TESES DA CTB (CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO
BRASIL)
AO VIII CONGRESSO DO SINTRASEM
A CONJUNTURA INTERNACIONAL
01 - A crise do capitalismo iniciada em 2007 nos EUA, que depois migrou para a
Europa com repercussões em todo o mundo, é a maior da história e já consumiu mais de
15 trilhões de dólares, dinheiro injetado a pretexto de debelar as turbulências, mas que
na verdade teve o objetivo de salvar os bancos e o sistema financeiro, principais
responsáveis pela crise.
02 – A crise expõe as contradições do sistema capitalista. Antes, tivemos a pregação
neoliberal que advogava a liberalização do “deus mercado” e o Estado mínimo, agora
lançam mão dos recursos públicos e de uma intervenção governamental inédita para
salvar bancos e grandes empresas falidas. As medidas agravaram os problemas. Os
recursos financeiros que sobram para salvar o sistema são os mesmos que faltam à
classe trabalhadora. Castigada com o desmantelamento do chamado estado de bem-estar
social, é esta quem está pagando a conta.
03 – Os efeitos colaterais mais notáveis das políticas adotadas por esses governos foram
o tsunami monetário denunciado pela presidenta Dilma, que acirra a guerra cambial e
comercial, e a explosão da dívida pública e dos desequilíbrios fiscais e comerciais na
Europa e EUA, fatos que elevaram a crise a um novo patamar.
04 – A Europa vive uma encruzilhada histórica. Países como Grécia, Portugal, Irlanda e
Espanha, entre outros, perderam a soberania sobre as políticas monetária, cambial e
fiscal e aplicam os pacotes da troika (FMI, Banco Central Europeu e UE). O objetivo é
desmantelar o Estado de Bem-Estar Social e reduzir o custo do trabalho para recompor e
ampliar os lucros capitalistas, recuperar competitividade e enfrentar a concorrência
asiática. Isto significa redução dos salários, desemprego em massa (que na Grécia e
Espanha é o ingrato destino de mais de 50% dos jovens), aumento da jornada de
trabalho, privatizações, flexibilização dos contratos, aumento de impostos para os
pobres, cortes nos gastos governamentais, precarização dos serviços públicos. A receita
neoliberal da troika agrava a crise ao reduzir as dimensões dos mercados internos. É
visível o aguçamento da luta de classes em toda a região e especialmente nos países
mais endividados. Ao longo dos dois últimos anos foram realizadas dezenas de greves
gerais e manifestações de massa contra os pacotes ditados pelo FMI na Grécia, Portugal,
Espanha e outros países. O movimento sindical é o principal protagonista da resistência
à receita recessiva da troika. O decadente capitalismo europeu já não é compatível com
o bem estar social e a soberania das nações.
05 – Embora global, a crise se manifesta de modo desigual nas diferentes nações e
regiões do planeta, acentuando os efeitos do desenvolvimento desigual. Nisto reside sua
característica política mais relevante. Os estragos são maiores na Europa, especialmente
nos países naufragados na dívida externa (submetidos à troika); nos Estados Unidos e
no Japão. A China, mesmo desacelerando, não parou de crescer e registra expansão

média do PIB em torno de 9% a.a desde 2007. A Ásia, de uma forma geral (excetuando
Japão), saiu-se bem melhor até agora.
06 – Ao fortalecer o poderio econômico da China, em ascensão há décadas, e
aprofundar o declínio dos EUA e Europa, a crise acelerou o deslocamento do poder
econômico global do chamado Ocidente para o Oriente. A China já é a maior potência
industrial e comercial do mundo, fato que repercute na geopolítica e na balança do
poder mundial, pois reflete o processo de esgotamento da ordem econômica imperialista
oriunda dos acordos celebrados em Bretton Woods (EUA, 1944), que sacramentaram a
hegemonia estadunidense. A crise
econômica converge e se entrelaça, deste modo, com uma crise de caráter geopolítico
em gestação, de tal modo que com ela se confunde. É muito mais uma crise dos EUA,
da Europa e do Ocidente do que da China, Índia ou do Oriente.
07 – Desta realidade emana a necessidade objetiva de uma nova ordem geopolítica. Em
certa medida o mundo já vive um processo de transição nesta direção, embora o futuro
não seja desenhado de antemão. A criação e consolidação do Brics (Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul) como bloco econômico e político, que já responde por
mais de 50% do crescimento mundial. Os acordos celebrados recentemente na cúpula da
África do Sul para a realização de transações comerciais e financeiras com base nas
moedas próprias, excluindo o dólar, criação de um banco de desenvolvimento e um
fundo monetário do grupo, sinalizam a construção de um novo sistema monetário.
