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APRESENTAÇÃO 
 

Nos dias 18, 19 e 20 de 

novembro de 2016 em Mumbai 

(Índia), mais de 350 delegados, 

militantes operários de todas as 

tendências, provenientes de 28 

países (Afeganistão, Austrália, 

Bielorrússia, Bélgica, Benin, Brasil, 

Chile, China, França, Alemanha, 

Inglaterra, Haiti, Hungria, Índia, 

Itália, Coréia do Sul, Ilhas Mauricio, 

México, Portugal, Romênia, Rússia, 

África do Sul, Suécia, Togo, Turquia, 

Ucrânia, Estados Unidos, Zimbábue)  

se reuniram na Conferência 

Mundial contra a guerra, a 

exploração e o trabalho precário.  
Mensagens de apoio de 

militantes de mais de 19 países foram 

lidas durante a Conferência, de 

militantes que não puderem estar 

presentes por diferentes motivos.  
Na Conferência Mundial Contra 

a Guerra, a Exploração e o Trabalho 

Precário discutiu-se a situação da luta 

de classes no mundo, as 

consequências e semelhanças das 

políticas imperialistas aplicadas em 

cada país e as saídas que os 

trabalhadores devem discutir. 
Os debates foram introduzidos 

pelos companheiros Nambiath 

Vasudevan (Índia) e Daniel 

Gluckstein (França) e se 

desenvolveram com a direção de 

quinze companheiros. Ao final de três 

dias de debates, os delegados 

subscreveram o Manifesto de Mumbai 

contra a guerra, a exploração e o 

trabalho precário, constituindo um 

Comitê Operário Internacional contra 

a Guerra e a Exploração, por uma 

Internacional Operária.  

Esta Conferência de Mumbai 

ocorreu no marco da continuidade das 

conferências mundiais abertas 

organizadas pelo Acordo 

Internacional dos Trabalhadores e dos 

Povos (ACIT) em Barcelona, Paris, 

São Francisco, Madrid e Berlim. A 

última conferência deste tipo realizada 

por iniciativa do ACIT tinha sido em 

Argel, em 2010; o seu tema foi a 

guerra e a exploração. Tais 

conferências têm permitido juntar 

trabalhadores, cuja determinação de 

luta tem saído reforçada pela troca de 

experiências.  
Um dos objetivos destas 

conferências é lutar pela construção 

de um movimento operário 

internacional inspirado na Primeira 

Internacional, a Associação 

Internacional dos Trabalhadores, que 

agrupava todas as tendências políticas 

da classe operária. 
Por que realizamos essa 

conferência na Índia? 
A Índia transformou-se 

atualmente num laboratório onde se 

fazem experiências de redução do 

custo de trabalho e de intensificação 

da exploração. Por esse motivo, 

dedicamos esforços para se realizar na 

Índia uma conferência mundial contra 

a guerra, a exploração e o trabalho 

precário. Tal conferência permitiu dar 

um poderoso impulso não apenas à 

luta das massas indianas, mas também 

ao desenvolvimento da solidariedade 

internacional da classe operária. 
Face ao ascenso da barbárie, 

mais do que nunca, é dever da classe 

trabalhadora assumir sua tarefa 

histórica e desempenhar seu papel de 

direção para a juventude, os 

camponeses e todos os oprimidos. 



Para esse fim, deve defender e 

preservar a sua independência de 

classe em relação aos Estados, à 

classe dominante, às instituições 

capitalistas mundiais — seja em nível 

nacional, seja em nível internacional. 
A luta internacional contra os 

ataques desferidos contra a classe 

trabalhadora, a ofensiva contra os 

sindicatos e o direito sindical, o 

aumento contínuo do desemprego e da 

precariedade, os atentados contra 

todas as leis favoráveis aos 

trabalhadores exigem uma resposta 

operária à escala mundial! 
No Brasil os aderentes da 

convocatória da Conferência e os 

primeiros aderentes do Manifesto 

foram:  

 
Paraná: Alessandro Garcia (diretor 

do Sindicato dos Bancários de Curitiba e 

Região), Alex Ferreira Garcia, professor, 

militantede base da APP-Sindicato, André 

C. Branco Machado (diretor do Sindicato 

dos Bancários de Curitiba e 

Região), Anísio Garcez 

Homem (escritor/editor, diretório 

municipal do PT de Curitiba), Ana 

Busato (diretora do Sindicato dos 

Bancários de Curitiba e Região), Cláudia 

Caramez, professora militante de base do 

SISMMAC e APP-Sindicato, Cláudio 

Ribeiro (advogado trabalhista, ex-dirigente 

bancário e fundador do PT-PR, Daniel 

Godoy (advogado e integrante da Comissão 

da Verdade da OAB-PR), Daniel J. 

Nodari (professor, diretor do Núcleo 

Curitiba Sul da APP-Sindicato), Dayane L. 

Hessman (professora, diretora do Núcleo 

Curitiba Sul da APP-Sindicato), Elecy 

Maria Luvizon (diretora do Sind. dos 

Servidores Municipais de 

Araucária), Eyrimar Fabiano 

Bortot (Conselho Fiscal do Sindicato dos 

Investigadores de Polícia do PR), Márcio 

Nikoska (diretor do Sindicato dos 

Bancários de Curitiba e Região), Marina 

de Godoy, professora, base do SISMMAC e 

da APP-Sindicato, membro do DM PT 

Curitiba), Milton Alves (blogueiro, ativista 

do movimento popular, linha 

Podemos), Ney Jansen (professor, 

militante de base da APP-

Sindicato), Rodrigo Rossi (professor, 

militante de base da APP-Sindicato). Santa 

Catarina: Antônio Luiz Battisti (ex-

vereador do PT São José), Johnson G. 

Homem (advogado, militante do PT 

Florianópolis), Lino Peres (Vereador do 

PT, Florianópolis), Luiz Gregório - ex-

dirigente do SINASEFE.  

---------------------------------------------- 

Neste informativo pode-se ler: 

 

1-O Manifesto de Mumbai 

contra a guerra a exploração e o 

trabalho precário. 

2-O Resumo de Conclusões 

registradas pela Conferência Mundial. 

