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conheça a história e a atuação da CMP em todo Brasil
CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES
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“Um galo sozinho não tece uma manhã:

ele precisará sempre de outros galos.

De um que apanhe esse grito que ele

e o lance a outro; de um outro galo

que apanhe o grito de um galo antes

e o lance a outro; e de outros galos

que com muitos outros galos se cruzem

os fios de sol de seus gritos de galo,

para que a manhã, desde uma teia tênue,

se vá tecendo, entre todos os galos”

“Tecendo a manhã”

João Cabral de Melo Neto

APRESENTAÇÃO
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Vivemos um período muito difícil no Brasil e no mundo, com uma crise 
brutal do capitalismo e avanço das classes dominantes e seu projeto de 
desmonte das políticas públicas e violações de direitos. Nesse contexto, 
a Central de Movimentos Populares (CMP) reafirma seu papel de 
organizar a resistência e lutar contra a desigualdade social, defender a 
democracia e um projeto democrático-popular para o país.

A CMP está se fortalecendo e se consolidando país afora, 
com a presença já em 19 estados da federação, conquistando 
novos movimentos filiados. Por isso, decidimos elaborar esta 
publicação: com ela esperamos ampliar o conhecimento sobre a 
história e o papel da CMP. Este trabalho deve, além de informar 
amplamente sobre a importância de nossa organização, 
subsidiar a atuação de nossa militância, em espaços de 
formação política e organização. Com isso, esperamos nos 
fortalecer ainda mais na luta, para avançar na construção do 
socialismo no Brasil e no mundo.

Nos últimos anos, apesar de toda adversidade, ampliamos 
nossa atuação e incidência. Cumprimos com nosso objetivo 
de articular os movimentos populares urbanos e estivemos, 
junto a outras organizações populares e sindicais, à frente das 
principais mobilizações por direitos e democracia.
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A Central de Movimentos Populares (CMP) é uma entidade que 
congrega diversos movimentos populares, como de moradia, 
saúde, mulheres, negros(as), juventude, economia solidária, 
defesa dos direitos das crianças e adolescentes e associações 
de moradores, dentre outros. Fundada no I Congresso 
Nacional de Movimentos Populares, a CMP resultou de um 
processo histórico de resistência dos movimentos populares, 
em especial das lutas sociais da década de 1980, em defesa 
do direito à cidade e de um projeto democrático-popular para 
o País. 

AS ORIGENS 
E ATUAÇÕES
DA CMP
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A CMP foi crida para articular os movimentos populares urbanos 
em suas lutas comuns e de caráter geral, tendo como objetivo 
superar a fragmentação existente entre os movimentos populares 
e se constituir enquanto instrumento de representação junto aos 
poderes públicos e a outros setores organizados da sociedade, 
com vistas à articulação de lutas em defesa dos direitos, 
das políticas públicas e da participação popular. Portanto, a 
necessidade de criar um instrumento de articulação, para somar 
forças entre os diversos movimentos nas lutas por direitos e pela 
construção de políticas públicas, foi o principal objetivo de criação 
da CMP, e segue como princípio norteador de sua atuação.

Ato da Caravana da CMP
Brasília-DF, março de 1995
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OS ANOS 1970-80

Nossa história remonta ao final dos anos 1970, um contexto de ascensão 
das lutas populares e sindicais no Brasil. Com a piora das condições de 
vida da população brasileira durante a Ditadura Militar, movimentos de base 
passam a se organizar para lutar por democracia, participação popular 
e políticas públicas, em áreas como saúde, moradia, assistência social 
e saneamento básico. É nessa conjuntura que, em 1979, teve origem a 
Articulação Nacional de Movimentos Populares e Sindicais (ANAMPOS), 
com intuito de congregar as várias iniciativas de luta por um projeto 
democrático-popular para o país.

