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Na noite de 18 de junho, dezenas
de trabalhadoras e trabalhadores,
estudantes, desempregados e
moradores da Grande Fortaleza e
região, atenderam a convocação do I
Encontro de Construção do Sindicato
Geral Autônomo do Ceará - SIGA-CE,
novo instrumento de luta e resistência
do povo contra os ataques da crise
econômica-política promovida pelos
poderosos.

Em plenária realizada entre iguais,
o ato foi a expressão da
combatividade de coletivos e
organizações autônomas que,
reunindo os princípios da autonomia
popular frente aos governos e patrões,
contribuem de modo intransigente
com a causa do povo do Ceará.

A fundação de um novo Sindicato

O SIGA-CE propõe a via do
Sindicalismo Revolucionário para
resistir e combater o projeto de
extermínio e escravização do povo
trabalhador, das populações
empobrecidas das cidades, dos povos
indígenas, da população LGBTQ+,
ruptura que consolida a trajetória de
independência política e de classe,
necessidade histórica da população
empobrecida do Ceará, que ainda se
vê refém das velhas, oportunistas e
apodrecidas direções sindicais e
partidárias. Como bem conhecido, nos
momentos de maior dificuldade e
incertezas, essas direções temem a
rebelião popular, pois se sentem
superiores demais para admitir
qualquer luta que não esteja sob suas
bandeiras hipocráticas.

A formação do SIGA-CE atende ao
chamado das Federações das
Organizações Sindicalistas
Revolucionárias do Brasil - FOB, para
constituir instrumentos de
organização da justa rebelião popular,
frente aos desafios postos para o
nosso povo cada vez mais sujeitado,
encarcerado e exterminado. A FOB
busca uma proposta mutualista, de
ajuda mútua, por fora das burocracias
oportunistas, como uma saída de
organização para a crise que assola
nosso povo, em especial nas periferias,
formando instrumentos efetivos de
organização e de luta das populações
mais precarizadas e açoitadas por esse
Estado racista.
Colaboracionismo: inimigo da luta popular

Enquanto os partidos ditos de
oposição (PT/PCdoB/PSB/PDT) ao
governo antipovo de
Bolsonaro/Mourão (PSL/ PRTB), usam
de verborreia para conter a rebelião
popular e seus métodos combativos
de luta, continuam a agir com o
conhecida oportunismo para garantir
seus interesses eleitoreiros.

A “pressão” desses partidos
políticos e das centrais sindicais,
limita-se até os interesses dos cálculos
eleitorais, como observado no caráter
domesticado dos protestos contra a
reforma da previdência, sem qualquer
tipo de atitude consequente,
enquanto as condições de vida pioram
dramaticamente. Ignorando as
demandas mais consequentes do
povo, preferindo os atos comícios,
verdadeiras festas das burocracias, as
comunidades e favelas enfrentam
despejos, desemprego, violência e
carestia.

Negando esse estado de
colaboracionismo e traições, o SIGA-CE
reivindica a defesa da memória de luta
e combatividade da classe
trabalhadora e dos povos
subalternizados de todo o mundo, nos
rostos e nomes de alguns que
tombaram em defesa da causa do

povo! Pedro Henrique, Mariele Franco
e Buenaventura Durruti foram alguns
dos mártires lembrados no ato de
organização.
Rede Estudantil comemora 10 anos

Além da construção do SIGA-CE,
demonstrando o compromisso com a
via combativa, foi celebrado os 10
anos da RECC (Rede Estudantil
Classista e Combativa), rede
integrante da FOB.

Atualmente, frente a tantos
ataques e ameaças à educação e aos
estudantes brasileiros, torna-se mais
necessário do que nunca aprofundar a
ruptura com o oportunismo e
peleguismo da UNE, UBES e ANPG,
bem como romper com a estrutura
oficial de representação estudantil que
perpetua "burocratas e parlamentares
mirins" nos centros acadêmicos, DCEs
e grêmios estudantis. Essas entidades
pelegas são incapazes de responder
aos atuais desafios da luta de classes e
de defesa da educação. Por isso a
tarefa atual de construir centros e
federações autônomas estudantis é
tão importante e está sendo assumida
pela RECC. Junte-se a esse esforço,
filie-se à RECC e construa um núcleo
estudantil na sua instituição de ensino
ou cidade!

FORTALEZA É SEDE  DE EXITOSO ATO DE CONSTRUÇÃO DO SINDICATO GERAL 
AUTÔNOMO (SIGA) DO CEARÁ.

VIVA O SINDICATO GERAL AUTÔNOMO – CE! VIVA A FEDERAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SINDICALISTAS REVOLUCIONÁRIAS DO BRASIL! VIVA A AUTONOMIA POPULAR E A REVOLUÇÃO SOCIAL!



Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil – FOB Ceará. Para mais: lutafob.wordpress.com – lutafobce@protonmail.com - @lutafobce

TORTURA E REPRESSÃO AO POVO POBRE É A VERDADEIRA 
“POLÍTICA PÚBLICA” DO GOVERNO CAMILO SANTANA (PT-PDT)
A ERA DOS MASSACRES NAS PRISÕES
APRESENTA A PIOR FACETA DO
CARÁTER GENOCIDA DO ESTADO

As empobrecidas populações das
cidades do Ceará, além das
adversidades que precisam enfrentar
com as péssimas condições de
saneamento básico, educação, lazer,
segurança e trabalho, enfrentam a
violência da guerra do Estado contra
as comunidades e favelas.
Em 2019, o caráter mais antipovo do
governo Camilo Santana (PT-PDT)
está marcado pela promoção
institucional de tortura nas prisões e
em ação racista de repressão,
semeando o conflito e apostando na
indução aos massacres nas
masmorras do Estado penal.
A política de segurança pública,
promovida no Estado do Ceará,
assume habilmente todo conteúdo
de confronto e extermínio
promovido pelo odioso clã
Bolsonaro, inclusive os ensinando a
como humilhar, perseguir e
exterminar seu próprio povo,
recebendo elogios do facínora Jair
Bolsonaro, que elogiou Camilo
Santana pelo seu vale tudo no
suposto combate à violência.
Cinicamente, o governo petista
vende para o mundo, seu inexistente
programa Ceará Pacífico, quando na
realidade as comunidades e favelas
conhecem uma polícia racista e
truculenta, treinada para reprimir a

população pobre e negra.
Verdadeiras máquinas de incremento
da miséria e do banditismo, a única
reforma possível nas prisões, é sua
abolição, pois dão continuidade aos
anseios racistas e escravocratas dos
tempos dos coloniais, promovendo
lucros e o enriquecimento dos
lobistas e chacais da morte das
classes dominantes. O impacto é
evidente nas classes populares,
principalmente para a faixa etária
que compreende a juventude, cujo
extermínio é celebrado e
naturalizado.
Enquanto isso, nos primeiros meses
de 2019, protestos dirigidos por
partidos esquerda e centrais sindicais
colaboracionistas, estiveram longe
de conseguir conter a política de
cortes dos governos estadual e
federal. Os tentáculos do Estado
dentro do movimento social de
oposição ao governo Bolsonaro-
Mourão (PSL-PRTB), buscaram
represar qualquer tipo de crítica à
política racista de encarceramento e
extermínio do governo Camilo
Santana (PT-PDT), bem como de
aprofundamento das medidas de
austeridade, enquanto as forças de
segurança promovem todo tipo de
violações nas favelas e comunidades
de todo o Ceará.
Os massacres vitimizam
principalmente o povo preto e pobre,
por isso, repudiamos a lógica de

indução à violência fratricida nas
comunidades e favelas, esquema de
dominação de classe, dividindo os
filhos do povo em bandos de
capitalismo gangster. A própria
classe trabalhadora precisa, por meio
da solidariedade, exigir a paz e
garantir a autodefesa dos territórios,
sem qualquer confiança com as
hordas policiais corruptas e
assassinas, instrumentos de
repressão das lutas populares por
excelência.
Por isso, o SIGA-CE convoca a
construção de comitês populares e
autônomos para, por meio de
assembleias entre iguais, construir o
poder popular e enfrentar os
inimigos da paz: os poderosos e os
capitalistas, indutores da miséria e
dos massacres, portanto, assassinos
dos filhos e filhas do povo!

FOB CONVOCA A CONSTRUÇÃO DO SINDICALISMO 
REVOLUCIONÁRIO EM TODO O PAÍS

A FOB é uma organização-movimento de luta e autorrepresentação dos (as)
trabalhadores (as). É uma organização classista, socialista e internacionalista. A
FOB reúne trabalhadores (as) de diversas categorias, desempregados,
estudantes e movimentos populares. A organização é contra a estrutura do
sindicalismo de Estado, não reconhecendo o monopólio de representação
sindical oficial e se coloca contra o imposto sindical, a sindicalização e
contribuição compulsória e os mandatos sindicais. Dessa forma, é autônoma do
ponto de vista financeiro, não recebendo subvenções de governos e empresas.
Para tanto, a FOB atua para potencializar a capacidade de luta dos oprimidos,
da classe trabalhadora, das mulheres, dos negros, das LGBTQ+, de indígenas e
de toda população periférica, com o objetivo de desconcentração de poder e
renda, pela distribuição dos recursos sociais da produção, pelo fim da
propriedade privada e pela melhoria das condições gerais de vida da classe
trabalhadora e dos grupos alvos de discriminação étnico-racial, nacional,
regional e de gênero. Pelas Federações Autônomas e criação de Sindicatos
Revolucionários de massas para realizar a resistência! Filie-se à FOB!


