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Como Participar
A 2ª Conferência Aberta dos Comitês de Luta
será realizada na capital de São Paulo. A taxa de
inscrição é de R$ 50,00 e destina-se a financiar
a infraestrutura da conferência. Será possível
também a compra antecipada do almoço para os
dois dias, o valor será cobrado separadamente
do valor da inscrição e deverá ser pago até 48
horas antes do início do evento. O evento também contará com uma área de camping.
Em vários estados serão organizadas caravanas para São Paulo. Para participar inscreva-se
junto a um dos comitês cadastrados ou acesse
o nosso site.

O que os Comitês de Luta já fizeram?
Diante da paralisia da esquerda, das organizações
sindicais e populares, os Comitês foram a maneira natural de organizar as pessoas que queriam combater o
golpe de Estado de 2016.
Eles levaram adiante a luta pela anulação do impeachment, e posteriormente pela liberdade de Lula, e o
cancelamento dos processos contra o ex-presidente.
A função dos comitês é organizar todos os que
queiram efetivamente mobilizar, organizar e fazer
campanha, ou seja, ir além de meros discursos, além
de organizar a autodefesa dos trabalhadores e dos ativistas para enfrentar a violência fascista.
Inscreva-se no comitê da sua cidade ou, se não
houver, ajude a criar um novo comitê. Este é o caminho prático para enfrentar a situação atual.

Veja aqui todos os endereços e
formas de contato para inscreve-se
(11) 96388-6198
fb.com/lutecontraogolpe
@contraogolpe
pco.sorg@gmail.com
www.alutacontraogolpe.com

Onde irá acontecer
Ginásio Osmar Santos - Rua Estado de Israel,
860 - Vila Clementino

A luta contra o
golpe na atual etapa
política
O fascismo coloca-se novamente na ordem do dia
da política mundial. Não há país no mundo onde a extrema-direita não esteja em um rápido processo de
organização e crescimento. Na América do Sul, a direita e a extrema-direita coligadas assumiram o poder
na quase totalidade dos países, via de regra por meio
de golpes de Estado, ou de processos eleitorais onde
predominou o jogo sujo, a fraude e a intimidação política. Ao mesmo tempo, as massas trabalhadoras e
populares do sub-continente têm se levantado em
verdadeiras explosões revolucionárias contra estes
governos. Abre-se um período de intensa luta política.
O pano de fundo desta situação é a enorme crise capitalista que levou cerca de um terço da população sulamericana à pobreza e cerca de 12% à
pobreza extrema. Estes dados oficiais são significativos, mas nem de longe reﬂetem a real situação
da região. Ao mesmo tempo, ao invés de se apoiar
sobre as massas rebeladas para impor uma derrota decisiva à extrema-direita e ao imperialismo,
a esquerda latino-americana tem advogado uma
política que vai da conciliação à mais vergonhosa
capitulação diante da direita.
As massas necessitam de uma política de enfrentamento com a direita e de uma organização
de combate. As eleições não vão resolver nenhum
problema, veja-se os casos do Equador, Uruguai e
Bolívia. Só a mobilização consciente e unitária dos
trabalhadores e do povo pode dar uma solução
progressista à atual situação. O Brasil e a América
do Sul estão entre a mobilização revolucionária e a
ditadura. Não há meio termo.
Por estes motivos, convocamos todos os comitês, militantes e ativistas a participar da 2a Conferência Nacional Aberta para discutir estas questões.
É preciso organizar uma ampla campanha pelo Fora
Bolsonaro, pelo cancelamento das eleições, pela
anulação de todos os processos contra Lula e pelas
reivindicações dos trabalhadores, levantando a bandeira da semana de 35 horas de trabalho.

Fora bolsonaro,
eleições gerais,
cancelamento de
todos os processos
contra lula
• Contra o desemprego: 35 horas semanais,
sem redução dos salários
• Salário mínimo vital
•Nenhuma privatização, cancelamento das
já realizadas, controle dos trabalhadores
sobre as empresas estatais
• Reforma agrária,confisco do latifúndio,
direito ao armamento do trabalhador rural
• Estatização do sistema financeiro
• Cancelamento das concessões de redes de
tv e rádio
• Não à destruição da clt/reforma trabalhista
• Não ao armamento da extrema direita,
direito de armamento para o povo
• Fim do extermínio da população pobre,
dissolução da pm
• Fora bolsonaro, eleições gerais,
cancelamento de todos os processos contra
lula e todos os condenados políticos
• Governo dos trabalhadores
• Socialismo

Programação
Transmisão ao vivo do evento pela Causa Operária TV

Dia 14

Dia 15

- Ato de abertura da
Conferência

- Grupos de Discussão

- Plenária
- Ensaios da bateria
Zumbi dos Palmares

- Apresentação da
banda Revolução
Permanente
- Plenária Final