A primeira fase da organização, de 1979 a 1983, caracterizou-se pela 
tentativa de combinar os movimentos populares e sindicais, na construção 
de uma ampla proposta de Central Única dos Trabalhadores, a quem caberia 
não apenas as lutas reivindicativas por melhores condições de trabalho, 
diminuição da jornada e aumento salarial, mas também por políticas sociais. 
No entanto, com a realização do primeiro Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora (Conclat), decidiu-se que a CUT congregaria apenas entidades 
de caráter sindical, e a articulação dos movimentos populares seguiria sob 
responsabilidade da ANAMPOS. 
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Assim, de 1983 a 1989, considerada a segunda fase da 
ANAMPOS, a priorização passou a ser os movimentos 
urbanos, já com o intuito de criar uma central de movimentos 
populares. Em 1987, a ANAMPOS organizou um encontro 
na cidade de Mendes (RJ), e se tornou uma articulação 
de grupos e entidades populares, já com o objetivo de 
organizar as bases sociais de uma central que deveria 
estar articulada em diferentes níveis, desde o município até 
nacionalmente.

Em 1989, o oitavo Encontro Nacional de Movimentos 
Populares, realizado em João Monlevade (MG), deliberou 
pela criação da Pró-Central de Movimentos Populares. 
Nesse encontro, foi debatida a importância de atuação 
articulada dos movimentos populares nas lutas gerais no 
país por direitos e democracia, em uma organização ainda 
provisória pela dificuldade de unificar lutas e reivindicações 
entre movimentos tão diversos e heterogêneos. A mudança 
de ANAMPOS para Pró-Central, no entanto, já consolidava a 
ideia de garantir centralidade e unidade de direção nas lutas 
populares urbanas. Trata-se de um momento fundamental na 
organização popular para o enfrentamento ao neoliberalismo 
da década seguinte.
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OS ANOS 1990
E FUNDAÇÃO DA CMP

A década de 1990 é de avanço do neoliberalismo no Brasil, nos governos 
Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso. A situação social piora muito, 
com o agravamento do desemprego e da miséria, o acirramento das lutas 
urbanas com a expansão do mercado imobiliário e do financismo. Nesse 
contexto, também avança a resistência popular. A Pró-Central se reúne já 
em 1990 no Instituto Cajamar, em São Paulo, para organizar plenárias e 
fóruns a serem realizados em todo o país rumo ao I Congresso Nacional de 
Movimentos Populares, que aconteceria de 28 a 31 de outubro de 1993, em 
Belo Horizonte (MG). O congresso delibera pela fundação da CMP.

No Congresso de Belo Horizonte, estiveram presentes 950 delegados(as) 
de 22 estados do País, representando vários movimentos, dentre os quais 
de negros, mulheres, crianças e adolescentes, LGBT, moradores de rua, 
pessoas com deficiência, movimento por transporte, moradia, sem teto, 
saúde, saneamento, direitos humanos, entre outros, refletindo a amplitude e 
a diversidade dos movimentos populares brasileiros.



| 15

I Congresso Nacional de 
Movimentos Populares 
(fundação da CMP)
Belo Horizonte-MG, 
31 de Outubro de 1993

Frei Betto no Ato de 
Abertura do Congresso 
de Fundação da CMP 
(à esquerda)

Plenária do Congresso 
de Fundação da CMP 
(à esquerda)

Letícia Sabatella no 
Congresso de Fundação 
da CMP (à direita)

Debate em grupos de 
trabalho no Congresso 
de Fundação da CMP
(à direita)
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Uma vez fundada, a CMP se envolve nas principais lutas no período: campanha Uma vez fundada, a CMP se envolve nas principais lutas no período: campanha 
nacional contra a fome, as caravanas nacionais para Brasília em defesa dos nacional contra a fome, as caravanas nacionais para Brasília em defesa dos 
direitos e da reforma urbana, os gritos da Terra e dos Excluídos, a resistência direitos e da reforma urbana, os gritos da Terra e dos Excluídos, a resistência 
contra as privatizações e as marchas por emprego e desenvolvimento contra as privatizações e as marchas por emprego e desenvolvimento 
econômico e social. A CMP também esteve envolvida na construção dos econômico e social. A CMP também esteve envolvida na construção dos 
primeiros conselhos de políticas públicas, principalmente saúde e criança primeiros conselhos de políticas públicas, principalmente saúde e criança 
e adolescente, como forma de efetivar os direitos. Nesse período, a CMP e adolescente, como forma de efetivar os direitos. Nesse período, a CMP 
participou e teve papel importante na criação do Fórum Terra, Trabalho e participou e teve papel importante na criação do Fórum Terra, Trabalho e 
Cidadania, espaço de articulação de partidos, movimentos sindicais, populares Cidadania, espaço de articulação de partidos, movimentos sindicais, populares 
e socias para enfrentar a implementação do projeto neoliberal.e socias para enfrentar a implementação do projeto neoliberal.

