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9ª Conferência  
Mundial Aberta
contra a guerra
e a exploração

Confirmando o chamado lançado em 29 de maio de 2016 pela 
realização de uma Conferência Mundial Aberta (CMA) contra 
a guerra e a exploração no corrente ano de 2017, bem como a 
resolução de 3 de setembro de 2016 que precisa o seu quadro, a 
coordenação do AcIT dirige-se às organizações e militantes que se 
reivindicam do movimento operário e anti-imperialista.
A Coordenação do Acordo Internacional dos Trabalhadores e dos 
Povos (AcIT), lança um chamado pela realização da CMA nos dias 
8,9 e 10 de dezembro de 2017 em Argel (Argélia)
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Internacional
dos Trabalhadores
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A Carta do Acordo Internacional dos
Trabalhadores e dos Povos é editada 
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Internacional do AcIT constituída 
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Eu apoio a preparação da CMA (8 a 10 de dezembro 2017):                                     (assinatura)

Nome : 
Endereço: 
E-mail: 
Contribuição financeira de:        R$ 50          R$ 200         R$ 500

Contatos: no Brasil – julioturra@cut.org.br - com o AcIT - eit.ilc@fr.oleane.com
Apoio Financeiro: depósito em Bradesco, Agência 421, Conta corrente 39 784-9

 Nós, militantes operários, sindicalistas, militantes antiimperialistas, de 
acordo com toda ou parte desta declaração, consideramos que os problemas 
colocados estão no coração das preocupações de todo o movimento operário para 
resistir e agir em defesa da classe operária, das organizações independentes e das 
nações oprimidas.  Que primeiras lições podemos tirar dos combates engajados 
pela classe operária, a juventude e os povos oprimidos neste novo período?
 Que lições tirar do posicionamento político de diferentes forças e correntes 
que se reivindicam do movimento operário e anti-imperialista?
 Que lições tirar dos métodos adotados em cada um de nossos países 
para superar os obstáculos encontrados e dar os primeiros passos sérios no 
agrupamento em massa da classe trabalhadora no seu próprio terreno?
  Como nos apoiar, uns e outros, nessa batalha?
 
 Para debater e encontrar soluções sobre essas bases comuns, assumimos a 
responsabilidade de convidá-los a participar na conferência mundial aberta de 
iniciativa do AcIT.

Convocação 9ª Conferência Mundial Aberta



Os 616 aderentes de 56 países (atualizado em 13 de setembro)

 ÁFRICA DO SUL – AZÂNIA: Tiyani Lybon Mabasa, 
presidente do Socialist Party of Azania (Sopa); Mfundinhlapo, 
Secretário-geral da União dos trabalhadores dos bancos, seguros, 
finanças e similares (Bifawu); Phineas Malapela, dirigente do se-
tor da Educação do Sindicato dos serviços públicos e similares 
(Pawusa); Hamilton Thami Hukwe, membro do secretariado 
para a Juventude do Sopa, presidente do Bifawu; Hulland Mdin-
gi, responsável do secretariado para a Juventude do Sopa; James 
Magezi Chauke, do secretariado para o Trabalho do Sopa.
 ARGÉLIA: Louisa Hanoune, Secretária geral do Par-
tido dos trabalhadores da Argélia; Lyes Merabet, presidente do 
Sindicato nacional dos profissionais da saúde pública (SNPSP); 
Meziane Meriane, Secretaria geral do Sindicato nacional dos Pro-
fessores do secundário e do técnico (Snapest); Ta-kjout Amar, 
membro da Direção nacional da UGTA, Secretário geral da Fede-
ração nacional dos trabalhadores dos coiros (UGTA); Belmou-
loud Med Ameziane, Secretário geral da Federação nacional dos 
trabalhadores da metalurgia, mecânica, eletrônica e eletricidade; 
Messaoudi Mokdad, Secretário geral da União local de Rouiba 
– zona industrial de Argel (UGTA); Zoghbi Smati Kamel, Se-
cretário geral do Sindicato nacional dos investigadores perma-
nentes (UGTA); Ramdani Bachir, Secreta rio geral da União de 
Wilaya Tizi-Ouzou (UGTA); Boudarba Nouredine, ex-dirigente 
sindical (UGTA) – especialista em questões sociais, Participante 
na CMA do EIT em San Francisco, em 2000; Zohra Drif–Bitat, 
Moudjahida (antigo combatente pela independência nacional), 
condenado a prisão perpétua pelo colonialismo francês; Abde-
lkader Garoudj Dit Djillali, Moudjahid (combatente pela inde-
pendência nacional), ex-condenado a morte pelo colonialismo 
francês; Khalida Toumi, ex-ministro da Cultura; Boudjema 
Ghechir, membro do Secretariado executivo da rede dos Demo-
cratas no mundo Árabe; Maamar Farah, jornalista de crônicas 
(Le Soir d’Algérie); Lakhdar Achoui, Secretário geral do Sindi-
cato dos funcionários da Administração pública (Safap); Hmidet 
Mohamed, Secretário geral do Sindicato nacional dos professores 
do primário (Snapep); Djouambi Amar, Secretário geral do Sin-
dicato nacional dos trabalhadores do comércio (UGTA); Alem 
Slimane, presidente da Câmara de Aî t Mah-moud (Tizi-Ouzou); 
Abderazak Cheraïti, presidente da Câmara de Azzaba (Skikda); 
Messaoud Medjraoui, presidente da Câmara de Khnak Mayoun 
(Skikda); Djelloul Djoudi, presidente do Grupo parlamentar do 
PT; Kouadria Smain, militante sindical (UGTA), deputado do 
PT; Rahima Ben Bessa, militante sindical (UGTA), deputada 
do PT; Nadia Chouitem, militante sindical (UGTA), deputada 
do PT; Ramdane Yous-sef Tazibt, chefe da redação do jornal 
Fraternité, deputado do PT; Bouloudnine Kamel, Secretário re-
gional do Sindicato da educação nacional (UGTA) - Jijel; Sadou 
Oussama, sindicalista do Movimento nacional dos estudantes 
argelinos, Universidade de Jijel; Abdelhak Lassani, sindicalista 
estudante, Liga Nacional dos estudantes argelinos; Slatnia Kha-
led, membro da Coordenaça o nacional dos estudantes de Ar-
quitectura; Bechetalah Fateh, Secretário-geral da União local de 
Jijel (UGTA); Boukabous Idir, sindicalista na Alge rie Te le com, 
membro do Secretariado executivo da União local Ben Aknoun – 
Argel (UGTA).
 ALEMANHA: (a tîtulo pessoal) Volker Gernhardt, vice 
presidente do comite dos funcionários dos hospitais públicos de 
Berlim, delegado sindical Ver.di; Eva Gürster, membro da Dire-
ção do Sindicato Ver.di da Sau de de NRW; Christian Hass, pre-
sidente da Comissão operária do SPD de Berlim, sindicalista Ver.
di; Hannelore Jerichow, membro da Direção de Ver.di (Berlim); 
Gotthard Krupp, membro da Direção de Ver.di do Land de Ber-
lin-Brandebourg, membro da Direção da Comissão operária do 
SPD de Berlim; Win-fried Lätsch, Sindicato da alimentação(N-
GG); Sven Meyer, membro da Direção de Ver.di do Land de Ber-
lim-Brandebourg. Daniel Turek, sindicalista do Verdi, delegado 