3-O Chamado “8 de março de 

1917 – 8 de março 2017. A mulher na 

revolução”, lançado pela companheira 

Rubina Jamil do Paquistão.  

4-O “Chamado a Juventude 

Contra a Guerra, a Exploração e o 

Trabalho Precário” redigido por 

jovens de sete países que participaram 

da Conferência Mundial. 

5-Extratos da intervenção do 

delegado brasileiro Ney Jansen, 

professor da rede estadual do Paraná e 

militante sindicalista.  

6-Cartas de solidariedade do 

movimento operário contra o golpe no 

Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFESTO CONTRA A 

GUERRA, A EXPLORAÇÃO E 

O TRABALHO PRECÁRIO 

 

 

A realidade é esta: em todos 

os continentes, a guerra continua a 

se alastrar, a exploração continua a 

piorar, e o trabalho precário 

generaliza-se sem parar. 
A guerra: Ao reunirmo-nos 

nesta conferência, as guerras, 

intervenções, ocupações e bases 

militares multiplicam-se, e 

proliferam ameaças de novos 

conflitos. Várias delegações não 

puderam tomar parte na 

Conferência devido a situações de 

guerra nas suas regiões. 
Aos que proclamam que estas 

guerras se justificam, por se 

travarem em nome da luta contra 

ditaduras e/ou contra o terrorismo, 

nós respondemos com fatos. Os 

fatos são testemunhos da barbárie 

que o sistema imperialista 

dissemina para conseguir sobreviver 

e manter a sua política de pilhagem. 

Foi este sistema que mergulhou o 

Oriente Médio num caos sangrento 

que desfez países inteiros, atirando 

milhões de mulheres, homens e 

crianças às estradas do exílio, nas 

mais atrozes condições. 
Exploração: Em todos os 

países, em todos os continentes, os 

direitos dos trabalhadores, as 

garantias coletivas, os sistemas de 

proteção social e a simples 

existência do direito de associação 

estão sendo atropelados por um 

regime capitalista decadente que, 

para sobreviver, não pode senão 

piorar as condições de exploração. 
O desemprego de massas, 

feito norma. As leis laborais, alvos 

de ataques que visam destruir todo 

limite legal às condições de 

exploração.  
Por toda a parte, para 

restringir os direitos das massas 

trabalhadoras e quebrar a sua 

resistência, os regimes instalados 

atacam a democracia, a soberania 

nacional e o direito dos povos a 

decidirem do seu próprio destino. 
Por toda a parte, estes regimes 

criam “zonas de livre comércio” e 

instituições regionais que servem 

para dividir a classe operária, 

atropelar os direitos laborais e fazer 

baixar o custo do trabalho. Em 

nome do crescimento e do 

desenvolvimento, expulsam-se 



agricultores e camponeses, forçados 

a vender as suas terras. 
Em toda a parte, os 

exploradores e os seus governos 

intensificam pressões para obrigar 

as organizações operárias — em 

primeiro lugar, os sindicatos — a 

subordinarem-se aos planos dos 

patrões. 
Trabalho precário: ontem 

ainda, era característico dos países 

da Ásia, África e América Latina; 

hoje, torna-se cunho de todos os 

países, incluindo os 

industrializados. 
Para os exploradores, o 

objetivo é que todos os empregos se 

tornem precários. O trabalho 

precário é a arma de destruição 

massiva dos direitos e garantias 

coletivas; é uma arma apontada à 

todas as organizações 

independentes dos trabalhadores. 
As jovens gerações estão entre 

as maiores vítimas deste flagelo. O 

seu futuro é sacrificado às 

necessidades da exploração. 
Há vinte e cinco anos, o 

desmembramento da URSS foi 

recebido por todas as forças do 

imperialismo como sinal para uma 

ofensiva sem precedentes, cujo 

ponto de mira estão os direitos e 

garantias coletivas dos 

trabalhadores do mundo inteiro e 

que passa pela repressão crescente 

dos militantes operários. 
O Apelo que convocava a 

Conferência Mundial de Mumbai 

afirmava a tal respeito: “É natural 

que aqueles que emitem o apelo a 

esta Conferência Mundial não 

façam, todos, a mesma análise das 

causas deste fato. As classes 

dominantes, tal como muitos 

dirigentes que reivindicam defender 

os trabalhadores, têm feito 

discursos a asseverar que o sistema 

capitalista e a propriedade privada 

dos meios de produção representam 

um ‘horizonte inultrapassável’.”  
A experiência dos últimos 

vinte e cinco anos demonstra-nos 

que, cada vez que as organizações 

operárias foram levadas pelas suas 

direções a, em vez de resistirem, 

acompanharem atentados contra os 

direitos dos trabalhadores; mais: 

cada vez que, em nome do “mal 

menor”, essas direções quiseram 

moderar os impactos da ofensiva 

anti-operária, o invariável resultado 

foram recuos, às vezes derrotas 

graves para a classe operária, para 

os seus direitos e para a própria 

democracia. 
Não há como fugir da 

evidência de que reveses infligidos 

à independência do movimento dos 

trabalhadores arrastam 

inevitavelmente consigo reveses 

para a paz e a soberania das nações. 
Nós, abaixo-assinados, que 

iniciamos este Manifesto de 

Mumbai, afirmamos que os últimos 

vinte e cinco anos demonstram com 

clareza que a luta de classes 

continua a ser o motor da história. 

