
Em defesa de um sindicalismo independente de patrões, reitorias e partidos.
Em defesa da verdade! em defesa da CSP-Conlutas!

O debate sobre a permanência da seção SINASEFE IFES na CSP Conlutas acontece em
um momento político bastante delicado do nosso país. Além de enfrentarmos um governo
ultraliberal que vem impondo um conjunto de ataques aos/as trabalhadores/as, Reforma
da Administrativa, PEC emergencial, congelamento de salários, cortes no orçamento da
educação, saúde, ciência e tecnologia, entre outros.

Enfrentamos também uma pandemia mundial, que já ceifou mais de 500 mil vidas, devido
ao projeto de morte desse governo, que se revelou um verdadeiro genocídio do nosso
povo. Como resposta a essa situação, a classe trabalhadora tem, mesmo em plena
pandemia, ocupado as ruas e retomado os processos de mobilização contra o governo e
exigindo o Fora Bolsonaro, a exemplo das mobilizações dos dias 29M e 19J. Esse é um
momento que exige do conjunto da classe trabalhadora muita unidade para lutar contra
esse genocídio e derrotar Bolsonaro e Mourão.

A CSP-Conlutas, tanto localmente quanto nacionalmente, tem participado ativamente em
todas as ações unitárias para derrubar Bolsonaro e Mourão. Toda a sua estrutura, todas
as suas entidades filiadas estão se empenhando totalmente nessa tarefa. A realidade
mostra-se cristalina para todos que se dispõem a olhar. Desde a filiação do SINASEFE
IFES à CSP-Conlutas, não há uma única luta da nossa classe em que não tenha havido
participação ativa desta Central. Seja no ES, seja no Brasil. Qualquer um que assista aos
atos e que observe as campanhas realizadas, verá o nome da CSP, suas bandeiras e
suas entidades filiadas.

Nesse momento em que mais do que nunca é necessária uma ampla unidade de nossa
classe, um setor da diretoria do sindicato propõe, ao contrário, fracionamento, ruptura,
separação. Para justificar isso, fazem uma amálgama de argumentos falaciosos. Um dos
principais argumentos para se desfiliar seria a atuação da Central frente ao impeachment
de Dilma. No entanto, a filiação do SINASEFE IFES à CSP-Conlutas-ES ocorreu em
2017, APÓS o impeachment! Ou seja, não faz sentido se desfiliar agora por algo que já
era passado quando houve a filiação!

Mas, apesar do anacronismo da discussão, é preciso dizer: a CSP-Conlutas nunca
defendeu o impeachment de Dilma! Nunca defendeu Fora Todos! Desafiamos o público,
os companheiros, a apresentar uma única resolução da Central com essa consigna!
Para a garantia do bom debate, inclusive, solicitamos que os companheiros retirem essa
afirmação do seu texto. Vamos debater com a verdade! Também achamos muito ruim
levantar suspeitas sobre atuação em campanhas eleitorais sem dizer claramente do que
se trata. Joga-se apenas a dúvida, não se mostra nada. A CSP-Conlutas nunca apoiou
uma chapa em uma eleição sindical, quando houvesse na disputa mais de uma chapa
que a reivindicasse. E os apoios são todos deliberados democraticamente nas instâncias
da Central.
Vamos ser sérios no debate, camaradas! Se existir alguma denúncia concreta, façam.
Não levantem cortinas de fumaça. Se existem divergências políticas, as apresentem,
verdadeiramente, não usem espantalhos! Nesse momento o que importa é derrotar o
genocida Bolsonaro! A saída do SINASEFE IFES da CSP-Conlutas fortalece essa luta?
Ou a enfraquece, fortalecendo Bolsonaro? Respondam sem tergiversar, companheiros? A
quem serve essa divisão? A quem servem esses métodos caluniosos de debate?



O resto da argumentação segue a mesma lógica que a maioria da direção nacional do
SINASEFE usou para defender a desfiliação: para não se isolar, vamos sair de uma
Central (onde estamos com outras entidades) e não vamos para lugar nenhum. Vai se
construir um fórum? Ótimo, mas desse fórum (Fórum Sindical Popular e da Juventude por
Direitos e Liberdades Democráticas), a CSP-Conlutas também faz parte, desde a
fundação... Aliás, a CSP-Conlutas faz parte de todas as iniciativas unitárias de lutas de
nossa classe. Tanto localmente, quanto nacionalmente. Em nenhuma ocasião, alguma
entidade foi barrada de participar de nenhuma atividade por compor a CSP-Conlutas.
Nem a CSP-Conlutas foi barrada, pelo contrário. O SINASEFE IFES, inclusive, adquiriu
projeção no movimento estadual e acesso a espaços que não teria conseguido, se não
estivesse na Central. Qual é o isolamento de que os camaradas falam?