Trata-se de novas articulações econômicas e instituições alternativas à atual ordem,
fundada na hegemonia do dólar e em órgãos como o FMI e Banco Mundial que, sob a
máscara do multilateralismo, são dominadas pelos EUA e União Europeia e servem os
interesses imperialistas do chamado Ocidente.
TEMPO DE TRANSIÇÃO NA AMÉRICA LATINA
08 – Após as derrotas impostas ao neoliberalismo com a eleição de vários líderes
progressistas, começando por Chávez na Venezuela em 1998, a América Latina vive um
novo cenário político sintonizado com a transição para uma nova ordem mundial.
Também por aqui é notório e sensível o declínio econômico e político dos EUA, bem
como o avanço da China e também da diplomacia brasileira. As iniciativas de
integração em curso nos países da região, associadas às políticas de redistribuição da
renda e redução das desigualdades sociais, estão desenhando um novo arranjo
geopolítico, na contramão do projeto imperialista dos EUA.
09 – A nova ordem regional vai se definindo em oposição ao projeto neoliberal e
imperialista dos EUA, através da negação do projeto da Alca; do combate aos acordos
bilaterais de livre-comércio e a outras iniciativas estimuladas e comandadas pelo
império; do esvaziamento da OEA com a criação da Celac, hoje presidida por Cuba; da
ampliação do Mercosul; do fortalecimento da Unasul; da rica experiência da Alba e de
outros acontecimentos do gênero.
10 – Hugo Chávez, comandante da revolução bolivariana, teve um papel central nas
iniciativas de integração latino-americana. Sua morte prematura dia 5 de março deste
ano, aos 58 anos, comoveu a Venezuela e as forças progressistas e antiimperialistas na
América Latina e em todo o mundo. Seu exemplo de coragem e determinação, que

despertou a ira da mídia a soldo do imperialismo, continuará inspirando a luta dos povos
pela libertação nacional e social, contra o capitalismo e pelo socialismo.
EM DECADÊNCIA, EUA FICAM MAIS AGRESSIVOS
11 – O crescimento das relações comerciais e financeiras com a China (que desde 2009,
depois de deslocar os EUA, é a principal parceira do Brasil), embora gerando tensões e
contradições no setor industrial, está reduzindo a dependência comercial e financeira
dos países latino-americanos em relação aos EUA, respaldando um projeto de
integração alternativo, contra-hegemônico. A criação do banco de desenvolvimento, do
fundo monetário do Brics, bem como a exclusão do dólar nas transações econômicas,
podem nos livrar das garras do FMI, do Banco Mundial e da ditadura do dólar. Não é
sem razão que a China é vista como uma ameaça à hegemonia dos EUA na região,
historicamente considerada como um mero quintal do império.
12 – Diante da decadência econômica, as potências capitalistas recorrem cada vez mais
ao poder militar para manter a hegemonia. As guerras que infernizam a vida dos povos
na África e no Oriente Médio (Mali, Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria) são obras do
imperialismo, crimes que os governos dos EUA, França, Inglaterra e Otan cometem
para expropriar as riquezas naturais dessas nações (petróleo, ouro, diamante, urânio) sob
a máscara da guerra ao terror, defesa dos direitos humanos, liberdade e democracia. A
mentira, a hipocrisia, a inversão da realidade e a dupla moral reveladas nas provocações
diuturnas contra o Irã e a Coreia do Norte, a cumplicidade com os crimes praticados por
Israel contra os palestinos e o infinito cinismo das potências capitalistas são amplamente
respaldados pela mídia burguesa em todo o mundo, o que transforma a máxima de que a
primeira vítima da guerra é a verdade numa cruel realidade. A potência hegemônica
(EUA) conta com mais de 800 bases militares instaladas em mais de 50 países e ostenta,
hoje, uma supremacia militar incontestável e sem rival.