Afirmamos que o progresso da 

civilização humana, da paz e da 

democracia depende, acima de tudo, 

de os explorados e oprimidos do 

mundo inteiro serem capazes de 

preservar a independência das suas 

organizações. Pelo mundo fora, já 

se perde a conta de quantas greves 



gerais, manifestações de milhões e 

tantas outras mobilizações viram 

trabalhadores, camponeses, 

juventude e estudantes sublevarem-

se como classe contra os governos, 

de todas as cores políticas, que 

assumiram a responsabilidade de 

sustentar os interesses de um 

sistema capitalista falido e de pôr 

em prática políticas ditadas pelas 

principais instituições internacionais 

que defendem os interesses dos 

capitalistas (FMI, Banco Mundial, 

União Europeia, etc.). 
Há vinte e cinco anos, reuniu-

se, em Barcelona (Espanha), uma 

conferência mundial contra a guerra 

e a exploração, nas vésperas da 

guerra de agressão dirigida pelos 

Estados Unidos contra o Iraque. No 

seu documento de encerramento, a 

conferência declarou “que os 

governos de todas as cores políticas 

que se puseram ao serviço do 

imperialismo farão o possível para 

abolir os nossos direitos e todas as 

nossas conquistas sociais a pretexto 

da guerra. (…) A guerra representa 

um passo acelerado para 

subordinar as organizações 

operárias — sobretudo, os 

sindicatos— ao Estado, ameaçando 

a sua independência.” 
Durante essa conferência de 

1991, criou-se o Acordo 

Internacional dos Trabalhadores e 

dos Povos por uma Internacional 

Operária (AIT). O AIT tomou, por 

seu turno, a iniciativa de organizar 

várias conferências mundiais em 

Paris, São Francisco, Madrid, 

Berlim e Argel. Muitos dos 

delegados presentes em Mumbai 

estiveram presentes na conferência 

de Barcelona ou em alguma das 

conferências que se lhe seguiram. 

Outros delegados presentes em 

Mumbai puderam observar a 

expansão do movimento que, em 

todos os continentes, afirma a 

necessidade da independência do 

movimento operário — um 

movimento de resistência às 

políticas de acompanhamento da 

ofensiva da classe dominante. 
O êxito desta conferência de 

Mumbai clama por uma iniciativa 

que reúna duradouramente todas as 

forças políticas e sindicais que têm 

enveredado por um caminho de 

resistência e constitua um quadro 

aberto à todos os que procuram o 

caminho da independência de classe 

e da unidade de classe na escala 

internacional, independentemente 

da sua origem ou tradição no 

movimento operário. 
Por isso lançamos um apelo a 

todas as forças dispostas a agir para 

sacudir as cadeias da exploração e 

opressão: organizem-se à escala 

internacional e em cada país para 

rumar a um mundo em que a 

cooperação harmoniosa entre 

nações e trabalhadores tome o lugar 

do mundo de barbárie, guerra e 

exploração. 
Por isso os signatários deste 

Manifesto decidiram criar um 

Comitê Operário Internacional 

contra a Guerra e a Exploração, 

por uma Internacional Operária. 
Como orgulhosamente 

proclamava a bandeira da nossa 

conferência, retomando as palavras 

da Internacional: Contra a barbárie, 



a guerra e o desmantelamento das 

nações, “Uma terra sem amos, a 

Internacional”. 
--------------------------------------------------------------- 

A nossa conferência teve ainda apoio e 

contribuição de militantes políticos e sindicais 

de 20 outros países: Argentina, Áustria, 

Bangladesh, Burundi, Canadá, República 

Checa, Equador, Espanha, Grécia, Islândia, 

Japão, Noruega, Paquistão, Perú, Filipinas, 

Polónia, Porto Rico, Ruanda, Suíça, Tunísia. 
 

A Mesa da Conferência de Mumbai 

transformou-se em Comitê de 

Acompanhamento da Conferência de Mumbai: 

Innocent Assogba (Benim), Alan Benjamin 

(EUA), Colia Clark (EUA), Constantin Cretan 

(Romênia), Berthony Dupont (Haiti), Ney 

Jansen Ferreira (Brasil), Daniel Gluckstein 

(França), Rubina Jamil (Paquistão), Apo Leung 

(China), Glória Martinez (México), M. A. Patil 

(Índia), Mandlenkosi Phangwa (África do 

Sul/Azânia), Klaus  Schüller (Alemanha), Jung 

Sikhwa (Coréia), John Sweeney (Grã-Bretanha), 

Mark Vassilev (Rússia), Nambiath Vasudevan 

(Índia).
 

 

 

 

 
 

RESUMO DE CONCLUSÕES 
 

Depois que os delegados na 

Conferencia subscreveram o Manifesto 

de Mumbai, constitui-se um Comitê 

Internacional contra a Guerra e a 

Exploração, Por uma Internacional 

Operária, e um seguinte resumo de 

conclusão foi apresentado aos 

delegados em nome do Comitê de 

Presidência da Conferencia. 

 

A Conferência Mundial de 

Mumbai escutou os delegados e 

tomou nota das diferentes 

iniciativas e campanhas que 

merecem ser apoiadas pelos 

trabalhadores e suas organizações 

em todo o mundo. 

1.- A Conferencia de Mumbai 

se situa na continuidade das 

melhores tradições do movimento 

operário internacional e destaca que 

em todas as circunstâncias, os 

trabalhadores e os militantes devem 

estar em condições de poder 

circular livremente para fortalecer 

suas relações e ações comuns entre 

os trabalhadores de diferentes 

países. 
É por isto que a Conferência 

condena todos os bloqueios que 

impediram a um certo número de 

delegados participar. Muito 

particularmente, a Conferência faz 



sua a proposta de um companheiro 

do Afeganistão de enviar nossa 

fraterna saudação a companheira 

Rubina Jamil e à todos os 

companheiros paquistaneses, que 

foram impedidos de participar da 

Conferencia devido ao fato de que 

seus vistos foram negados. 
2.- A Conferência foi 

informada da luta dos operários da 

Maruti Suzuki (Índia), que são 

objeto de repressão, incluindo onze 

operários que foram presos há 

quatro anos. 
A Conferência propõe à todos 

os que participaram que sejam 

organizadas amplas delegações 

operárias em direção das 

embaixadas da Índia em todo o 

mundo de agora até o fim do ano de 

2016, para exigir a libertação 

imediata dos 11 trabalhadores da 

Maruti Suzuki que continuam na 

prisão e para exigir que, junto ao 

seu sindicato, o MSWU (Maruti 

Suzuki Workers Union), sejam 

reconhecidos seus plenos direitos 

sindicais. 
3.- As greves, manifestações e 

outras ações são os únicos meios de 

que dispõem os trabalhadores para 

ver satisfeitas suas reivindicações. 