Caravana da CMP: 20 mil pessoas exigem 
políticas públicas ao governo Fernando Henrique 
Cardoso. Brasilia-DF, 22 de março de 1995.
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Desde então, os movimentos assumiram o compromisso de, pela CMP, 
fortalecer a luta específica de cada movimento filiado e, ao mesmo tempo, 
desenvolver lutas comuns aos movimentos populares, sendo seu principal 
eixo de atuação a luta e a defesa das políticas públicas com participação 
popular, para superar a desigualdade social, a miséria e a fome, disputar 
hegemonia na sociedade e acumular forças no sentido de construirmos uma 
sociedade justa, democrática e socialista.

Raimundo Bonfim discursando em manifestação 
contra a politica neoliberal de Fernando Henrique 
Cardoso. Brasília-DF, 20 de maio de 1998
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OS ANOS 2000

Com a vitória eleitoral dos governos democrático-populares de 
Lula e Dilma, a CMP consolidou sua atuação em todo o país na 
defesa das políticas públicas e participação popular. Estivemos 
presentes na organização dos plebiscitos populares contra a 
ALCA, contra a privatização da Vale e pela Constituinte Exclusiva 
e Soberana do Sistema Político Brasileiro, dentre outros; na 
consolidação dos conselhos e conferências de políticas públicas; 
e na incidência sobre as políticas urbanas. Fez parte desses 
esforços a participação nos Conselhos e Conferências de Saúde, 
defendendo o Sistema Único de Saúde (SUS), e das Cidades, 
com a atuação pela melhoria de programas como o Minha Casa 
Minha Vida e a defesa de uma política econômica de combate à 
desigualdade social.
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Na atual conjuntura, diante da profunda crise política, 
econômica, sanitária e social por que passa o Brasil, a CMP 
tem atuado nas articulações e mobilizações em defesa dos 
direitos e de programas sociais destinados à população 
mais vulnerável, fortemente atingida pelas medidas de 
privatizações e de corte de investimentos dos Governos 
Temer e Bolsonaro. Com o objetivo de fortalecer a resistência 
popular, a CMP participa da Frente Brasil Popular (FBP) 
- principal articulação de movimentos populares, sociais, 
sindicais e partidos políticos de esquerda e progressistas, 
constituindo-se como uma das sete entidades nacionais 
que compõem a coordenação nacional da FBP.

Grito dos Excluídos 
e  Excluídas

São Paulo-SP, 2016
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A CMP assume como principal 
tarefa do momento atual fortalecer 
as articulações e as lutas dos 
movimentos populares urbanos 
para reverter o congelamento 
de recursos das áreas sociais (o 
chamado teto de gastos públicos, 
por 20 anos, estabelecido por meio 
da Emenda Constitucional 95), 
que praticamente elimina qualquer 
possibilidade de continuidade dos 
programas sociais e gera o aumento 
da desigualdade social e da miséria 
em nosso país. Também é objetivo 
da CMP atuar para defender a 
soberania do Brasil sobre suas 
riquezas e recursos naturais, como 
o petróleo, minérios, água, terra 
e energia, com engajamento na 
luta contra as privatizações da 
Eletrobrás, do Banco do Brasil, 
da Caixa Econômica Federal 