sindical do hospital Charité (CFM); Mario Kunze, sindicalista 
do Verdi, delegado sindical dos hospitais comunais (municipais) 
Vivantes; Bernd Bahr, membro da direção do Verdi (Leipzig), 
membro da direção da comissão operária do SPD (Partido So-
cial-Democrata) na Saxônia; Detlef Bahr, sindicalista do Verdi.
 ARGENTINA: Fernando Esteban Lozada, director e 
porta voz da Associação Internacional do Livre Pensamento 
(AILP), presidente do Congresso Nacional do Ateismo na Ar-
gentina.
 AUSTRALIA: Max Wallace, secretario da Associação 
racionalista de Nova Gales do Sul;  Meg Wallace, presidente da 
Sociedade Hum,anista de Queensland; Mark Perica, represen-
tante legal do Comitê de Sindicatos Australianos.
 BAHREIN: Ibrahim Kamel Eddine, Rida Moussaoui, 
do partido Waad;
 BÉLGICA: Philippe Dubois, secretário permanente do  
CGSP-Ferroviarios de Bruselas; Joseph Thonon, presidente co-
munitario da  CGSP Ensino; Rudy Janssens, secretario geral da 
CGSP (CGSP/ACOD – FGTB); Philippe De Menten, ex-mem-
bro do Comitê comunitárip da CGSP Ensino (FGTB), militante 
laico; Kamal Dhif, ex-membro do CE da regional de Brxelas da 
CGSP Ensino(FGTB), militante laico; Michel Meyer, sindicalis-
ta dos serviços públicos; Luc Bertrand, sindicalista da Central 
Geral dos Serviços Públicos (CGSP – FGTB) na Administração; 
Françoise Cambie, antiga delegada sindical da la CGSP Ensino 
(FGTB), militante laica; Nico Cué, secretario geral do MWB-FG-
TB (metalurgia); Alain Briquet, delegado principal do MWB-
FGTB de Everzinc; Kemel Fahem, docente; William Mandreoli, 
Claude Podorieszach, Cecconi Palmizia, Stephane Gava, Marc 
Cuyx, Daniel Rakic, Laila Matka, Maria Fernandez, Jean Cilli, 
Brigitte Leclerq, Salvator Disolvo, Benito Libert, delegados y 
militantes do Setca – FGTB daa Fábrica Nacional Herstal.
 BENIN: Florentine Setondji Ahounou, dirigente da 
União nacional dos Sindicatos dos trabalhadores do Benin.
 BIELORRUSIA: Pavel Katarzheuski, membro do Par-
tido bielorruso Por um Mundo Justo.
 BRASIL: (a título pessoal) Jacy Afonso de Melo, Secre-
tário para a formação da Federação dos bancos da região Centro-
Norte (Fetec CN – CUT); António Amâncio Lisboa, Secretário 
de Relações Internacionais da CUT; Lindbergh Farias, senador 
do PT/RJ; Paulo Farias, dirigente da CUT/RS; Fernando Ferro, 
ex-deputado federal do PT/PE; Luis Eduardo Greenhalgh, fun-
dador do PT, ex-deputado federal do PT/SP; Erika Kokay, depu-
tada federal do PT; Carlos Magno, vice presidente da CUT/MG; 
Eliezer Pedrosa Gomes, diretor das Relaçõees internacionais da 
Confederação dos trabalhadores do comércio (Contracs – CUT); 
Sérgio Ronaldo, Secretário geral da Confederação dos serviços 
públicos federais (Condsef – CUT); Quintino Severo, secretário 
de finanças da CUT; Renato Simões, membro do Diretório na-
cional do PT; Markus Sokol, membro do Diretório nacional do 
PT; Júlio Turra, membro da Executiva Nacional da CUT; Jan-
dyra Uehara, secretária de Polîticas sociais da CUT.; Marcelo 
D’Agostini, membro do diretório estadual do PT/MG; Ismael 
Cesar, mebro da Executiva Nacional da CUT; Paulo Antunes, 
diretor da União dos petroquímicos no Estado do Paraná (Sindi-
química); Lucilene Binsfeld (Tudi), membro da direção nacio-
nal da CUT; Misa Boito, membro do diretório estadual do PT 
SP; Raimundo Bonfim, coordenador da Central de movimentos 
populares - CMP; Alex Sandro Cesar de Oliveira, presidente 
da Confederação Nacional  dos Trabalhadores Seguridade So-
cial (CNTSS - CUT); Juliana Cardoso, Vereadora PT-SP; Mario 
Dalzot, presidente do sindicato dos petroleiros SC e PR (SIN-
DIPETRO); Ronildo Oliveira, presidente do sindicato dos Pro-
fessores de Jabaotão - Pernambuco SINPROJA; Bruno Ribeiro, 
presidente do PT do estado de Pernambuco- PE; André Sena, 