Estas ações são legítimas. Em 

particular: 
• A Conferência foi informada 

por um delegado da Alemanha dos 

métodos de super-exploração e anti-

sindicais instaurados pela 

multinacional Amazon e da 

campanha internacional lançada 

para forçar essa empresa à ceder e à 

satisfazer as justas reivindicações 

dos trabalhadores. 

• A Conferência foi informada 

por uma delegada do México sobre 

o combate de dezenas de milhares 

de operários agrícolas na região de 

San Quintín (Baixa Califórnia, 

México), que combatem pelo 

reconhecimento de seu sindicato 

independente e para que se assine 

um contrato coletivo com o 

sindicato independente. 
• A Conferência foi informada 

por três jovens delegados de África 

do Sul/Azânia da campanha lançada 

pelo movimento “Fees must fall” 

(“Os custos de matrícula devem ser 

reduzidos”), pelo ensino gratuito, 

descolonizado; os delegados 

solicitaram que a campanha de 

solidariedade com este movimento 

continue e se incremente, também 

pediram que exija das autoridades 

que cessem a repressão contra os 

militantes estudantes. 
• A Conferência foi informada 

pela Coordenadoria Nacional em 

Defesa da PEMEX, a companhia 

petrolífera estatal, sobre o combate 

empreendido para por fim a 

ofensiva lançada pelas companhias 

petrolíferas internacionais com o 

objetivo de obter a privatização dos 

recursos petrolíferos e da indústria 

petroquímica do México. 
• A Conferência foi informada 

por um delegado do Brasil das 

ocupações de centenas de institutos 

e universidades mobilizadas contra 

os cortes na educação efetuados 

pelo governo ilegítimo de Michel 

Temer. 
• A Conferência foi informada 

por vários delegados e através de 

muitas mensagens que a dívida 



externa que asfixia as nações não é 

uma dívida pública; a conferência 

une sua voz a de muitas 

organizações operárias e populares 

que exigem que esta dívida seja 

anulada. 
4.- Em toda circunstância, os 

trabalhadores de todo o mundo são 

solidários a seus companheiros que 

em todos os continentes estão 

confrontados a repressão, seja por 

parte dos patrões ou do Estado,  

quando eles se organizam para obter 

a satisfação de suas legítimas 

reivindicações. 
• A Conferência foi informada 

por militantes operários chineses 

que participaram em nossa 

Conferência que há trabalhadores 

chineses que foram encarcerados 

por terem “suscitado desordem a 

ordem pública”. 
• A Conferência foi informada 

por um militante operário da 

Romênia, que o mesmo passou 

vários anos numa prisão romena, 

que um mineiro dirigente sindical 

foi encarcerado por seu papel 

jogado na greve de mineiros de 

1999. 
• A Conferência foi informada 

por um delegado do movimento 

“Black Lives Matter” (A Vida dos 

Negros é Importante) sobre a 

repressão crescente e os 

assassinatos perpetrados pela 

polícia sobre a população negra nos 

Estados Unidos, muito 

particularmente entre os jovens 

negros. 
• A Conferência foi informada 

por uma delegada do México do 

combate empreendido pelos 

trabalhadores do setor da Saúde em 

Palenque (Chiapas) contra a 

privatização do serviço público 

nacional de saúde e sobre a 

repressão que aflige a estes 

trabalhadores, muito 

particularmente aos 156 

trabalhadores despedidos por terem 

participado de uma greve. 
• A Conferência foi informada 

por uma delegada do México sobre 

a repressão que se abate sobre os 

professores do ensino público em 

greve contra a privatização do 

ensino público. 
A luz de todos estes casos, a 

Conferência lança um chamado 

para que cesse imediatamente 

toda repressão e pela libertação 

de todos os militantes operários 

encarcerados. 
5.- A Conferência de Mumbai 

se rebela contra todas as guerras, 

intervenções e ocupações pelos 

países imperialistas no qual 

representa uma violação da 

soberania das nações e de seu 

direito a autodeterminação. É por 

isto que a Conferência se apoia na 

defesa da soberania das nações 

muito particularmente no que 

concerne as informações 

proporcionadas pelos delegados: 
• Do Haiti: o chamado à 

incrementar a campanha 

internacional para exigir a retirada 

imediata das tropas da ONU-

MINUSTAH (Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização no 

Haiti). 
• Da República de Maurício: 

um chamado a ampliar a campanha 

internacional pelo fim da base 



militar norte americana de Diego 

García. 
• Do Afeganistão, o chamado 

à retirada imediata das tropas da 

OTAN (Organização do Tratado do 

Atlântico Norte), que desde há 15 

anos ocupa esta nação, massacra a 

sua população e provoca, como em 

muitos outros países, o êxodo 

massivo de milhões de homens, 

mulheres e crianças. 
• Do Zimbábue: o chamado à 

ampliar a campanha para exigir a 

supressão de sanções contra 

Zimbábue e que se ponha um fim a 

todas as pressões exercidas pelas 

instituições internacionais para 

forçar o Zimbábue a retroceder a 

política que concerne a propriedade 

da terra e da autodeterminação.  

A Conferência foi informada 

do chamado para fazer do 8 de 

março de 2017 um acontecimento 

em todos os países para render 

homenagem as mulheres russas que 

em 8 de março de 1917 abriram a 

via à Revolução Russa. 
6.- A Conferência registra o 

fato que os delegados jovens de sete 

países lançaram um chamado que 

desejam seja profusamente 

difundido. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 DE MARÇO DE 1917 – 8 DE MARÇO DE 2017 

AS MULHERES E A REVOLUÇÃO RUSSA:  

AS MULHERES NA REVOLUÇÃO 
 

Querido(a)s companheiro(a)s, 

amigos, irmãos e irmãs: 
Como sabem, ao celebrar a 

jornada internacional da mulher em 

8 de março homenageamos o valor 

dessas mulheres da Rússia que em 

1917 se lançaram na luta pela paz, o 

pão e a liberdade e para que 

terminasse a guerra. Nos sentimos 

orgulhosos e orgulhosas que essa 

luta tenha sido lançada por estas 

mulheres trabalhadoras. 



