GUIA SINDICAL DE
ORGANIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

Apresentação
Em 2022, os brasileiros terão o destino do país em suas mãos. É um ano decisivo para o Brasil que
trabalha. Ou continuamos no caminho do desemprego, da perda de direitos, do trabalho precário e do
empobrecimento da maioria da população representado por Jair Bolsonaro e pelo programa neoliberal ou
construímos o caminho para um projeto de reconstrução nacional que valorize vida, trabalho, democracia e
que promova direitos sociais e desenvolvimento com soberania nacional, justiça social e respeito ao meio
ambiente.
Essa construção interessa a todas as pessoas dispostas a lutar por uma mudança nos rumos do país em
favor da classe trabalhadora e da maioria do povo brasileiro.
É por isso que a FUP, se prepara para um ano de muita solidariedade, escuta, diálogo, organização e luta e
apresenta à militância a proposta de criação dos COMITÊS DE LUTA.
Os comitês de luta são a expressão sindical de um amplo movimento social de trabalho e organização de
base em defesa do Brasil e do povo brasileiro e buscam contribuir para elevar a consciência política da
classe trabalhadora e sua mobilização para mudar os rumos do país.

Por que formar
Comitês de Luta?
Para ampliar e fortalecer a organização sindical
e popular na luta para superar os problemas mais
urgentes do povo brasileiro.
Os Comitês de Luta vêm para reunir pessoas dispostas a compreender os problemas que
afligem o Brasil, a refletir sobre as soluções desses problemas e a lutar por sua superação.
Reunimos as pessoas dispostas a agir para chamar atenção sobre as causas e responsáveis
pela crise brasileira e sobre o que deve ser feito para construirmos uma nação justa e
soberana, capaz de garantir vida boa e digna para toda a população.

O que é um
Comitê de Luta?
•

O que faz o comitê existir é o encontro dos seus membros e a
realização de ações e atividades coletivas no seu território de referência
e pelos meios digitais.

•

O comitê pode ter um espaço físico de referência, mas isso não é
obrigatório. Ele deve contar com o apoio do sindicato e a participação
da militância sindical, mas ele não pertence ao sindicato e sim às
pessoas que o constroem cotidianamente.

Quais seus princípios
e objetivos?
Assumimos como princípios da nossa organização e ação
em Comitês de Luta:
• A solidariedade entre companheiros e companheiras de luta, mas também como uma
emergência em apoio às pessoas que mais precisam, diante da fome e da carestia que
toma conta do país.
• A democracia que busca na escuta, no diálogo, reflexão e síntese em meio a diversidade
de opiniões a força e a unidade para entender e transformar a realidade e combater todas
as formas de opressão e autoritarismo.
• A unidade de ação como requisito para que o povo brasileiro construa a força social
necessária para defender seus interesses e obter conquistas.

Indicamos como objetivos dos Comitês de Luta:
•

Promover a solidariedade de classe e o apoio à população mais prejudicada pela crise.

•

Intensificar o trabalho de base, a escuta e o diálogo com os companheiros e companheiras sobre os principais
problemas do país.

•

Organizar nossa categoria para fazer as lutas em defesa da soberania nacional.

•

Contribuir para a formação política, por meio da reflexão e debate sobre as causas e responsáveis pela crise
brasileira e as alternativas para sua superação.

•

Fazer a disputa ideológica e pautar o debate político na sociedade em favor de uma sociedade justa, fraterna e
igualitária, livre de preconceitos e opressões, lutando pela derrota do projeto neoliberal, do neofascismo e do
negacionismo e para combater a onda de desinformação, fake news e violência disseminada pelas redes sociais.

•

Ampliar a força do movimento sindical e elevar a capacidade de mobilização para o enfrentamento das lutas.

Como organizar um Comitê de Luta?

1

Reúna as pessoas
O primeiro passo é reunir um grupo de pessoas que esteja disposta a organizar um
comitê, no local de trabalho. Essa reunião pode acontecer de modo presencial ou
pelos meios digitais.
Esse grupo não deve ser tão pequeno a ponto de não conseguir realizar as
atividades a que se propõe, nem tão grande de modo a prejudicar a organização
das suas reuniões e o engajamento dos seus integrantes.

2

Defina o foco da
ação do Comitê
O Comitê deve definir com precisão a sua área de atuação e se organizar no nível
mais próximo possível do público com quem quer dialogar.
O comitê pode se organizar para fazer o trabalho militante numa rua, comunidade,
bairro ou cidade. Ele pode ainda estabelecer seu foco de atuação nos locais de
trabalho de uma determinada categoria.
O comitê deve organizar canais digitais de comunicação como grupos de Whatsapp
e redes sociais para reforçar sua auto organização e para comunicação com o seu
público alvo.

3

Cadastre o Comitê
de Luta junto à CUT
O cadastramento dos Comitês é fundamental para que possamos trabalhar efetivamente
em uma rede colaborativa.
O cadastro deve ser feito pelo site dos Comitês de Luta: comitesdeluta.cut.org.br
Registre as informações sobre o seu comitê e indique até três pessoas que serão nossas
referências de contato e receberão os materiais e orientações por e-mail, whatsapp ou
telegram.
É a partir deste cadastramento que poderemos manter contato e apoiar a ação do seu
comitê de luta com o fornecimento de materiais produzidos.
Também é o cadastramento que permitirá a integração entre os comitês, o
compartilhamento de orientações, a realização de atividades formativas conjuntas e de
ações simultâneas de acordo com o nosso calendário de lutas.

4

Planeje e realize
atividades
Grupo reunido, comitê cadastrado: É hora de
agir!
Reúna seus companheiros e companheiras e planeje uma ou mais ações que irão realizar.
O importante é começar, mesmo que sejam atividades simples e um grupo pequeno.
Relembre os objetivos do comitê de luta, planeje e realize atividades coerentes com esses
objetivos.

Reuniões bem sucedidas são
preparadas com antecedência,
tenha um ambiente acolhedor e
participativo, encaminhamentos
compreendidos por todas as pessoas e
que são concretizados posteriormente.

Quem pode me ajudar a
construir um Comitê?
Os dirigentes da FUP no seu estado.
Entre em contato com o nosso telefone (21) 3852-5002 ou Whatsapp (21) 99835-6218

ou
Você pode se somar a um comitê já existente.
Uma lista deles estará disponível no comitesdeluta.cut.org.br,
conforme for avançando o cadastramento.

Que tipo de atividades
um Comitê deve organizar?
Cada comitê é protagonista das suas atividades e tem toda a liberdade para realizá-las usando os
recursos que puder mobilizar e sua criatividade.

Contatos
imprensa@fup.org.br
(21) 3852-5002 / Whatsapp (21) 99835-6218
Av. Rio Branco, 133, 21º andar, Centro - CEP: 20.040-006

facebook.com/FUPBRASIL
instagram.com/fupbrasil
twitter.com/FUP_Brasil
fup.org.br
comitesdeluta.cut.org.br