13 – Nossa América Latina não está à margem dos riscos embutidos na crescente
agressividade do imperialismo, que por aqui se manifesta na reativação da 4ª Frota, na
instalação de novas bases militares na Colômbia e no Panamá, nos golpes em Honduras
e no Paraguai, nas iniciativas golpistas na Venezuela, Equador e Bolívia. No plano
econômico, depois da derrota da Alca, os EUA buscaram outros meios de impor seu
projeto imperialista e sabotar as iniciativas de integração regional, negociando acordos
de livre comércio com alguns países e estimulando a Aliança do Pacífico (que reúne
México, Colômbia e Chile, países onde ainda conta com governos aliados) em oposição
ao Mercosul e à expansão comercial e financeira da China na AL.
14 – O acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia, anunciado
recentemente por Barack Obama, também é uma reação à ascensão da China e ao
fortalecimento do Brics. Pode se revelar, porém, um abraço de afogados, já que o
declínio das potências ocidentais reflete desequilíbrios estruturais e não parece muito
propenso à reversão. O império manobra para recuperar a liderança sobre as transações
comerciais, que perdeu para a China. Essas iniciativas e a exacerbação da agressividade
e ameaças militares são sinais de que o caminho na direção de uma nova ordem
internacional, a exemplo do que ocorreu com outras transições geopolíticas no passado,
não será pacífico.

DEFESA DO SOCIALISMO E DE UMA NOVA ORDEM MUNDIAL
15 – A crise revela os limites históricos do modo de produção capitalista e contribui
para evidenciar os riscos de barbárie que o imperialismo encerra, configurados nas duas
guerras mundiais que ceifaram mais de uma centena de milhões de vidas no século 20 e,
atualmente, na crescente agressividade dos EUA e da Otan. Avulta, neste contexto, a
necessidade de reiterar a propaganda e intensificar a luta pela paz e pelo socialismo,
ideal maior da classe trabalhadora.
16 – A CTB, a exemplo da FSM, compreende que só o socialismo pode trazer uma
solução definitiva para as perturbações recorrentes da economia e os retrocessos sociais
que se verificam inevitavelmente sob o capitalismo, bem como evitar a possibilidade de
guerra abrir caminho para uma paz perene entre os povos, com absoluto respeito ao
direito das nações à autodeterminação.
17 – Defender projetos nacionais de desenvolvimento com integração e valorização do
trabalho na região, com a concepção de uma integração antineoliberal, no espírito da
Alba, democrática, soberana e solidária, a caminho do socialismo, comandada pelos
Estados e não pelos mercados, visando à redistribuição da renda e o bem-estar social em
todas as nações que constituem a Nossa América. Batalhar pela viabilização do Banco
do Sul, respaldar as iniciativas do Brics e outras que desenham uma nova arquitetura
financeira mundial e regional alternativa ao FMI, Banco Mundial e BID. Defender a
ampliação dos investimentos em infraestrutura para viabilizar a integração física.
18 – Merece destaque a luta pelo Estatuto da Cidadania do Mercosul, que realça a
necessidade de ampliar a unidade e a mobilização da classe trabalhadora, sindicatos e
movimentos sociais e globalizar as lutas sociais na região e universalizar os direitos
sociais. Não queremos apenas uma área de livre circulação de mercadorias e capitais,
almejamos liberdade e igualdade para todos os seres humanos que habitam a região. É
preciso cobrar o fim do criminoso bloqueio dos EUA contra Cuba, defender a soberania
argentina sobre as Malvinas, a retirada de todas as bases militares dos EUA no
subcontinente e das tropas estrangeiras no Haiti, bem como, o imediato fechamento de
Guantánamo.
A CONJUNTURA NACIONAL
01 – A conjuntura nacional está estreitamente entrelaçada com a conjuntura
internacional e não pode ser bem compreendida isoladamente. Os efeitos da crise
mundial na economia brasileira transparecem no comportamento do PIB, que caiu 0,6%
em 2009, registrou forte recuperação em 2008 (7,5%) e desaceleração em 2011 (2,7%) e
2012 (0,9%), num cenário agravado pela recessão da indústria e a preservação de uma
política fiscal e cambial conservadora.
02 – Os problemas são amenizados pelas políticas de valorização do trabalho, combate à
miséria e melhor distribuição da renda, patrocinadas pelo governo popular e
democrático iniciado em 2003 e que perdura até hoje, assim como pelas medidas de
proteção à indústria, redução da taxa de juros e do spread, investimentos em
infraestrutura e no PAC, entre outras. Graças a essas iniciativas, apesar da desaceleração
da economia e do recuo da indústria, a renda do trabalho continuou em alta,
alimentando o consumo doméstico e fomentando um crescimento de 8,4% das vendas

no varejo em 2012. A taxa média de desemprego nas seis regiões metropolitanas
pesquisadas pelo IBGE desceu a 5,5% no ano passado, a menor da série histórica
iniciada em 2003, quando bateu em 12,3%. Todavia, o baixo crescimento econômico
reduziu em 41,94% o número de novos postos de trabalho com carteira assinada criados
em 2012 em relação a 2011.