Militante e sindicalista no 

Paquistão, quero comemorar com 

vocês o centenário da revolução 

russa que continua sendo uma 

referência para a classe operária, 

para os camponeses, para todos os 

povos oprimidos, a juventude e as 

mulheres trabalhadoras. A 

revolução russa segue sendo uma 

fonte de inspiração para muitas de 

nós. 
Hoje em dia, nós mulheres 

somos vítimas da violência, tanto do 

Estado, quanto a que padecemos em 

nossos lugares e a da guerra. Em 

meu país, o Paquistão, assim como 

no Afeganistão, na Índia, no Sri 

Lanka, as mulheres sofrem de uma 

extrema violência. Milhares delas 

morrem em atentados terroristas, 

um terror de que o imperialismo é 

responsável, enquanto que elas são 

submetidas as normas sociais e 

tradicionais, de um sistema 

patriarcal e feudal que nos coloca 

em uma situação de cidadãs de 

terceira categoria. Sofrem da 

violência em seus locais de 

residência mas também em seus 

locais de trabalho. 

Chamo todas as mulheres 

trabalhadoras através do mundo à 

mobilizar-se em massa para 

combater pela paz, a quebrar nossas 

correntes, a preparar todas as 

iniciativas para o 8 de março de 

2017, ao lado dos trabalhadores: 

expressando claramente em voz alta 

a exigência:“as mulheres não 

querem a guerra”! “Elas querem a 

paz e a liberdade”! 
Chamo  todos e todas à 

constituir um comitê internacional 

que organizará esses agrupamentos 

para a jornada internacional de 8 de 

março, contra a guerra, contra a 

exploração e a injustiça, na 

continuidade da Conferência 

Mundial contra a guerra, a 

exploração e o trabalho precário de 

Mumbai (18-19-20 de novembro de 

2016). 
Combatamos juntos e juntas, 

ombro a ombro, para acabar com a 

violência, a guerra e a exploração! 
Viva a classe operária! 
Viva a solidariedade 

internacional! 
Rubina Jamil, militante e 

responsável sindical, Paquistão.  

Me associo a este chamado e ao Comitê Internacional: 

 

ÁFRICA DO SUL: Moutloatse Fatimata, 

Fees must Fall – (Os custos de matrícula devem ser 

reduzidos); Thobile Ndimande, Fees must fall; 

Busisiwe Cathrine Seabe, Fees must fall; 

ALEMANHA: Sidonie Kellerer, 

universitaria (Colonia); Claudia Schuller, 

Alemanha; 

BÉLGICA: Françoise Cambie, 

trabalhadora; Laetitia Coucke, militante estudante; 

Nathalie Leloup, sindicalista; Monique 

Lermusiaux, jubilada, militante sindical; Laura 

Moraga Moral, professora sindicalista; Claire 

Thomas, delegada sindical do ensino. 

ESTADOS UNIDOS: Colia Lafayette 

Clark, National Coordinator Judicial Violence 

Symposium, militante do movimento dos direitos 

civis; Melina Juarez, estudante; Millie Phillips, 

Socialist Organizer; Itzel Calvo Medina, militante 

pelos direitos dos imigrantes. 

FRANÇA: Julie Beguerie, professora, 

militante feminista política e sindical; Katel 

Corduant, sindicalista; Christel Keiser, conselheira 

municipal; Partido Obero Independiente Democrático 

(POID); Christelle Leclerc, sindicalista; Geneviève 

Marchal, sindicalista Coletivo das viúvas e esposas 

de mineiros; Isabelle Michaud, conselheira 

municipal Partido Comunista Francês (PCF); Marie-

José Montout, militante pela defesa da ginecologia 

medica; Marie-Luce Mouly, militante pela ruptura 

com a União Europeia e a Vª República; Martine 

Jarry, sindicalista professora; Bernard Saas, POID; 



 

 

Aubery Christine, UAS; Marie-Louise Pichon, 

UAS; Stéphane Knapp, POID 

GRÃ BRETANHA: Jane Doolan, 

sindicalista Unison Islington (a título pessoal), 

serviços públicos; Doreen McNally, sindicalista, 

Associação de esposas de estivadores de Liverpool 

(Women of the Waterfront). 

GRÉCIA: Vassiliki Frangou, escritor 

(Atenas), Eva Kallitsi, estudante (Atenas); Maryse 

Le Lohé, militante de Laiki Enotita (Atenas); Sotiria 

Lioni (Nafplio). 

HUNGRIA: Anyiszonyan Klàra, jubilada 

da indústria química; Somi Judit, editora de Munkas 

Hirlap. 

ÍNDIA: Deepti Gopinath, Sindicato de 

empregados dos aeroportos da Índia; Sanjeev 

Kumar Nayak, Sindicato de trabalhadores 

domésticos de Odisha; Gharelu Mahila, Sindicato 

de Kahgar, Kanpur; Juliet, DWWF, Tutikorin, 

Tamil Nadu; Shatataraka Katkade, Nanded; Ravi 

Teja Sangeetha, estudante; Paankhi Agrawal, 

Círculo de estudo de Ambedkar Periyar Phule, IITB; 

Sheela Ramanathan, Karnataka Janashakti 

Mahila Munnade; Nalini Chandrakant Rout, 

Rajya Anganwadi Sanghatana (Mumbai) 

Maharahstra; Manju Meena Lakra, Bharatiya 

Gharelu Kamgar Snagh (Ranchi); K.S. Yesodhara 

Devi, NTUI – Estado de Kerala, Sindicato de 

Trabalhadores de Limpeza (Kerala); M. 

Krishnamoorthy, Sindicato de Trabalhadores 

extratores de sal, Federação de Trabalhadores no 

organizados, Thoothukudi (Tamil Nadu) ; S. 

Robinson, Sindicato democrático de pescadores e 

trabalhadores de pesca (Tuticorin, Tamil Nadu); P. 

Krishnamal, NTUI; Madhavi Shinde, ICDS; 

Shobha Tadalgi, ICDS; Shashikant Sakni, 

Garvashramik; Anandu Bhosale; Sayali Kadam; 

Gauri Vaidya; V. M. Sytar; Mangla Saraf; Nadira 

Nadaf; Anandi Bhoste 
ITALIA: Valeria Busicchia, enseñante; 

Monica Grilli, professora, delegada sindical; 

Elisabetta Raineri, professora, delegada sindical. 