e do BNDES - instrumentos de 
desenvolvimento econômico, 
social e cultural fundamentais para 
assegurar a soberania e a efetivação 
das políticas econômicas e socais. 
É compromisso da CMP defender 
o Sistema Único de Saúde (SUS); 
vacina já e gratuita para todos e todas 
no combate à pandemia; a Renda 
Básica Permanente; a segurança 
alimentar; a reforma urbana; as 
políticas públicas de saneamento, 
transporte e mobilidade urbana; 
as políticas de igualdade racial e 
combate ao genocídio da população 
negra e periférica; as políticas 
para as mulheres e população 
LGBTQIA+, de promoção da 
igualdade de gênero; e tantas outras 
lutas históricas do povo brasileiro na 
perspectiva da ampliação de direitos 
e aprofundamento da democracia.
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Frente a esse conjunto de 
necessidades político-sociais e ao 
desafio histórico de fortalecer a 
participação popular na luta pela 
efetivação dos direitos, buscamos 
fortalecer institucionalmente a 
CMP, com garantia de realização 
periódica de reuniões de sua 
direção nacional e de uma estrutura 
mínima de secretaria executiva, 
além de elaborar as prioridades 
e monitorar a execução do 
planejamento nacional, dos projetos 
estabelecidos e buscar novas 
parcerias no Brasil e na cooperação 
internacional. Buscamos ainda: 
fortalecer o processo organizativo 
de lideranças da CMP em defesa 
dos direitos sociais e das políticas 
públicas, com apoio à organização e 
consolidação das seções  estaduais 
da CMP; fortalecer a articulação 

da CMP com movimentos sociais, 
movimento sindical e frentes e 
fóruns nacionais em defesa dos 
direitos e das políticas públicas; 
promover a comunicação, interna 
e externa, da CMP Nacional e das 
estaduais; e promover formação 
política permanente, através 
da elaboração e execução de 
programas de formação voltados 
para dirigentes e lideranças e para 
militantes de base, que estão se 
aproximando da CMP.   
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PRINCÍPIOS DA CMP

A Central de Movimentos Populares (CMP) é uma grande articulação de 
movimentos populares urbanos para as lutas por direitos e democracia no Brasil. 
Reunimos movimentos populares que possuem princípios e práticas comuns, 
identificados como o campo “democrático-popular”. Ao longo das décadas 
de 1970-80, o surgimento de diferentes formas organizativas na sociedade 
civil, pela atuação das Comunidades Eclesiais de Base e pastorais sociais 
da Igreja Católica, de entidades associativas comunitárias, e a conformação 
de mecanismos locais de organização baseados em assembleias, conselhos 
populares e mutirões deram base social para a construção e consolidação do 
projeto democrático-popular. Trata-se de um projeto que resultou de um longo 
processo organizativo e envolveu a conformação de movimentos populares e 
sindical, e partidos políticos de esquerda, além de um programa contemplando 
a luta pela democracia, e por direitos sociais, econômicos e culturais. 
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Grito dos Excluídos
7 de setembro de 1996
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A noção de participação e sua relação com a “radicalização da democracia” 
assumiu papel central na conformação deste projeto político, enquanto 
programa de ação e concepção de mundo que articula uma diversidade de 
sujeitos em torno dele. Assim, os movimentos populares, em luta pelo projeto 
democrático-popular, se consolidaram como principal forma de atuação 
político-social das classes populares. As diferentes formas organizativas, 
como comissões de fábrica, clubes de mães e organizações de bairro eram 
expressões da constituição das classes populares enquanto sujeito, na luta 
pela transformação radical da sociedade e do Estado brasileiros.

Assim, é papel da CMP contribuir com a formação política dos movimentos 
e suas lideranças como sujeitos políticos com princípios democráticos, 
autônomos e de classe (ou classista), ou seja, conscientes de que organizam 
as classes populares e defendem seus interesses na sociedade, rumo à 
superação das divisões de classe na construção do socialismo. 

Também são nossos princípios garantir a representatividade das bases 
sociais dos movimentos, que devem de fato ser de base, ter um trabalho 
de organização entre as classes populares urbanas. O movimento deve 
trabalhar para ser de massa, buscando envolver o máximo de pessoas em 
suas lutas, combativo, com lutas pelos interesses populares sem se curvar 
ao clientelismo ou cooptação de grupos econômicos e políticos, e propagar 
os valores da solidariedade e fraternidade, apoiando-se mutuamente nas 
atuações coletivas de cada grupo. 



| 25

Manifestação em defesa do 
Programa “Minha Casa Minha Vida”
Brasília-DF, 07 de junho de 2018
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CARÁTER
E OBJETIVOS
DA CMP

A Central de Movimentos Populares combina o caráter de articulação de 
movimentos populares urbanos com a direção das lutas gerais, organização 
de mobilizações de massa e realização de trabalho de base nos territórios 
populares. Cabe aos movimentos definir suas lutas específicas, mas pela 
CMP se articulam com outros movimentos para a mobilização em torno de 
pautas que nos atingem a todas e todos. 