advogado, ativista do PT; Luciano Zanetti, diretor sindicato dos 
petroleiros SC e PR (SINDIPETRO).
 BURKINA FASSO: Issiaka Valian, secretário geral ad-
junto do Sindicato Nacional de Professores Africanos de Burkina 
(SNEA-B); Inussa Nana, secretario general de FO-IUNS.
 CAMARÕES: Aboui Beyeme Ruth Vve Ekout d JOK, 
vice presidente da Confederação sindical dos trabalhadores dos 
Camarões (CST).
 CHADE: Mahamat Tahir Guchulaye, presidente da 
Confederação Sindical do Chade (CST); Gabriel Betolum, secre-
tario geral adjunto dol Sindicato de Professores dol Chad (SET-
CIST); Bolmbari Ngolau, secretario da Comissão dol SETCIST
 CHILE: Luis Mesina Marin, Secretário geral da Con-
federação dos Sindicatos da Banca, porta-voz do Movimento 
“NO+AFP” (a título pessoal); Mirian Campuzano, dirigente na-
cional da Federação Walmart; Manuel Diaz Tapia, presidente da 
Confederação nacional do comércio.
 COREA DEL SUR: Udaya Rai, presidente do Sindicato 
de Migrantes (MTU); Kim Ji Yong, responsável de marketing do 
Sindicato Operário das Empresas de Construção da Coréia do Sul 
(KCEWU); Lee Daeyol, dirigente da KCEWU.
 COSTA do MARFIM: Yves Kodibo, Secretário geral da 
União nacional dos trabalhadores da Costa do Marfim (Unatrci); 
Carlos Ouerou, secretário geral dos sindicatos autônomos de pe-
troleiros da Costa do Marfim (Synapeci).
 ECUADOR: Vicente Olmedo, sindicalista do comité 
de empresa da Corporação Elétrica do Ecuador (Cyra CELEC); 
Gonzalo Rivera, sindicalista da Confederação de Trabalhado-
res do Setor Público do Ecuador (CTSPE) e membro de la seção 
sindical da Empresa Pública Metropolitana de Agua Potável e 
Saneamento de Quito (Agua Quito); Washington Guanoquiza 
Castillo, sindicalista da Confederação de Trabalhadores do Setor 
Público do Equador (CTSPE) e membro da seção sindical daa 
Empresa de Agua Quito; Manuel Gallardo, membro del comité 
de empresa de la Compañía Eléctrica del Ecuador (Cyra CELEC) 
y de la CTSPE; Héctor Mestanza, sindicalista do comitê de em-
presa da Cyra CELEC; Héctor Cano, sindicalista do comitê de 
empresa da Cyra CELEC; Ernesto Ramos, sindicalista do comitê 
da Cyra Celec; Bricio Bohórquez, militante político y de associa-
ção de moradores; Masio, membro do sindicato da Corporação 
Elétrica do Equador (SIN - CELEC).
 EGITO: Hesham Salem, sindicalista; Mohamad Hos-
saldein, Sindicato do Mar; Hamdín Sebahi, Mohamed Sami, 
Partido el Karama; Ahmed Bahaeddín, Partido Socialista Egip-
cio; Abdelgfar Chaker, Moviminto Popular Socialista; Yamel 
Fahmi, Sindicato Egipcio de Jornalistas.
 ESPANHA: Jordi Salvador Duch, deputado das listas 
da Esquerda Republicana da Catalunha; José Miguel Villa, sin-
dicalista da UGT; Jesús Béjar, sindicalista das CCOO; Jesús Gal-
lego, secretário para as Relações Internacionais da UGT; Joseba 
Echebarria, secretário adjunto para as Relações Internacionais 
da UGT; Manuel Bonmati, ex-membro da Comissão executi-
va confederal da UGT; Francisco Figueroa Alcarazo, membro 
do Conselho Confederal das CCOO; Luis González, membro 
do Conselho Confederal das CCOO; Roberto Tornamira, sin-
dicalista da UGT; Francisco Delgado, presidente da Associação 
Europa Laica; Josep Santcristòfol, dirigente da Regia o Metropo-
litana da UGT da Catalunha; Luis Lozano, Secretário geral da 
FeSP-UGT (Região Valenciana); Pablo García-Cano membro da 
Comissão executiva das CCOO-Indústria de Madrid; Xabier Ar-
rizabalo, professor de Economia na Universidade Complutense 
de Madrid, sindicalista das CCOO; Pedro Moreno, membro da 
Plataforma Solidariedade com a Palestina; Henrique Herrero 
Heras, conselheiro municipal de Getafe (Madrid); Javier Alco-