MÉXICO: Liliana Plumeda (Mexicali), 

Alejandra Rivera Arvizu (Tijuana). María Rivera 

Arvizu, Gloria Gracida, sindicalista professora 

ROMÊNIA: Constantin Cretan, Federação 

nacional do trabalho (FNM); Ileana Cretan, 

Associação pela emancipação dos trabalhadores 

(AEM) 

RUSSIA: Aliona Glazkova, militante e 

jornalista de esquerda, Olga Masson, Plataforma 

Operária; Natalia Kotova 
 

 

CHAMADO A JUVENTUDE CONTRA A GUERRA, A 

EXPLORAÇÃO E O TRABALHO PRECÁRIO 

 
 

 
 

Nós jovens provenientes da Índia, 

Afeganistão, Azânia (África do Sul), 

Estados Unidos, Rússia, França e 

Bélgica, somos delegados a Conferência 

Mundial Contra a Guerra, a Exploração e 

o Trabalho Precário, organizada em 

Mumbai em 18, 19 e 20 de novembro de 

2016. 
Em todo o mundo a juventude está 

confrontada a esses flagelos que arrastam 

a humanidade cada vez  

mais à barbárie. Nós não queremos este 

futuro, o rechaçamos com todas as 

nossas forças. 
Em todo o mundo, nos países 

capitalistas, submetidos ou não ao 

imperialismo, jovens têm em comum os 



 

 

mesmos interesses assim como com os 

trabalhadores de todo o mundo. 
As guerras a que nos enviam 

nossos governos são guerras capitalistas. 

A exploração crescente se realiza por 

conta do capitalismo. Para o capitalismo, 

o trabalho precário jamais será 

suficientemente precário. Como jovens, 

somos os primeiros a estar na mira do 

sistema capitalista que trata de nos 

excluir da educação. Destroem nosso 

espírito crítico e nossas capacidades 

intelectuais; a privatização, as 

instituições educativas que devem ser 

espaços nos quais se pode pensar 

livremente são destruídas. 
A privatização do ensino provoca 

uma diminuição de horas de cursos, um 

aumento de custos para a Educação e 

cada vez mais surgem obstáculos para 

matricular-se nos cursos. 
Em todo o mundo, a juventude quer 

derrotar o sistema capitalista e nós 

estamos prontos e determinados a 

combater. 
Em todo o mundo os governos 

tratam de criar barreiras para nos dividir 

por gênero, religião, língua, raça, grupo 

étnico, casta. Estas são as táticas 

fascistas para nos dividir e nos reprimir. 
Porém a juventude, da mesma 

maneira que a classe operária, está unida 

em seu combate contra o capitalismo. 
No entanto, quando a juventude 

combate as medidas governamentais, ela 

está confrontada a uma repressão brutal 

como vemos nas táticas de guerra 

realizadas pelo Estado contra estudantes. 

Isto é particularmente evidente na 

Azânia (África do Sul), no movimento 

“Fees must Fall”. Por nossa parte nos 

comprometemos a ser solidários neste 

combate com os estudantes da Azânia. 
Igualmente somos conscientes das 

atrocidades que afligem ao povo afegão 

desde há trinta anos, nesta guerra que as 

potências capitalistas fazem contra o 

Afeganistão. Cada mês, pelo menos cem 

pessoas morrem enquanto o Afeganistão 

é ocupado por mais de 42 nações. 

Exemplos parecidos conhecemos no 

Oriente Médio, na África e em todo o 

mundo. 
Queremos que este chamado seja 

levado ao conhecimento da juventude de 

todo o mundo e solicitamos aos jovens 

que subscrevam o Manifesto de Mumbai 

contra a Guerra, a Exploração e o 

Trabalho Precário. 
 

 
Primeiros assinantes: Sami, Afeganistão, Left 

Radical (Afeganistãon); Thobile Ndimande, 

movimento “Os custos de matricula devem ser 

reduzidos” (“Fees Must Fall”) (Azania); Fatimata 

Moutloatse, movimento “Fees Must Fall” (Azania); 
Busisiwe Seabe, movimento “Fees Must Fall” 

(Azania); Laëtitia Coucke, Comitê Unidad (Bélgica); 

Loïc Ribaud, Juventude Revolução (França); Ravi 

Teja Sangeetha (Índia); Paankhi Agrawal, APPSC 

(Índia); Kranthi Kumer, APPSC (Índia); Nilesh 

Sheran (Índia); Sayelli Kodar (Índia); Gauri Vaidya 

(Índia); Baljeet Yadov (Índia); Vijan Ravikumar 

(Índia); Denis Berezutskiy, Plataforma de 

Trabalhadores (Workers Platform) (Rússia); Aiani-

Koli Mars, movimento “A Vida dos Negros Importa” 

(“Black Lives Matter”) (EUA). 
 

 



 

 

 
 

 

INTERVENÇÃO DE 

DELEGADO DO BRASIL  
 

Companheiros. Eu venho do Brasil. 

Sou militante do movimento sindical. 

Sou professor de escola pública. No 

Brasil um golpe de Estado ocorreu esse 

ano. 

Quem conhece a história da 

América Latina sabe que no século XX 

vários golpes de Estado, manipulados 

pelo imperialismo norte americano, 

ocorreram tendo no exército, nas forças 

armadas, um ator importante. 

Esse ano ocorreu um golpe sem a 

participação dos militares. Um golpe 

travestido de processo legal, utilizando-

se do apoio da grande mídia burguesa, da 

maioria do Congresso, do poder 

Judiciário. Este golpe tirou do governo a 

presidente Dilma, membro do Partido 

dos Trabalhadores. Forjou-se acusações 

de corrupção contra a presidente, em 

uma articulação feita pelo seu vice 

presidente, Michel Temer, do Partido de 

direita PMDB, coligado com o PT desde 

2010. 

