devemos garantir uma boa participação no ato unitário que está sendo organizado

pelas  Centrais  Sindicais  e  alguns  movimentos  populares  em  Brasília.  Nessa  ocasião,  partindo  das

bandeiras unitárias, atuaremos de maneira autônoma e levantaremos nossas reivindicações: Vacina para

todos, com quebra das patentes; auxílio emergencial de, no mínimo, R$ 600,00; apoio financeiro aos

pequenos  comerciantes;  defesa  do  emprego  e  direitos;  contra  a  as  privatizações  e  a  reforma

administrativa e fora Bolsonaro e Mourão, já! 

C - Para o dia 29, vamos assumir a iniciativa de em todos os estados, cidades ou regiões do país e buscar

articular a máxima unidade com as demais Centrais Sindicais e Movimentos para preparar atos públicos

de rua que, com os devidos cuidados de higiene, proteção e distanciamento, deem visibilidade a nossa

luta contra o governo, em defesa da vida, dos direitos e do emprego. Isto, com o mesmo critério de

autonomia ergueremos nas bandeiras e eixos políticos;

D - Ainda sobre o dia 29 de maio, onde não for possível promover ações unitárias pela ausência de

disposição das  demais  direções dos movimentos sindical  e  popular,  devemos,  nós,  da  CSP-Conlutas,

organizar atos de rua, conforme descrito acima;

E - Sobre o 5 de junho: Elaboraremos orientação específica para nossa intervenção nesta data; 

G - Em todo esse  calendário  nossa  Central  se integrará e impulsionará todas as  iniciativas  de ação

unitária  via  redes  sociais  (cards,  eventos,  tuitaços,  hashtags  etc).  Também organizaremos  iniciativas

próprias via redes para fortalecer o processo de mobilização nesses dias de luta.

São Paulo, 21 de maio de 2021

Secretaria Executiva Nacional da CSP-Conlutas

2.) Posição da SEN sobre a realização do Censo 2021



Atendendo solicitação da própria  companheira  Silvia,  que havia  proposto o ponto mas que não podia

participar da reunião devido a um imprevisto, consensualmente se transferiu o debate desse ponto para a

próxima reunião da SEN – Secretaria Executiva Nacional.

3.) Coordenação Nacional

A Companheira  Rita  apresentou a  proposta  de  pauta  para  a  próxima RCN – Reunião de Coordenação

Nacional, que será realizada em 11 e 12 de junho próximos, sendo aprovada por unanimidade.

COORDENAÇÃO NACIONAL – Dias 11 e 12 de junho de 2021

PROPOSTA DE PAUTA

Dia 11/06 – 6ª feira 

14:00 às 16:30 – Painel sobre a situação do campo e da cidade (Mesa composta por Osmarino Amâncio,

João da Cruz, Raquel Tremembé, Sr. Amaro e representante do Luta Popular com falas de 20 minutos, 6

intervenções de 4’ e 5’ de fechamento para cada)

16:30 às 18:00 - Painel dos Lutadores 

(Mesa  com  representantes  dos  seguintes  setores:  Metroviários  SP,  Trabalhadoras  da  LG,  Educação,

Fundação Casa, Petroleiros, Quilombo Raça e Classe com fala de 15’ cada)

Dia 12/06 – Sábado 

09:30  às  10:30 –  Painel  sobre  Conjuntura  Internacional  (Informes  de  15’  de  Herbert  com  5’  de

fechamento) 

Apresentação de 03 vídeos: Palestina, Chile e Colômbia – 5’ cada / 6 intervenções de 4’

10:30 às 13:00 - Conjuntura Nacional e Atividades 

(Mesa composta por 02 representantes da SEN com fala de 25’, 10’ para fechamento dos membros da

SEN e 28 falas de 5’) 

13:00 às 14:30 – Almoço

14:30 às 15:30 – Continuidade do Debate de Conjuntura

15:30 às 16:30 - Aprovação dos Relatórios dos Setoriais 

16:30 às 18:00 - Votação das resoluções e moções

Período de realização dos Setoriais: Dias 31/05 a 09/06/2021

4.) V Congresso

Abrindo a discussão do ponto o companheiro Mancha apresentou sugestão de encaminhamento sobre a

realização do V Congresso, previsto estatutariamente para ser realizado neste segundo semestre de 2021.

Considerando que a realização presencial é impossível devido ao estágio atual da pandemia, que aponta

para uma terceira onda com cepas mutantes mais letais e com maior capacidade de disseminação, em um

cenário marcado pela lentidão da vacinação (por falta de vacina) e pela ausência de isolamento social.

Considerando ainda que também é improvável realiza-lo de forma virtual, pois perderíamos muito na

qualidade da sua tradicional força política e espaço democrático de discussão, e também porque teríamos



que prescindir e/ou limitar aspectos importantes no seu processo de preparação tais como cadernos de

tese, reunião dos setores, além de todo o período de participação intensa e atuante da base e da própria

organização e credenciamento de delegados que antecedem. 

E  considerando  que  a  pandemia  muito  provavelmente  avançará  pelo  início  de  2022,  ano  em  que

teremos acirrada concorrência  de agendas em função da demanda reprimida e que também será ano

eleitoral  (e  tradicionalmente procuramos evitar  essa  colisão  de calendários),  a  proposta  é  realizar  o  V

Congresso de forma presencial no primeiro semestre de 2023. 

Neste final de 2021, então, realizaríamos uma RCN Especial, ampliada, que além do debate político na

perspectiva de construção de uma resolução unificada, buscando inclusive se constituir enquanto um polo

alternativo de atração para sindicatos e entidades que não são filiados à central, teria também a tarefa de

legalizar a prorrogação do mandato da direção.

O debate foi aberto em ambiente de muito consenso e foi aprovada por unanimidade. Destaque-se que

essa proposta ainda não se constitui em resolução a ser apresentada na RCN de 11 e 12 de junho, porque o

debate segue e é importante garantirmos um tempo de maturação e amadurecimento. Assim essa proposta

deverá ser novamente debatida na próxima reunião da SEN, para que possa se constituir em resolução a ser

votada na RCN.

5.) Informe sobre contratação de Jornalista

A companheira Claudia Costa, coordenadora área de comunicação da Central,  deu informes sobre o

processo de contratação de jornalista, em função da vaga aberta com a saída da companheira jornalista

Bianca. 

Depois de analisar vários currículos no processo de seleção, e com base em critérios técnicos de acordo

com as necessidades e demandas da área de comunicação (tais como histórico em atuação multifacetada e

experiência  sindical  em  reportagens  de  rua,  além  de  conhecimentos  de  técnicas  de  vídeo,  internet  e

trabalho com redes sociais)  a  área de comunicação optou pela  contratação do companheiro jornalista

Lucas. 

A SEN consensualmente ratificou e aprovou a proposta de contratação do Lucas.

6.) Próxima reunião

Proposta: 04/06/2021 - (sexta-feira) - 14h – APROVADO 

Secretaria Nacional CSP-Conlutas - Central Sindical e Popular

(11)3107-7984/(11)99163-7537

www.cspconlutas.org.br 

http://www.cspconlutas.org.br/