lea, conselheiro municipal de Getafe (Madrid).
 ESTADOS UNIDOS: Fred Whitehead, libre pensador, 
militante operário (Kansas City); Julian Kunnie, militante pela 
libertação de Mumia Abu Jamal, membro da Agencia para la Pro-
moção dos Povos.
 FRANÇA: (a tîtulo pessoal, militantes polîticos, sindi-
cais – em particular da FO ou da CGT – e eleitos municipais) 
Myri-am Bakowski, sindicalista; Alain Barbier, sindicalista, 
Função pública; Georges Benis, sindicalista, carteiro; Laurent 
Cabou, presidente da Câmara de Carbay (departamento de Mai-
ne-et-Loire); Gilles Challié, sindicalista; Angeline da Rocha, 
sindicalista, estudante; Hervé Delattre, sindicalista; J. P. Deli-
gey, sindicalista; Francis Durand, sindicalista, carteiro; Geof-
frey Excoffon, membro do Secretariado nacional do POI; Chris-
tian Eyschen, livre-pensador; Christine Gagnaire, sindicalista 
do comércio; Gabriel Gaudy, sindicalista; Philippe Grégoire, 
sindicalista, camponês, produtor de leite; Yacine Hadj-Hamou, 
sindicalista no Ministério do Trabalho; Patrick Hébert, membro 
da Coordenação do AIT, sindicalista; Daniel Jeannin, presidente 
da Câmara de Montenois (Doubs); Clément Jehan, sindicalista, 
Arsenal de Toulon; Stéphane Jou-teux, sindicalista, companhias 
aéreas; Jef Lair, sindicalista, serviços públicos; Jérôme Lega-
vre, sindicalista, professor; François Livartowski, sindicalista, 
serviços públicos; Dan Moutot, membro da Coordenação do 
AIT; Philippe Navarro, sindicalista, hospitalar; Jacques Paris, 
sindicalista, professor; Clément Poullet, sindicalista, professor; 
Hubert raguin, sindicalista professor; Michel Renault, ex-pre-
sidente da Câmara de Clefs-Val-d’Anjou (Departamento do Mai-
ne-et-Loire); Fabien Renneteau, sindicalista, comércio; Jacques 
Richer, sindicalista (Le Havre); Bruno Ricque, sindicalista, hos-
pitalar; Michel Rochette, sindicalista, Segurança Social; Alain 
Roques, sindicalista, investigador; Jean-Claude Roujeau, mé-
dico; Joachim Salamero, anarco-sindicalista, membro da União 
dos anarco-sindicalistas (UAS); Vincent Vilpasteur, sindicalista;.  
Armelle Marchand, sindicalista, ativista comunitária; Chris-
tian Camelin, sindicalista; Marie-Laure Potier, sindicalista dos 
Correios; Xavier Grazide, sindicalista da Caixa de Depósitos e 
Consignações (CDC); Dominique Saint-Araille, sindicalista 
na Formação Profissional; Jacques Fassié, sindicalista; Jacques 
Berthault, sindicalista hospitalar; Manuel Porcheron, sindica-
lista professor;  Hélène Bernard, sindicalista; Miguel Martinez, 
sindicalista do ensino superior.
 GABÃO: Joseph Mengara, secretário executivo do Sin-
dicato Elite (União Geral dos Trabalhadores do Gabão).
 GRÃ-BRETANHA: John Calderon, UNITE, ramo dos 
trabalhadores da construção, filiado ao Comitê do distrito de Ha-
ckney do Partidfo Trabalhista; John Kelly, membro do sindicato 
universitário UCU. A título pessoal. 
 GUIANA FRANCESA: Alphonsine Servais, dirigente 
do Comité DRAPO.
 GUADALUPE: Gaby Clavier, responsável do Conse-
lho sindical da União Geral dos Trabalhadores da Guadalupe 
(UGTG), membro do Liyannaj kont la pwofitasyon (LKP); Ro-
bert Fabert, membro de Travaye e Pe yizan.
 GUINÉ: Abdoulaye Lélouma Diallo, representan-
te permanente da Organização da Unidade Sindical Africana 
(OUSA) junto à OIT – Genebra;
 HAITI: Jean Bonald Golinsky Fatal, em nome da 
Confederação dos trabalhadores dos setores públicos e privados 
(CTSP); David Oxygène, dirigente do Movimento de liberdade e 
igualdade dos Haitianos para a fraternidade (Moleghaf).
 ILHAS MAURÍCIAS: Mohammud Haniff Peerun, 
presidente do Mauritius Labour Congress (MLC).
 INDIA: Gausuddín Shaij, membro do sindicato de 