A CSP-Conlutas, contrariando completamente essa tese do isolamento, é pela defesa da
mais ampla frente para derrubar nas ruas e através de uma grande greve geral sanitária
contra esse governo! É a única Central que constrói o FONASEFE ativamente! Participa
ativamente da luta contra a reforma administrativa, como lutou contra as reformas
trabalhista e da previdência. Lamentamos profundamente a traição das grandes centrais
que desmarcaram greves gerais contra essas pautas, por telefone, facilitando a
aprovação desses ataques. A CSP-Conlutas é a única central que defende a reconstrução
da Coordenação Nacional das Entidades dos Servidores Federais (CNESF)! Isso é
isolamento??? Quem diz isso precisa apresentar dados para corroborar essa tese! Mas
os fatos (e as fotos) mostram o contrário.

Renato Casagrande gosta da CSP-Conlutas? Evidente que não! O reitor Jadir gosta?
Obviamente, também não! Mas não é com eles que o SINASEFE IFES quer construir
unidade, não é?

As tarefas que estão colocadas para a classe trabalhadora são muito maiores do que um
sindicato sozinho pode dar conta. A classe tem que se unir para lutar, por isso existem
centrais sindicais desde o começo da luta operária em nosso país, com a COB, que
organizou a greve geral de 1917.

Ao longo da história, houve várias tentativas de organizar o conjunto da classe
trabalhadora em centrais sindicais. No fim da ditadura, houve um gigantesco movimento
para a criação de uma central unitária em nosso país. Infelizmente isso não foi possível,
pois Joaquinzão e seus pelegos romperam e formaram a CGT. Mesmo assim, foi fundada
a CUT que, na época, reunia o melhor do sindicalismo classista de nosso país.

Ao longo do tempo, a CUT cumpriu inicialmente um papel muito importante, mas com o
passar dos anos foi se degenerando e tornando-se igual em políticas e práticas ao
modelo de sindicalismo que ela surgiu para combater. Quando Lula chegou ao governo, a
CUT rompeu de vez com qualquer compromisso com a classe trabalhadora e passou a
ser correia de transmissão do governo, inclusive de seus ataques à classe trabalhadora.
Quando a CUT chegou ao extremo de defender a Reforma da Previdência de Lula, em
2003, foi inevitável que os setores mais consequentes da central rompessem com ela.

Depois dessa ruptura da CUT, iniciou-se um movimento de reorganização da classe
trabalhadora. De longe, de muito longe, o pólo mais dinâmico desse processo é a
CSP-Conlutas. As duas Intersindicais, que também surgiram de rupturas pela esquerda



com a CUT, são bem menores do que a CSP-Conlutas e não podem ser alternativa para
romper com o isolamento. A CTB, que rompeu com a CUT apenas por conta da divisão
do imposto sindical, muito menos é alternativa. Nossa central, desde a sua fundação,
esteve nas lutas do funcionalismo público federal, cumpriu um papel fundamental na
greve do funcionalismo federal de 2012 e 2015. Esteve na linha de frente na luta contra a
reforma da previdência de Temer, nas marchas contra a EC 95, na greve geral de 28 de
abril de 2017 e na grande marcha a Brasília de 24 de maio de 2017, quando a coluna da
CSP-Conlutas se manteve firme na luta contra a repressão.

Companheiros/as, é uma tragédia que não haja uma única central classista de massas
em nosso país, independente de patrões, governos, partidos, reitorias! No entanto, a
saída para superar essa fragmentação é fortalecer as iniciativas nesse sentido, não
fragmentar ainda mais! É necessário avançar na construção dessa ferramenta de luta dos
trabalhadores! É imprescindível construir nas lutas uma alternativa de direção para nossa
classe que não nos traia em defesa de qualquer governo. Os que defenderam a
desfiliação do SINASEFE Nacional da CSP-Conlutas foram capazes de se juntar à CUT,
que criou o Proifes para cassar o registro sindical do ANDES (e do SINASEFE!), para
votar pela desfiliação da CSP-Conlutas. Infelizmente, tiveram sucesso nessa verdadeira
traição aos trabalhadores, enganando setores honestos dos lutadores de nossa base.

Defendemos, sim, o alinhamento entre o SINASEFE IFES e o SINASEFE Nacional na
questão da filiação à CSP-Conlutas. É hora de corrigir esse grave erro! Não basta ao
SINASEFE IFES continuar filiado sozinho à CSP-Conlutas! É necessário que nossa seção
sindical seja vanguarda do retorno da entidade nacional ao sindicalismo classista e
independente.

Assim, reivindicamos a DEFESA DA PERMANÊNCIA DO SINASEFE NA
CSP-CONLUTAS!

Somente a luta e a unidade da classe trabalhadora podem barrar os ataques do governo
genocida de Bolsonaro e Mourão, que busca impor derrotas ainda maiores aos
trabalhadores e trabalhadoras. É hora de nos unirmos para barrar a reforma
administrativa, para conseguir vacinas, lockdown, impedir o retorno às aulas presenciais
nesse momento de descontrole da pandemia! Não é hora de desagregar, de nos separar
de quem tem sido um aliado de todas as horas de nosso sindicato. Não vamos
enfraquecer nossas ferramentas, ainda mais diante de um inimigo tão abominável!
Fortalecer a CSP-CONLUTAS, buscar enraizá-la nas bases, é parte fundamental desse
esforço de construção da unidade e da afirmação de uma alternativa de direção classista
para o movimento de massas.