O golpe não foi apenas contra uma 

presidente. Foi um golpe de classe, uma 

exigência do capital financeiro para 

impor de forma acelerada uma política 

de redução de salários no setor público e 

privado, um aumento na idade mínima 

da aposentadoria, redução no valor pago 

as aposentadorias, privatizações de 

estatais, demissão de funcionários 

públicos, propor alterar as leis 

trabalhistas visando que as negociações 

entre patrões e empregados possam 

ocorrer em patamares inferiores a Lei, a 

ampliação das terceirizações (principal 

forma de trabalho precário) para todas as 

formas de contratação. 

O PT governou o Brasil nos 

últimos 13 anos, obtendo do voto 

popular 4 eleições presidenciais em 

sequência. Alguns de vocês podem se 

perguntar. Como um golpe de Estado 

ocorreu e os trabalhadores não reagiram 

a altura? 

Durante 13 anos, o governo do 

partido que é o maior partido operário da 

América Latina, cedeu a algumas 

reivindicações dos trabalhadores por 

aumentos salariais e incentivou o 

consumo de massa com uma política de 

facilitação de crédito nos bancos 

públicos. 

Porém, uma política de conciliação 

de classes com os partidos da burguesia 

bloqueou as necessárias reivindicações 

populares e as reformas estruturais: não 

se questionou o imoral e o ilegal 

pagamento da dívida que consome 42% 

do orçamento federal, não se 

democratizou o acesso a terra, não se 



 

 

resolveu o problema da moradia. O 

governo que se reivindicou dos 

trabalhadores aplicou as políticas de 

ajuste fiscal, ampliou terceirizações nas 

empresas públicas, privatizou portos, 

aeroportos, campos de petróleo. Em 

acordo com os patrões, o governo do PT 

incentivou a redução de salários para se 

supostamente se garantir os empregos 

(PPE). Com o apoio de dirigentes de 

nossa Central Sindical. E os patrões 

continuaram a demitir! 

Os empresários que receberam dos 

governos do PT isenções fiscais 

(isenções essas que prejudicam a 

população que vive do serviço público), 

esses empresários pegaram esse dinheiro 

e investiram na especulação, na bolsa, 

não na produção! 

Esse ano no Brasil tivemos um 

fenômeno similar ao dos Estados 

Unidos. Nas eleições municipais, as 

abstenções, o voto em ninguém foi 

majoritário em várias cidades. O PT 

perdeu e reduziu de 16 milhões de votos 

nas prefeituras para 6 milhões. 

Um dos companheiros que me 

antecedeu disse sobre as esquerdas que, 

no governo, ajoelharam-se aos interesses 

da burguesia. 

Durante as articulações do golpe, 

dirigentes do PT negociavam cargos e 

faziam mais concessões a política dos 

golpistas. 

Milhões de brasileiros foram as 

ruas gritar: não ao golpe, Fora Temer! 

Porém, muitas direções sindicais e de 

partidos de esquerda recusaram a 

centralizar o movimento de resistência 

que vinha de forma mais ou menos 

espontânea de trabalhadores, estudantes, 

artistas. 

O governo Temer anunciou 

congelamento de salários e 

investimentos públicos por 20 anos. 

Nesse momento os estudantes ocupam 

mais de 200 Universidades no Brasil 

contra essa política de cortes. Em um 

único estado, o meu estado do Paraná, 

850 escolas foram ocupadas por alunos 

do ensino básico contra esses cortes e 

contra um projeto de reforma 

educacional que precariza a formação 

dos alunos, reduzindo os conteúdos 

ensinados. Mas as direções do 

movimento estudantil não 

nacionalizaram a luta. 

E as direções sindicais? Botaram o 

pé no freio. Quando resolveram chamar 

uma paralisação/greve nacional de 24 

horas, as direções do setor operário 

chamaram mobilização para outro dia, e 

as direções sindicais na sua maioria não 

organizaram a greve nas bases. 

As explicações dadas pelas 

direções sindicais, do PT, é culpar a 

base, chamar os trabalhadores de 

estúpidos por não terem saído as ruas 

para defender Dilma. 

Os trabalhadores e a juventude não 

são estúpidos. Cabe a nós, o setor 

consciente do movimento a ajudar as 

massas a furar os bloqueios impostos. 

Obrigado! 
 

 

 

 

 

 



 

 

SOLIDARIEDADE DO 

MOVIMENTO OPERÁRIO 

CONTRA O GOLPE NO 

BRASIL  
 

Nos preparativos para a realização da 

Conferência, os organizadores enviaram ao 

presidente nacional da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), Vagner Freitas, uma 

carta de apoio à luta contra o golpe no 

Brasil. 
 

Querido camarada Freitas, 

Nós recebemos a cópia da carta de 

solidariedade "Não ao golpe! Estados Unidos, 

tirem suas mãos do Brasil", que foi enviada a você 

por sindicalistas e líderes sindicais americanos. 

Nós queremos dizer que concordamos 

integralmente  com o que está dito nessa carta. 

Nós, que organizaremos em novembro 

deste ano uma conferência mundial em Mumbai 

contra a exploração, a guerra e os trabalhos 

precários, saudamos a iniciativa adotada por esses 

sindicalistas americanos, e gostaríamos que vocês 

soubessem que vamos apoiar e difundir essa carta 

por todo mundo, convocando todos aqueles que 

estão engajados na preparação da conferência de 

Mumbai. 

Como está escrito na conclusão dessa carta 

de solidariedade, "nós estamos ao lado dos 

trabalhadores brasileiros e de suas organizações de 

classe nesta luta decisiva pela democracia e por 

seus direitos. Por favor, transmita nossa 

solidariedade a todos os filiados e apoiadores, que 

estão resistindo a esse golpe e lutando para 

defender e expandir os direitos democráticos e 

trabalhistas. 

Nambiath Vasudevan (Índia), pelo 

comitê organizador da Conferência de 

Mumbai, novembro de 2016.  

 
 

 

 

 

Segue abaixo carta enviada à CUT de 

solidariedade de dirigentes do movimento 

operário nos Estados Unidos contra 

tentativa de golpe de Estado em curso no 

Brasil 
  

CARTA DE SOLIDARIEDADE ENVIADA 

AO PRESIDENTE NACIONAL DA CUT, 

VAGNER FREITAS 
  

NÃO AO GOLPE DE ESTADO!  