transportadores Mathadi de Bombay; Shankar Dasgupta, sindi-
calista. 
 IRÃ: Voria Ahmadi, Hamid Frutan Abbas Mansuran, 
Marzie Nazari, membros do Birô de Relações Internacionais do 
Partido Comunista do Irã.
 JORDANIA: Said Diab, secretário geral do Partido Jor-
daniano da União Popular; Mouafek Mahieddine, escritor
 LÍBANO: Castro Abdellah, presidente da Federação 
nacional dos Sindicatos dos operários e dos funcionários no 
Lîbano (FENASOL); Haider Mahmoud, presidente da Liga do 
Pessoal da Administração Pública no Lîbano; Ali Mohieddine, 
presidente da União dos Sindicatos dos transportes do Lîbano; 
Hachichou Mohamed, membro do Secretariado executivo da 
União dos Sindicatos dos transportes do Lîbano; Abdesa med 
Ismat, Secretário geral da Frente de Libertação Operária; Kha-
didja el Hoceini, Secretário geral da Liga dos direitos da Mulher 
Libanesa; Samah Idriss, diretor da revista Dar al-Adab; Nadjah 
Wakim, movimento popular; Mustapha Hamdane, Movimento 
Mourabitoune; Ossama Saad, Movimento popular nasserista
 MADAGASCAR: Jean Paul Emile Rakotozafy, secre-
tario geral do sindicato Fekrimpama.
 MALI: Oumar Mariko, presidente do Partido da So-
lidariedade Africana para a Democracia e a Independência 
(SADI); Rokia Samogo, Secretaria geral do Partido SADI; Yahia 
eg Mohamed, secretário das Relações Externas do Partido SADI; 
Mamadou Konaté, presidente do Sindicato para a valorização 
das culturas agrîcolas e do algodão do Mali.
 MARROCOS: Saïd Barghouti Mohamed, sindicalista 
da Educação Nacional (UMT); Mohamed Belghit, sindicalista 
da Educação Nacional (UMT); Jalal Belmami, Secretário nacio-
nal da Juventude Operária Marroquina (UMT); Khalid el Ajba-
ri, Secretário geral da União local dos Sindicatos de Alhoceima 
(UMT); Karim el Khamlichi, diretor da publicação de Akhbar 
Oumaliya; Hafid el Khatabi, sindicalista (UMT); Ismail Jbari, 
Secretário geral da Seção de Te touan da Associação nacional dos 
desempregados diplomados (ANCDM); Ibachir Lehsaini, sindi-
calista (UMT); Hassan Mezi-ani, sindicalista (CDT); Abdellah 
Kherif, A Voz Democrática.
 MARTINICA: Maguy Linisen, ex secretario geral do 
Sindicato  Autónomo da Saúde da Martinica; Jean-Marc Mongis, 
delegado sindical da Construção da Central Sindical de Trabalha-
dores da Martinica (CSTM); Armand Nicolas, historiador, ex-
secretario geral dol Partido Comunista Martiniques; Jacqueline 
Petitot, dirigente do grupo Aliança Operária e Camponesa, or-
ganização membro do Acordo Internacional dos Trabalhadores; 
Léon Sainte-Rose, músico, político da Organização Anticolonia-
lista da Juventude Martiniquesa (OJAM); Akân Samoré, militan-
te nacionalista; Hervé Zenoki, militante sindicalista  e anticolo-
nialista.
 MAURITÂNIA: Moctar Kane, União dos Sindicatos 
livres da Mauritania (USLM); Sidi Ahmedou Ould Boye, Secre-
tário geral adjunto da USLM.
 MÉXICO: Antonio Jimenez Reyes, Comitê executivo 
da Seção 12 do SNTE-CNTE (Estado de Durango); Armando 
Ser-rato Gonzalez, Comitê executivo da Seção 12 do SNTE-CN-
TE (Estado de Durango); Yoscelina Renteria Villalobos, repre-
sentante da Delegaça o da Seção 12 do SNTE-CNTE (Estado de 
Durango); Ignacio Gastelum Ruiz, Movimento contra o Gasoli-
nazo (Baixa Califo rnia); Laurentino Villegas Caballero, Seção 
22 do SNTCNTE (Oaxaca); Leonardo Perez Bravo, Comitê exe-
cutivo do Sindicato único dos trabalhadores acadêmicos de Co-
nalep (Tlaxcala); Pedro Diaz Ibarra, representante do Sindicato 
independente dos trabalhadores da Educaça o (Tabasco); Marce-
la Zazueta Pillado, Assembleia dos professores, despedida por se 

ter oposto a contra-reforma da Educação (Sonora); Amulfo Vera 
Hernandez, Movimento dos professores de base, SNTE-CNTE 
(Hidalgo); Roberto Alcaraz Lopez, Comitê da Delegação sindi-
cal 23, Seção 60 do SNTE-CNTE (México); Humberto Marti-
nez Brizuela, Seção 60 do SNTE-CNTE (México); Luis Vazquez 
Villalobos, membro do Comitê de redação do jornal El Trabajo.
 NÍGER: Almoustapha Moussa Ide, Secretário geral 
do Sindicato nacional dos agentes da Formação e da Educação 
do Nîger (Synafen); Saidou Abdou, Secretário geral do Sindi-
cato nacional dos trabalhadores do petróleo (Synatrap); Fati 
Belko, membro do Secretariado executivo confederal da CGSL 
do Nîger; Amadou Djibo, Secretariado executivo confederada 
CGSL do Nîger; Yahaya Idi Souleymane, Secretário geral ad-
junto da União Geral dos Professores do Nîger (UGEN).
 PALESTINA: Salah Salah, Conselho Nacional Palesti-
niano; George Canawati, Diretor da Rádio Bethlehem 2000 – 
Palestina; Abou Ahmed Fouad, vice-Secretário geral da Frente 
Popular para a Libertação da Palestina (FPLP); Maher Tahar, 
membro polîtico do Secretariado da FPLP; Abou Ali Hassan, 
membro do Secretariado da FPLP; Hicham Nadim, militante 
da FPLP; Mohamed Ghenam, sindicalista na Universidade; 
Mohamed Abou Mamousse, militante da FPLP; Mohamed el 
Aïssa, sindicalista; Katia Mohamed, militante da FPLP.
 PERÚ: Nazario Arellano Choque, secretário de Re-
lações Exteriores da CGTP; Jorge Peña Moquillaza, secretá-
rio geral do Sindicato Unitario de Trabalhadores do Banco 
da Nação (SUTBAN); Mauro Chipana Huayhuas, secretá-
rio geral da Federação Nacional de Operários Municipais do 
Perú (FENAOM); Josefina Gabriel Rosas, secretária geral da 
Federação Nacional de Trabalhadors da Água Potável (FEN-
TAP); Luis Orihuela, secretário geral da Federação de Tra-
balhadores de Luz e Força; Erwin Salazar Vásquez, vice pre-
sidente de la Federação Nacional de Docentes Universitários 
do Perú (FENDUP); Wílmer Antón Manya, secretário geral 
da CGTP de Lambayeque; Armando Díaz Castillo, secre-
tário geral del Sindicato de Docentes de Educação Superior 
do Perú (SIDESP); Pilar Cabrera Zelada, secretaria geral do 
Sindicato Único de Trabalhadores de Serviço de Agua Potável 
de Lambayeque (SUTSELAM); Grimaldo Carbajal, secreta-
rio de Economía do Sindicato Unitario de Trabalhadores de 
Electrolima (SUTEECEA); Eleuterio Isla V., presidente de la 
Federação Regional de Lima y Callao de Aposentados; Ortiz 
Pinto, secretário geral do Sindicato de Operário Mineros de 
Shougang Hierro Perú; Wílmer Medina Campos, secretário 
geral da Federação de Pescadores do Perú (FYRAPEP); José 
Rivera, secretário geral do Sindicato de Trabalhadores da 
Companhia Minera Yanacocha; Magdalena López C., secre-
taria de Bienestar da CGTP de Lambayeque. 
 POLONIA: Barbara Rosokowska, sindicalista, mem-
bro da direção do WZZ Walka; Jacek Rosokowski, membro de la 
direção do WZZ Walka; Piotr Lewandowski,  Ewa Groszewska 
e Tomasz Kollnik, sindicalistas WZZ Walka.
 PORTUGAL: João Vasconcelos, deputado pelo Bloco 
de Esquerda na Assembleia da República; Carmelinda Pereira, 
Deputada a Assembleia Constituinte pelo PS, em 1975-76, diri-
gente do POUS (Seção portuguesa da IVª Internacional); Anto-
nio Chora, Ex-Coordenador da Comissão de Trabalhadores da 
Autoeuropa-Volkswagen; Antônio Avelas, Dirigente do Sindica-
to dos Professores da Zona da Grande Lisboa (SPGL-CGTP).
 REPÚBLICA DE CAMARÕES: Flaubert Mous-
sole, presidente da Confederação camaronesa de sindicatos 
operários (CCWTU); Rosa She, secretária geral da União 
dos sindicatos livres de Camarões (USLC); Romão Beki-
le, presidente do Sindicato da Agricultura do Oceano/Força  



