EIXO: Os 100 anos da Revolução Russa e a atualidade de suas lições para o movimento sindical e
popular brasileiro
Considerando que:
1- Mesmo que nossas lutas tenham provocado uma certa desestabilização no governo, ainda não conseguimos
derrotar as contrarreformas, que seguem em tramitação no Congresso Nacional. Nesse sentido, cabe lembrar
que, no mesmo dia da grande marcha a Brasília, foram aprovadas diversas medidas provisórias que atacam
os direitos dos(as) trabalhadores(as), beneficiando o capital nacional e internacional, que a Contrarreforma
trabalhista e a terceirização irrestrita foram aprovadas, significando uma derrota para a classe trabalhadora.
Portanto, é necessário reafirmar nossa pauta de Fora Temer!, Barrar as contrarreformas! e Greve Geral!
2- A conjuntura indica a necessidade de avançar no processo de unificação das forças sociais e políticas que
lutam juntas para barrar as contrarreformas e construir um programa político mínimo que indique os
caminhos da classe trabalhadora para enfrentar a crise.
3- O processo de reorganização da classe trabalhadora em curso ajuda a dialogar com as diversas categorias e
coloca a perspectiva de fortalecimento dos movimentos sociais e entidades de classe, contribuindo no
acúmulo do debate necessário à construção de um programa que leve ao enfrentamento da crise, com foco
nas necessidades da classe trabalhadora.
4- A comemoração dos 100 anos da Revolução Russa, marco de importância histórica na luta da classe
trabalhadora na perspectiva da destruição da exploração, dominação e opressão constitutivas do sistema
capitalista.
O III Congresso da CSP-Conlutas, resolve:
1. Que a CSP-Conlutas, as entidades, os movimentos e as organizações que a compõem participem da
reunião nacional de entidades classistas, movimentos sociais e estudantis, a ser realizada no dia 11 de
novembro de 2017, no Rio de Janeiro, com o objetivo de avançar no processo de reorganização da classe
trabalhadora;
2. Que a CSP-Conlutas participará do seminário do ANDES sobre os 100 anos da Revolução Russa, a ser
realizado no dia 10-11-2017, na cidade do Rio de Janeiro
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