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Mais de 100 mil vão às ruas de
São Paulo defender a democracia
brasileira
Contra essa ofensiva direitista, mais
de 100 mil pessoas saíram às ruas no
dia 16 de dezembro em São Paulo.
As principais centrais sindicais, os
movimentos sociais e alguns setores
progressistas adeririam a campanha
“Não vai ter Golpe!” e encurralaram
algumas manifestações reacionárias.
Em todo o Brasil ocorreram protestos
similares denunciando essa marcha
golpista da direita. Logo após essas
vitoriosas manifestações, o Supremo
Tribunal Federal acatou uma ação
movida pelo PCdoB e derrubou um
rito golpista liderado pelo Deputado
Eduardo Cunha, presidente da Câmara
Federal. Uma importante resolução
que preserva a nossa Constituição e
correspondeu à bandeira democrática
das nossas manifestações de rua.

More than 100.000 people
took to the streets to defend
Against the right-wing offensive, more
than 100.000 people took to the streets on December 16th in Sao Paulo. The
main Trade Union Centrals, the social
movements and some progressive
sectors joined the campaign “the coup
won´t happen!” besetting some reactionary demonstrations.

rious demonstrations, the Supreme
Court observed a lawsuit filed by PCdoB
(Communist Party of Brazil) and toppled a coup attempt led by Mr Eduardo Cunha, President of Chamber of
Deputies. An important resolution that
preserves our Constitution and corresponds to the democratic.

All over Brazil, similar protests occurred denouncing the rightist coup
attempt. Shortly after these victo-
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A democracia vencerá e o golpe não
passará!

“We must dream, but with the
condition of believing in our dream,
to observe carefully the real life, to
confront the observation with our
dream, to scrupulously realize our
fantasies. Dreams: believe them.
A 2016 full of dreams and struggles
to make them come true!”
lEnin

International Trade Union Symposium crowns WFTU
Foto: Divulgação

With
a
significant
participation of 44 countries representing 78 unions from four continents, the
CTB held the successful international trade
union Symposium and the anti-imperialist Demonstration to celebrate the 70th anniversary of the World Federation of Trade
Union, in October 2015. The CTB President,
Adilson Araujo, said that “it was an honor
to organize along with WFTU the activities in celebration of the 70th anniversary
of the entity. It demonstrates the protagonism of the union central in the class
struggle worldwide and it strengthens our
project,” he stated. 126 male and female
delegates discussed about the 21st century geopolitics and the integration projects, WFTU history was tackled with a retrospective of the trade union organization
achievements and its struggles in defense of the working class.
In defense of democracy
The Brazilian political environment reached a serious threat period year the

political turbulence and the economic
turmoils are mainly due to the nonconformism of the conservative and reactionary opposition after its fourth consecutive election defeat. The attempts
to discredit the presidential mandate are
intertwined with the undisguised goal of resuming the ultra-liberal recipes.This offensive is part of the same campaign that
seeks to interrupt other progressive projects in Latin American and Caribbean region achieved since Hugo Chavez´s election in 1998.
In this political period, the CTB reaffirms
its struggle in defense of the democratic
rule of law and against the coup attempts
promoting the impeachment of President
Dilma Rousseff. The CTB considers the respect for democracy and the institutional
stability of the country are essential for the
resumption of economic growth, indispensable condition to insure employment and
social rights of our people, particularly for
the workers.
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simpósio sindical internacional
coroa 70 anos da fsm
Com uma participação expressiva de 44
países representando 78 organizações
sindicais dos quatro continentes, a CTB
realizou o exitoso Simpósio Sindical
Internacional e o Ato Anti-imperialista
para celebrar o septuagésimo aniversário
da Federação Sindical Mundial (FSM), em
outubro de 2015.
O presidente da CTB, Adilson Araújo,
disse que “foi uma grande honra
organizar junto à FSM as atividades
em comemoração ao septuagésimo
aniversário da entidade e isso demonstra
o protagonismo da central na luta de
classe no mundo e fortalece ainda mais
seu projeto”, declarou. 126 delegados e
delegadas debateram sobre a geopolítica
do século 21 e os projetos de integração,
além da história da FSM abordada
com uma retrospectiva da atuação da
organização sindical e suas lutas em
defesa da classe trabalhadora.
Em defesa da democracia
O ambiente político brasileiro alcançou
uma fase de seríssima ameaça a nossa
jovem democracia. Há mais de um ano que
a instabilidade política e as turbulências
econômicas ao longo desse período têm
como causa principal o inconformismo da
oposição conservadora e reacionária com
a quarta derrota eleitoral consecutiva.
As tentativas de inviabilizar o mandato
presidencial se entrelaçam com o
indisfarçável objetivo de retomar o
receituário ultraliberal.
Essa ofensiva é parte integrante da
mesma campanha que busca interromper
outros projetos progressistas na
região latino-americana e caribenha
conquistados a partir de 1998.
Nessa quadra política a CTB reafirma sua
luta em defesa do estado democrático de
direito e contra as tentativas golpistas de
promover o impeachment da presidenta
Dilma Rousseff. Considera que o
respeito à democracia e à estabilidade
institucional do país são essenciais para
a disputa pela retomada do crescimento
econômico, condição indispensável para
assegurarmos o emprego e os direitos
sociais do nosso povo, particularmente
das trabalhadoras e dos trabalhadores.