operária (acordo SAO/FO).
 RÉPUBLICA DOMINICANA: Camilo Polanco, se-
cretário geral do  sindicato de condutores de mototaxi de Spí-
nola (San Francisco de Macorís); Doroteo Reyes, militante sin-
dicalista; Evelio Santos, ex secretário de finanças regional da 
Associação Nacional de Profissionais da Pesca Pesca (Nordes-
te); Elvis Leonel Duarte, secretário de Organização da Coor-
denadora Sindical de San Francisco de Macorís; Juan de Dios 
Ortega Coste, Coordenador da Coordenadora Sindical de San 
Francisco de Macorís; Juan de la Cruz; Hanoi Gutiérrez, Víc-
tor Henríquez, e César Hernández, militantes sindicalistas.
 REUNIÃO: Janick Cidney, sindicalista; Pascal Cour-
tois, sindicalista no serviço público; Joël de Palmas, sindica-
lista na Educação Nacional; Reine-Claude Ellaya, sindicalista 
professora; Christophe Gorée, sindicalista; Jmmy Gorée, sin-
dicalista; Cyril-Mickaël Langevilliers, sindicalista estivador; 
Jean-Paul Paquiry, sindicalista professor;
 ROMÉNIA: Mugurel Popescu, presidente do Sindi-
cato Solidariedade Universitária e presidente da Federação sin-
dical Hermes; Ileana Ionescu, presidente do Sindicato Sanitas, 
departamento de Dolj; Marian Tudor, Tribuna Sociala.
 RÚSSIA: Anton Vechkunin, membro do Partido 
Revolucionário dos Trabalhadores (Togliatti); Daniel Bon-
darenko, membro da organização Argadou; Carlos Garcia 
Romero, sindicalista, secretário de juventude das Comissões 
Operárias (CCOO) Andaluzia.
 SANTA LUZIA: George Goddard, Secretário geral da 
União Nacional dos Trabalhadores.
 SENEGAL: Mamadou Diouf, presidente de honra da 
Confederação de Sindicatos Autônomos (CSA); Aliou Ndiaye, 
secretário geral da União dos Trabalhadore do Senegal (UTS).
 SÍRIA: Hanine Memr, secretária geral do Partido Co-
munista Sírio.
 SUÉCIA: Daniel Nordström, sindicalista na Alimen-
tação; Jan-Erik Gustafsson, sindicalista aposentado do serviço 
público (ST); Marcus Carlstedt, sindicalista na Educação e editor 