USA: NÃO SE ATREVA A TOCAR NO 

BRASIL! 
  

Solidariedade à nossos irmãos e irmãs sindicalistas 

do Brasil! 

  

Estimado companheiro Freitas, 

Estimados irmãos e irmãs da CUT, 

  

Como milhões de trabalhadores pelo mundo 

acompanhamos, muito preocupados, a tentativa de 

golpe de Estado que se está orquestrando contra o 

governo do Partido dos Trabalhadores e contra a 

classe trabalhadora brasileira e suas organizações 

– particularmente contra a central sindical CUT – 

pelas forças da direita, que, depois de derrotadas 

nas urnas, utilizam meios extra-judiciais na 

intenção de desmantelar os direitos sociais 

operários e democráticos do povo brasileiro. 

  

Estamos ao lado de vocês no combate para acabar 

com o golpe de Estado e para impedir que a 

oligarquia brasileira possa impor por decreto 

dezenas de projetos de lei anti-operárias que já 

estão já preparados nas gavetas do Congresso 

Nacional e que se destinam a pôr abaixo o curso 

das coisas para retroceder ao tempo mais sombrio 

da ditadura militar (1964-1980). 

  

Compartilhamos o seu ponto de vista, 

companheiro Freitas, quando declara, por ocasião 

do chamamento internacional de 23 de março 

que “a situação atual requer coragem, unidade, 

uma estratégia e uma vontade de fazer frente ao 

golpe de Estado contra a classe trabalhadora. A 

tentativa de derrubar a presidente Dilma, constitui 



 

 

um ataque contra a democracia. O que eles querem 

é destruir todos os nossos direitos”. 

  

Nós, militantes sindicais estadunidenses 

defensores dos direitos operários, sabemos muito 

bem o papel que representou o governo norte-

americano e as multinacionais baseadas nos 

Estados Unidos no golpe de Estado que se 

desenvolveu no Brasil em 1964, assim como o 

papel odioso que desempenharam fomentando os 

golpes de Estado que derrubaram os governos 

eleitos democraticamente de Salvador Allende no 

Chile (setembro de 1973), Jean Bertrand Aristide 

no Haiti (fevereiro de 2004) e Manuel Zelaya em 

Honduras (junho de 2009). 

  

Para nós, não resta nenhuma dúvida de que por 

trás dos instigadores da tentativa de golpe de 

Estado em curso no Brasil estão poderosos 

interesses financeiros sediados nos Estados 

Unidos, cujo fim é atacar a nação e o povo do 

Brasil. A todos esses dizemos: “EUA, não se 

atreva a tocar no Brasil”! 

  

Nos alenta saber que existem assembleias gerais 

organizadas pela CUT nas fábricas, contra o golpe 

de Estado e na defesa dos direitos trabalhistas, em 

todo o Brasil, assim como as declarações adotadas 

pelos habitantes dos bairros populares nas 

periferias das grandes cidades que afirmam: 

  

“Não temos nada a ver com aqueles que saem às 

ruas com seu discurso de ódio: fascistas e 

parasitas, que em nome do “combate contra a 

corrupção” buscam somente debilitar o setor 

público e o Estado para encher os bolsos, para 

romper com a legalidade e a democracia e 

derrubar a classe trabalhadora e os 

oprimidos” (Manifesto das periferias de São 

Paulo, 22 de março). 

  

Estamos ao lado de vocês neste combate decisivo 

pela democracia e pelos direitos trabalhistas e 

pedimos que manifestem nossa solidariedade à 

todos os seus filiados e aderentes que resistem ao 

golpe de Estado. 

  

Fazemos um apelo a todos os defensores dos 

direitos operários e democráticos nos Estados 

Unidos pedindo-lhes que subscrevam essa 

declaração de solidariedade, preenchendo o 

formulário abaixo. 

  

Nossa solidária saudação, 
Alan Benjamin U.S. Hands Off Brazil campaign 

coordinator Member, Executive Committee, San Francisco 

Labor Council (*) San Francisco, 

CA San Francisco Labor Council (AFL-CIO) 

San Francisco, California Hermandad Mexicana 

Nacional Los Angeles, California 
Tim Paulson Executive Director San Francisco Labor 

Council (AFL-CIO) San Francisco, California 

Nancy Wohlforth (*) Secretary-Treasurer Emerita OPEIU 

Washington, D.C. 

Baldemar Velasquez President Farm Labor Organizing 

Committee (FLOC) Toledo, Ohio 

Donna Dewitt (*) Secretary-Treasurer Emerita South 

Carolina AFL-CIO Charleston, South Carolina 

Colia Clark Organizer Judicial Violence Symposium 

Coordinator, Haiti-Guadeloupe Campaign Committee New 

York, New York Gene Bruskin Co-Founder US Labor 

Against the War Member, NWU/UAW Washington, D.C. 

Michael Eisenscher (*) National Coordinator Emeritus US 

Labor Against the War Oakland, California 

Carol Gay (*) President New Jersey State Industrial Union 

Council Newark, N.J. 

Fred Hirsch (*) Delegate to South Bay Labor Council and 

to Building and Construction Trades Council of Santa Clara 

and San Benito Counties San Jose, California 

Jerry Gordon (*) UFCW Retiree Cleveland, Ohio 

Maria Guillen (*) SEIU Local 1021 Delegate to San 

Francisco Labor Council South San Francisco, California 

Peter Olney (*) Past Organizing Director International 

Longshore and Warehouse Union (ILWU) San Francisco, 

California 

Allan Fisher (*) Delegate to SF Labor Council, AFT 2121 

San Francisco, California 

Al Rojas President Frente de Mexicanos en el Exterior 

Sacramento, California 

Jerry Levinsky (*) Steering Committee member Labor 

Fightback Network Amherst, Massachusetts 

Thomas Bias (*) New Jersey State Industrial Union 

Council Flanders, New Jersey 

Eduardo Rosario (*) President NYC Labor Council for 

Latin American Advancement New York City (*) 

 

 

 

*assinam a título individual.  


