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FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SINDICATOS DA CHINA 

Pronunciamento da CTB-FSM no ato de encerramento por Divanilton Pereira* 

Primeiramente agradeço em nome da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 

(CTB), central sindical brasileira filiada a Federação Sindical Mundial (FSM), pelo convite para 

participarmos deste importante evento.  E neste momento de sua conclusão, parabenizamos 

pelo êxito organizativo e programático alcançado pela 9ª edição desse fórum. 

Neste ato de encerramento reforçamos nossa compreensão sobre qual contexto os debates 

realizados nestes dias estão inseridos. Pensamos que tanto o tema do fórum deste ano, 

quanto os pontos dele derivados (“compartilhar a oportunidade e promover juntos o 

desenvolvimento; trabalhadores enviados e os seus direitos; a linha básica da seguridade social 

e a recuperação econômica”) estão inseridos dentro de uma profundia crise capitalista e que 

as soluções praticadas pelos países centrais que buscam sua superação, pelo contrário, vem 

condicionando negativamente o desenvolvimento econômico e social no mundo – dos centrais 

aos periféricos – incluindo ai, portanto, os BRICS. 

Interpretamos que o mundo vive uma nova transição em sua geopolítica, provocando uma 

nova divisão internacional do trabalho. Esse movimento entrelaçado está criando, com a atual 

correlação de forças, uma tendência política e econômica pela desvalorização do trabalho e 

pela regressão civilizacional. A classe trabalhadora dos países com predomínio do modo de 

produção capitalista é a mais afetada, sobretudo, a europeia.  

Nesse ambiente de crise, as forças políticas que hegemonizam suas saídas não permitem que a 

pauta trabalhista e social seja aplicada com atos de boa vontade, até também porque, elas não 

as têm.  Nesse quadro e respeitando as particularidades de cada país, a CTB e a FSM opinam 

que o sindicalismo classista deve retomar o seu protagonismo político assentado na 

mobilização e nas ações unitárias no mundo. 

Nessa perspectiva conclamamos o sindicalismo classista a reforçarem o dia internacional de 

luta no próximo dia 03 de outubro, uma agenda promovida pela FSM que reivindica a 

valorização do trabalho e os direitos sociais do povo. Uma tática que privilegia a insubstituível 

ação política nessa incerta ambiência internacional. 

Por fim, concluímos que para transformar o sonho de posicionar o trabalho no centro de uma 

sociedade, em realidade, requer mais do que nunca convicção política, disputa política e 

perspectiva socialista. 

Viva a Federação Nacional dos Sindicatos da China! 

Viva a República Popular da China! 

Trabalhadores de todo o mundo, uni-vos. 

Muito obrigado! 



Beijing, China, 05.09.2013. 

*Divanilton Pereira é Secretário das Relações Internacionais da CTB e Coordenador da FSM- 

Cone Sul. 

 

 



 



 



 