de Arbetar International; Eva Jonsson, militante política.
 SUÍÇA: Graziano Pestoni, sindicalista, presidente da 
União sindical do Tessin, ex-deputado do Partido Socialista Suî-
ço (PSS) – a título pessoal.
 TOGO: Tétévi Norbert Gbikpi-Benissan, Secretário 
nacional do Partido Democratico dos Trabalhadores (PA.DE.T); 
Komlan Nouwossan, Secretário geral da União nacional dos 
Sindicatos Independentes do Togo (Unsit); Novissi Aguigah, 
Secretária geral adjunta da Unsit; Vissikou Senouvo, Secretário 
geral dos trabalhadores do Ensino (Fetren – Unsit); Maguy Ki-
falang, presidente do Comitâ das Mulheres da UGSL – a tîtulo 
pessoal; Foly Satchivi, presidente da Liga togolesa dos estudantes 
(LTDE); Kodjovi Agbessimetoukpo, militante da LTDE.
 TUNÍSIA: Sami Souhli, Secretário geral do Sindicatos 
dos médicos e farmacêuticos hospitalares; Belgucemi Ayari, ex-
Secretário geral da UGTT; Basma Khalfaoui, advogada, presi-
dente da Fundação Chokri Belaid; Mohamed Ben Larbi, jour-
nalista do Sawt El Oumal; Lotfi gasmi, sindicalista da Educação 
nacional (UGTT); Boutheina Ben Abdellah, sindicalista, assis-
tente universitária; Nabil Guessoumi, sindicalista da Educação 
nacional (UGTT); Ibrahim Dhahri, sindicalis-ta (UGTT); Ka-
cem Afiya, ex-secretária geral adjunta da União Geral Tunisiense 
do Trabalho (UGTT); Lassaad Yacoubi, secretário geral do sin-
dicato do ensino secundário; Hamma Hemami, Fethi Chemkhi, 
Ziad Lakhdar, militantes da Frente Popular.
 UCRANIA: Valentina Katorzhevska, dirigente da 
União Comunista  Ucraniana “Coluna Vermelçha”; Serguei Bol-
chakov,  Yarina Volochin, membros do movimento Resistência 
Autônoma.
 VENEZUELA: Raul Ordoñez, presidente da Federa-
ção dos Sindicatos das empresas hidráulicas da Venezuela (Fe-
desiemHidroven), filiada na CSBT; Sergio Castellanos, Secretá-
riogeral do Sindicato dos trabalhadores do Hospital Coromoto 
do Estado de Zulia, membro da Federação regional da CSBT de 
Zulia; José Quintero, Secretário geral do Sindicato dos agentes de 
segurança bolivarianos do ocidente (Sitraviboc); José Mendoza, 
advogado do direito do trabalho, presidente da Fundação do ob-
servatório do trabalho e dos direitos do Homem Giuseppe Raspa.
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DECLARAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO ACORDO 
INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES E DOS POVOS

A Coordenação do Acordo Internacional dos Trabalhadores e dos Povos (AcIT), reunida em 9 e 10 de 
setembro de 2017, em Paris, acolhe com satisfação as 603 assinaturas, até o momento, de militantes 
operários e anti-imperialistas de 55 países, no chamado à 9ª Conferência Mundial Aberta (CMA) 
Contra a Guerra e a Exploração, que se realizará em Argel, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro próximos.

 A repercussão desse chamado junto a 
militantes que ocupam responsabilidades políticas ou 
sindicais no movimento operário e anti-imperialista, 
e que estão diretamente envolvidos nas lutas de 
resistência, demonstra, a seu modo, a complexidade 
da situação atual em todos os países, mas também a 
semelhança dos problemas.
 Em todos os continentes, a ofensiva de 
destruição das conquistas operárias e democráticas, 
de desintegração dos estados nacionais, as guerras 
em curso, a elevação das tensões no mundo, haja 
vista as ameaças de Trump nas últimas semanas 
contra a Venezuela e a Coréia do Norte, nunca foram 
tão grandes.
 A 9ª CMA adquire assim uma importância 
peculiar porque os combates de resistência em todos 
os continentes precisam mais do que nunca fazer as 
primeiras análises, trocar as experiências, discutir as 
vias e meios de superar os obstáculos que encontramos 
e fazer convergir todas essas discussões para ajudar os 
trabalhadores e os povos, sem pretender substituir 
nem se colocar em concorrência a partidos, sindicatos, 
associações ou qualquer agrupamento que seja: esse é 
o quadro estabelecido pelo chamado à 9ª CMA.
 A Coordenação do AcIT fez um balanço da 
situação, em primeiro lugar sobre a ofensiva contra a 
nação venezuelana, que já sofre bloqueio econômico e 
agora está ameaçada de intervenção militar. A coalizão 
imperialista capitaneada por Trump e os Estados 
Unidos não quer aceitar que o povo venezuelano, 
que elegeu uma Assembleia Constituinte com mais 
de 8 milhões de votos, decida seu destino, defenda 
sua soberania, suas conquistas sociais e a distribuição 
dos lucros do petróleo à população.
 Para além da Venezuela, todos os países da 
América Latina são visados. Em primeiro lugar, no Brasil, 
o golpista Temer, sustentado por Trump e os mercados 
financeiros mas sem apoio popular, apoia este último em 
sua política de agressão contra a nação venezuelana, ao 
mesmo tempo que ele mesmo pretende ir até o fim nas 
contrarreformas liquidando os direitos trabalhistas e as 
aposentadorias, e estendendo as privatizações em todos 
os setores. A Coordenação do AcIT saúda a resistência do 
movimento operário brasileiro na luta pela retirada dos  