UM CICLO DE MUDANÇAS PROMISSOR
03 – Nos 10 anos de governo progressista, iniciados em 2003 com a posse de Lula, o
Brasil vivenciou mudanças políticas e sociais significativas. O projeto neoliberal
capitaneado pela coligação PSDB/DEM foi derrotado e interrompido. O povo brasileiro
conquistou vitórias históricas nas eleições de 2002, 2006 e 2010, tendo o movimento
sindical participado ativamente e em geral de forma unitária nessas batalhas. Um ciclo
de mudanças promissor está em curso, sintonizado com o novo cenário político da
América Latina e é o ponto de partida para as transformações sociais mais profundas
demandadas pela nação. Os governos Lula e Dilma, integrados por partidos de
esquerda, centro e centro-esquerda, abriram espaço para maior participação e
protagonismo político da classe trabalhadora e seus representantes. As centrais foram
legalizadas, a reforma trabalhista tucana foi arquivada, e reivindicações relevantes do
sindicalismo, como a política de valorização do salário mínimo e a extensão dos direitos
ao trabalho doméstico, foram contempladas. A ideia de um projeto nacional de
desenvolvimento, desprezada pelos neoliberais, foi retomada e o PIB cresceu 40,7%
entre 2003 e 2011. Lula encontrou uma herança maldita, o neoliberal FHC deixou o país
quebrado nas mãos do FMI, recuado para a 10ª posição no ranking mundial das maiores
economias e com uma taxa de desemprego superior a 20%. Hoje, o Brasil é a sexta
maior economia do mundo.
04 – O governo eleito em 2002 mudou a política externa, rejeitou o servilismo diante
dos EUA e Europa que caracterizou a diplomacia tucana e adotou uma postura altiva e
soberana, que confrontou a Alca, priorizou a integração latino-americana, a ampliação e
fortalecimento do Mercosul, a intensificação do comércio Sul-Sul e a parceria
estratégica com a China e outros membros do Brics. O Brasil, hoje, já não está de joelho
frente ao imperialismo; é uma nação muito mais respeitada e influente na comunidade
internacional.
05 – Apesar da preservação de certo conservadorismo na política econômica, o governo
progressista procura um caminho de desenvolvimento alternativo ao modelo neoliberal
derrotado em 2002. Criaram-se novas regras para exploração do pré-sal e milhões de
brasileiros e brasileiras foram resgatados da miséria absoluta e do desemprego.
06 – A distribuição da renda nacional melhorou sensivelmente, inclusive nos anos de
crise, e a desigualdade social, embora ainda elevada, recuou ao menor patamar desde os
anos 1960, basicamente em função da expansão da renda do trabalho. A população com
renda domiciliar per capita abaixo da linha de pobreza despencou de 24,4% em 2003
para 10,2% em 2011.
07 – A direita neoliberal, capitaneada pela dupla PSDB/DEM, sofreu notável
esvaziamento político. Mantém, ainda, forte influência entre as elites econômicas, no
Poder Judiciário e, especialmente, na mídia burguesa, que dita a agenda da oposição e
se transformou no principal instrumento da direita brasileira e da ideologia e interesses

do imperialismo. Opõe-se a todas as iniciativas progressistas do governo seja em
relação à política externa, saudosa da postura servil frente aos EUA, ou no plano
doméstico, adotando um tom ostensivamente hostil ao governo e seus aliados no
Congresso Nacional, difamando a Petrobras, que pretendia mas não conseguiu
privatizar, e pressionando pela alta dos juros, a pretexto de combater a inflação. Assim
desenha o caminho da oposição para as cruciais eleições de 2014. Contra o ciclo de
mudanças unem-se o imperialismo e seus aliados locais, as forças conservadoras
doutrinadas no neoliberalismo, os rentistas e os monopólios midiáticos, empenhados em
acirrar a luta política com obscuros propósitos golpistas. A possibilidade de retrocessos
não pode ser desprezada e para barrá-la é essencial a unidade das forças progressistas e
do movimento sindical.