 A CMP defende a democracia interna como método de direção e organização, 
com garantia da autonomia dos movimentos. Mas a CMP, por todo o país, tem 
o dever de estimular e auxiliar as classes populares em seu processo de auto-
organização, estabelecer relações institucionais com poder público e outras 
organizações, sem com isso violar a autonomia dos movimentos. Também 
é fundamental a contribuição da CMP na formação política da militância, 
reafirmando seu compromisso com a construção da consciência de classe 
nos valores de uma sociedade socialista.
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Encerramento do curso de 
formação politíca “Realidade 
brasileira”  Escola Nacional 
Florestan Fernandes, 04 de 
julho de 2019

CARÁTER
E OBJETIVOS
DA CMP

Nesse sentido, são objetivos da CMP:

• Articular os movimentos populares 
urbanos e unificar suas lutas comuns;

• Estimular o trabalho de base dos 
movimentos filiados e da própria organização com a 
constituição de núcleos territoriais, na perspectiva da 
construção do poder popular;

• Formar politicamente a militância e 
lideranças dos movimentos. Deve ser realizado um 
trabalho permanente de formação, para que se avance 
na concepção estratégica e classista dos movimentos 
populares.



28 |

Votação no Congresso 
Nacional da CMP 

Ipatinga-MG (2013)

ESTRUTURA
A cada 4 anos, a CMP realiza o Congresso Nacional, a instância máxima deliberativa 
das linhas políticas e estrutura da CMP. Nele, é eleita a direção nacional composta por 
lideranças políticas da Central (21 titulares e 7 suplentes escolhidos, considerando 
a representatividade regional e de gênero). Entre estas lideranças é escolhido/a o/a 
coordenador/a nacional, responsável pela coordenação, animação e representação 
da CMP. O Congresso Nacional define ainda as prioridades políticas de atuação.

A direção nacional define uma direção executiva, colegiada, com representatividade 
regional e de gênero, com a responsabilidade de conduzir o cotidiano organizativo 
da CMP. A estrutura da Central prevê ainda reuniões periódicas da direção nacional 
e a realização de uma plenária anual.

A Plenária conta com a participação da direção nacional (titulares e suplentes) e de 2 
representantes de cada um dos estados onde a CMP atua, além de convidados (as).  
Essa plenária tem a responsabilidade de: analisar a conjuntura; identificar e debater 
os desafios, linhas de ações e prioridades para o próximo período.
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A CMP também prevê a constituição de coletivos, de acordo com as necessidades 
conjunturais e organizativas. São compostos por eixo de atuação ou tema específico, 
e devem estar submetidos à direção nacional. Desse modo, os coletivos são 
auxiliares à execução dos objetivos da CMP. Atualmente, o coletivo de mulheres 
potencializa as lutas gerais do feminismo; o coletivo de saúde fortalece a atuação 
dos movimentos populares de saúde; o coletivo de combate ao racismo orienta a 
organização e luta de negras e negros da CMP; o de juventude tem por objetivo 
auxiliar no processo de organização de jovens dos movimentos. 

A participação na CMP é enquanto movimento popular urbano. Para se integrar, 
o movimento deve procurar a CMP em seu município e/ou estado e, após um 
processo de aproximação, formalizar a filiação. Faz parte do processo de filiação 
concordar com os princípios da CMP e o efetivo engajamento nas lutas em que 
a CMP está envolvida.

FILIAÇÃO

Primeiro  Encontro 
Nacional  do Setorial 
de Mulheres da CMP 
Campo Grande-MS 
(1995)
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PRIORIDADES POLÍTICAS
E PRINCIPAIS AÇÕES 
(2018 A 2021)

Participar do esforço para construir e consolidar uma frente de esquerda ampla 
e popular, que tenha o papel de articular, impulsionar e coordenar mobilizações 
unitárias em defesa da democracia, direitos e soberania. É tarefa da CMP 
contribuir para o enfrentamento das crises  econômica, política, sanitária e 
social, responsável pelo aumento do desemprego, desigualdade, miséria, fome 
e violência. Não resta dúvida quanto à piora e o agravamento das condições de 
vida do povo brasileiro, especialmente pelo desemprego, perda de renda das 
famílias e dos programas sociais, além do aumento do custo de vida, sobretudo 
nas periferias urbanas. 