seus planos assassinos e para derrubar Temer.
 Essa ofensiva se faz em toda parte, em nome 
da “diminuição do custo do trabalho”, que visa 
acabar com as conquistas de dezenas de anos de luta 
de classes. A mais recente foi a tentativa de alterar o 
Código do trabalho, conduzida pelo governo francês, 
no contexto das mesmas orientações impulsionadas 
pela União Europeia, seja na Alemanha, na Grã-
Bretanha, na Espanha, na Romênia, na Hungria, na 
Bulgária... e cujas consequências são dramáticas.
 Na África, a onda de choque que se seguiu 
à agressão imperialista na Líbia não para de se 
estender, para tocar e ameaçar, no momento, toda a 
África subsaariana, onde os Estados estão ameaçados 
de desintegração pura e simples, enquanto as 
intervenções imperialistas têm o único objetivo de 
assegurar a pilhagem das riquezas, multiplicando as 
bases militares estrangeiras. O FMI pretende submeter 
os povos a novos planos de ajuste, condenando-os a 
políticas de consequências brutais. A resistência da 
juventude, da classe trabalhadora e da população, se 
expressa através de greves e de manifestações.
 No Oriente Médio a resistência do povo 
palestino continua, apesar de todos os obstáculos, da 
repressão feroz e do caos generalizado em toda a região.
 Nós consideramos que a 9ª Conferência Mundial 
Aberta pode ser um ponto de apoio determinante 
para ajudar os trabalhadores e os povos que rejeitam, 
combatem essa política reacionária e se mobilizam.
 Até porque, em toda parte os povos estão 
diante de ataques brutais aos seus direitos e conquistas 
(especialmente por uma precarização generalizada 
da sociedade e da contestação direta ou insidiosa do 
direito de greve), que são muitas vezes efetuados com 
o consentimento daqueles que deveriam representar 
seus interesses.
 Os problemas e dificuldades que essa resistência 
coloca se expressam no interior das organizações 
operárias e democráticas, o que por vezes chega a 
provocar crises, colapsos, desagregação de organizações, 
partidos ou sindicatos nos quais os trabalhadores 
tenham tradicionalmente colocado sua confiança. 
Situações que, por falta de apoios organizados, podem 
conduzir, apesar de importantes mobilizações, às piores 



Moção da Coordenação do Acordo Internacional dos Trabalhadores e dos Povos (AcIT)
Adotada em Paris, 9 de setembro de 2017

 A coordenação do AcIT, reunida em Paris, em 9 e 10 de setembro, foi informada de um apelo 
por um encontro mundial pela “Paz, soberania e democracia na Venezuela”, que deverá se realizar 
em Caracas, em 16 e 17 de setembro próximos, na medida em que o país se encontra atualmente na 
mira dos ataques da direita nacional e internacional, alimentadas pelo governo dos Estados Unidos.
 O AcIT, que prepara a 9ª Conferência Mundial Aberta Contra a Guerra e a Exploração, que 
se realizará em 8, 9 e 10 de dezembro de 2017, em Argel (Argélia), já se pronunciou repetidas vezes 
em solidariedade aos trabalhadores e ao povo venezuelanos contra as sanções econômicas em curso 
e contra as ameaças de intervenção militar do imperialismo estadunidense, em particular as do 
governo Trump, que conta com a cumplicidade dos governos lacaios da região. O AcIT também se 
pronunciou novamente em favor da defesa incondicional do direito da nação soberana da Venezuela 
de decidir seu próprio destino, sem nenhuma espécie de ingerência externa.
Em nossa reunião de coordenação, foi decidido mandatar uma delegação que se deslocará ao 
encontro organizado em Caracas em 16 e 17 de setembro, tendo em conta que a defesa da Venezuela 
contra a ingerência do imperialismo é um dos temas de nossa Conferência em Argel, em dezembro.
Fiéis aos princípios que são a base da fundação do Acordo Internacional dos Trabalhadores e 
dos Povos – defesa dos interesses da classe operária, dos povos e da soberania das nações – nós 
reafirmamos, aqui, nosso compromisso em solidariedade com a luta dos trabalhadores e do povo 
da Venezuela.

TRUMP, FORA DA AMÉRICA LATINA!
RESPEITO AO DIREITO DO POVO VENEZUELANO DECIDIR SEU PRÓPRIO DESTINO!

A Coordenação decidiu também que serão reunidas as entrevistas dadas no marco da preparação 
da 9º Conferência Mundial Aberta para publicá-las em um número especial da Carta do AcIT. E 
também as contribuições que cheguem antes do dia 31 de outubro serão publicadas na Carta nº 7. 
As que chegarem depois desta data estarão disponíveis na abertura da Conferência em dezembro.

aventuras de deslocamento ou a “soluções” de triste 
memória, deixando livre curso ao corporativismo, 
comunitarismo, racismo... como já demonstraram 
as imagens horríveis de massacres e de milhões de 
“migrantes” atirados ao mar.
 Nós estamos convencidos de que a 
independência do movimento operário em relação ao 
patronato, aos Estados, às instituições internacionais, 
sua ação e sua organização em seu próprio terreno, 
são a chave para a solução para os trabalhadores, os 
povos e as nações.
 É nesse quadro que propomos discutir, na 9ª 
CMA, os caminhos e instrumentos para organizar a defesa 
e a reconquista dos direitos e aquisições dos trabalhadores, 
das trabalhadoras e da juventude, consignados nos 
códigos do trabalho; dos direitos à saúde ameaçados de 
destruição; o combate contra a privatização; a defesa das 
liberdades democráticas; a defesa da soberania dos povos 
e nações e o direito à autodeterminação.
De que forma, para além das legítimas diferenças ou 

desacordos, de abordagens particulares, de condições 
próprias a cada um, de experiências vividas, de 
agrupamentos já em curso, é possível se juntar, se unir 
para resistir, para construir ou reconstruir? Sem que 
ninguém se considere depositário de soluções ou de 
verdades imutáveis que bastaria aplicar, cada um tendo 
total liberdade de se expressar como entender.
 Ainda mais que, em todo o mundo, os governos 
estão extremamente fragilizados, como demonstra o 
número de resultados eleitorais nos quais as abstenções 
e a recusa em votar dominam. E, como em outros 
casos, onde o voto é utilizado para punir claramente os 
governos e seus partidos.

 Nós os convidamos a constituir, a reforçar 
as delegações de cada país para a 9ª CMA Contra a 
Guerra e a Exploração
 Vamos pôr em prática nosso lema histórico: 
“a emancipação dos trabalhadores será obra dos 
próprios trabalhadores”.

A propósito do Encontro internacional de 16 e 17 de setembro de 2017,  
em Caracas pela paz, a soberania e a democracia na Venezuela


