
Mineiros espanhóis 
tomam as ruas de Madri 
em julho deste ano

Divulgação

Vinda de mineiro espanhol ao Brasil fortalece 
unidade internacional dos trabalhadores

Mineiros são a ponta de lança de grandes mobilizações 
na Espanha contra os efeitos da crise econômica
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Informe-se sobre as atividades 
que estão agendadas. Para saber 
horário e local, entre em contato 
com a CSP-Conlutas local e/ou 
com os sindicatos responsáveis 
pela atividade.

15/08 – Quarta-feira: chega-
da, primeira reunião e atividade 
em São Paulo, na USP, à noite;

16/08 – Quinta-feira: ativida-
de em Brasília (DF) com os servi-
dores públicos federais em greve;

17/08 – Sexta-feira: atividade 
de manhã com os trabalhadores 
da base do Metabase Congonhas/
Mariana (MG). À noite haverá pa-
lestra em Belo Horizonte (MG);

18/08 – Sábado: atividades 
com a CSP Conlutas/Metabase 
Mariana (MG);

19/08 – Domingo: dia livre;
20/08 – Segunda-feira: ati-

vidades em São Paulo e à noite 
palestra no Sindicato dos Metro-
viários-SP;

21/08 – Terça-feira: atividades 
em portas de fábricas e palestra 
no Sindicato dos Metalúrgicos de 
São José dos Campos (SP);

22/08 – Quarta-feira: ativida-
de na greve dos servidores públi-
cos federais e palestra à noite, no 
Rio de Janeiro;

23/08 – Quinta-feira: parti-
cipação na reunião da Secretaria 
Executiva da CSP-Conlutas e ou-
tras atividades em São Paulo.

Nas últimas semanas mais 
uma luta de trabalhadores 
europeus chamou a atenção 

do mundo: os mineiros da Espanha. 
Uma mobilização que começou com 
protestos, greves e ocupações de 
minas e que teve em um dos seus 
ápices, a Marcha Negra, que tomou 
as ruas de diversas cidades espa-
nholas e terminou em Madri com a 
presença de quase cem mil trabalha-
dores. A classe operária espanhola 
se levantou contra o capital!

Intercâmbio – Está no Brasil o 
dirigente mineiro Jose Gonzalez Ma-
rin, do Sindicato Independente CSI 
(Corriente Sindical de Izquierdas). Ele 
trabalha na mineradora estatal Hu-
nosa, nas Astúrias, uma Comunida-
de Autônoma e uma das províncias 
da Espanha, onde tiveram início as 
mobilizações. O objetivo da vinda de 
Jose Gonzalez Marin é promover ati-
vidades, como palestra, debates e vi-
sitas a portas de fábricas, para que os 
trabalhadores brasileiros conheçam 
melhor como estão acontecendo as 
lutas dos trabalhadores espanhóis 
em defesa de seus direitos, salários e 
empregos.Também será uma manei-
ra para avançarmos na solidariedade 
internacional e usar a troca de expe-
riências como elemento de fortaleci-
mento das lutas dos trabalhadores 
brasileiros e espanhóis.  

 Palestras e debates e visitas em 
porta de fábricas estão sendo agen-
dados. Como o companheiro estará 
apenas por uma semana no Brasil, as 
atividades acontecem somente em al-
guns estados como Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. 

Agenda de 
atividades 

Informe-se! 
Participe desta 

atividade internacional 
promovida pela CSP-Conlutas.

A CSP-Conlutas convida a 
todas as organizações a se 
somarem na preparação 
dessas atividades

O dirigente mineiro Jose 
Gonzalez Marin fará diversas 

palestras no Brasil



A visita do trabalhador 
mineiro Menendez 

Collar ao Brasil é parte da 
iniciativa de solidariedade 
internacional promovida 
pela CSP-Conlutas, que já 
vem desde o mês passa-
do realizando uma grande 

CSP-Conlutas conclama: organizar campanha de solidariedade 
campanha de apoio à luta dos 
trabalhadores espanhóis. 

A Central organizou uma 
campanha de solidariedade no 
conjunto de suas entidades filia-
das para que enviassem moções 
de apoio, cobrando do Governo 
Espanhol a revogação da suspen-

são dos investimentos na área do 
carvão e um plano de industria-
lização nas regiões mineiras com 
garantia de trabalho e futuro para 
os mineiros e suas famílias.

 Nas manifestações realizadas 
pelos servidores públicos em Bra-
sília, no dia 20 de julho, durante 

a Planária Nacionais dos Ser-
vidores Públicos Federais, foi 
elaborada uma moção, assina-
da pelas centrais CSP-Conlu-
tas, CUT e CTB e pelo conjunto 
do funcionalismo, em apoio e 
solidariedade às mobilizações 
na Espanha.

O que a luta no Brasil tem a 
ver com a luta na Espanha

Quando os ataques são os mesmos, a luta deve ser uma só  

Com a crise econômica mun-
dial, iniciada desde 2008, 
principalmente na Europa, 

o governo espanhol cortou os in-
centivos no setor de mineração, 
com o objetivo de acabar com as 
minas existentes no país até 2014. 
A justificativa é de preservar o 
meio-ambiente, entretanto, ne-
nhuma alternativa de trabalho é 
dada aos mineiros. Além disso, em 
sua luta, eles enfrentam a crimina-
lização do movimento que chega 
por meio de prisões, processos ju-
diciais e repressão violenta. 

Ainda assim, os mineiros e tra-
balhadores de outras categorias 
na Espanha continuam lutando. 
Após a Marcha Negra já houve 
outros protestos, um deles orga-
nizado por centrais sindicais que 
contou com o apoio de diversas 
organizações do movimento 
social e estudantil. Segundo a 
imprensa local, havia mais de 70 
mil pessoas nas ruas.

CSP-Conlutas esteve à frente da campanha de solidariedade aos mineiros espanhóis

Anel

Mineiros foram cercados de solidariedade pelo mundo

http://sovaitporto.blogspot.com.br 
 Isso aconteceu em decorrên-

cia do anúncio pelo governo es-
panhol de Mariano Rajoy do cor-
te de 65 milhões de euros, em 
dois anos, nos gastos públicos. 
Essa medida prevê a retirada de 
direitos trabalhistas, de serviços 
sociais, demissões de funcioná-
rios, arrocho salarial, ataque às 
aposentadorias, entre outros.

 Como os mineiros já estavam 
nas ruas, com garra, não foi difícil 
impulsionar as lutas mais gerais 
que os colocam no centro das 
mobilizações na Europa, que des-
de 2008 é palco de lutas dos tra-
balhadores em diversos países. Já 
tivemos as grandes mobilizações 
da Grécia, na própria Espanha, 
Portugal, França, Inglaterra e ou-
tros países, além das manifesta-
ções unificadas no continente.

 Lutas no Brasil - No Brasil, os 
metalúrgicos da GM e os servi-
dores públicos federais mostram 
que apesar dos anúncios de que 

a economia do nosso país não 
está em crise, o governo e os em-
presários agem como se a crise 
estivesse em seu auge.

 Na GM de São José dos Cam-
pos houve uma tentativa de 
fechamento de um importante 
setor, o MVA (Montagem de Veí-

culos Automotivos) que resultaria 
na demissão de cerca de 2 mil tra-
balhadores. Foi necessário muita 
luta para que os metalúrgicos 
conseguissem impedir a efetiva-
ção dessa política nefasta orien-
tada pela direção da empresa. 

Os servidores públicos federais 
lutam contra a desvalorização da 
categoria e dos serviços públicos 
no país, como saúde e educação. 
Essa greve que ultrapassa 80 dias 
na educação e 50 nos outros se-
tores expressa a intransigência 
do governo em atender às reivin-
dicações dos trabalhadores.

Ou seja, independente da 
intensidade da crise, a política 
dos governos e empresários é a 
mesma: arrochar salários, retirar 
direitos e demitir. Ou seja, se os 
ataques são globalizados, a nos-
sa resposta também tem de ser. 

Viva a luta internacional 
dos trabalhadores!