As principais linhas de ação foram indicadas no 

Congresso e depois aprofundadas e detalhadas 

nas plenárias nacionais e reuniões da direção 

nacional. São elas:

Prioridade 1 - Articulação geral
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Investir na parte organizativa, valorizando e apoiando o trabalho de base nas 
periferias e territórios, com o objetivo de fortalecer a organização dos movimentos 
locais e estruturar as CMPs regionais, promover ações para fortalecer a articulação, 
diálogo e ação conjunta com coletivos de jovens que têm assumido o protagonismo 
nas periferias das cidades com seu ativismo político inovador, expressões culturais 
e demandas sociais; e pautar as políticas públicas para juventude e a questão do 
genocídio da juventude negra.

Fortalecer a comunicação e as relações com a mídia alternativa. Temos como meta 
consolidar e ampliar a comunicação, avançando na construção de uma rede de 
comunicação da CMP, envolvendo a nacional, as estaduais e os movimentos filiados, 
usando como ferramentas o Facebook, Site, Instragam, boletins eletrônicos, jornais, 
folder e cartilhas, como esta com histórico, trajetória, princípios e prioridades da CMP.  

Consolidar um programa permanente de preparo ideológico, pela formação política 
e educação popular. Para cumprir com este objetivo a CMP está formatando um 
programa de formação voltado para dirigentes e lideranças da CMP nacional e das 
estaduais, e outro para a militância da base, que está chegando agora na luta e 
na CMP. Nos dois programas estarão contidos temas como as lutas de classes, o 
capitalismo, o socialismo, o Estado, as religiões, estratégia e tática, as revoluções, 
a conjuntura nacional e internacional, o trabalho e as novas tecnologias, a 
importância da organização de base, da participação popular, o racismo estrutural 
e a questão de gênero.  

Prioridade 2 - Organização

Prioridade 3 - Formação política

Prioridade 4 - Comunicação
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DESAFIOS ATUAIS

O povo brasileiro sofre com as consequências do golpismo que prossegue 
com o atual presidente da República e que teve inicio com a Lava Jato, 
passando pelo processo de golpe contra a Presidenta Dilma e prisão 
arbitrária e ilegal do ex-presidente Lula, culminando com a trágica eleição 
de Jair Bolsonaro - que há mais de 30 anos defende a Ditadura Militar 
e faz apologia a torturadores. O contexto de pandemia da COVID-19 só 
piorou esse cenário, com uma política de morte e ultraliberal, que coloca 
os interesses do mercado financeiro e dos grandes empresários acima da 
vida das pessoas, sobretudo o povo empobrecido.

O projeto neoliberal ortodoxo e autoritário vigente traz como resultados uma 
verdadeira tragédia social. Um abismo social sem precedentes na história do 
país.  No final de 2020, o Brasil alcançou 14 milhões de desempregados e 
39,9 milhões de pessoas na miséria.  Mais de 40 milhões de trabalhadores/as 
estão na informalidade, fazendo bico, no “salve-se quem puder”. O trabalho 
informal teve crescimento exponencial após o desmonte da legislação 
trabalhista, aprovado com o falso discurso de que era o remédio para gerar 
emprego.
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Ato contra o desmonte dos 
direitos  trabalhistas
22 de Março de 2019

Pelo contrário, as chamadas 
“reformas” trabalhista e da 
previdência apenas tornaram pior a 
vida do povo trabalhador e garantiu 
mais margem de lucro para o 
empresariado. Enquanto a bolsa 
de valores só cresce em razão do 
capital especulativo, a vida das 
classes trabalhadoras só piora, com 
menos emprego, menos políticas 
públicas, falta de perspectivas e 
cada vez mais dificuldades para 
comer e pagar as contas. E com o 
fim do auxilio emergencial de R$ 600 
em dezembro de 2020, desmonte 
das políticas de saúde, educação, 
moradia, aumento do custo de vida, 
a situação só vai piorar. 

Manifestção contra o Golpe e 
em defesa dos direitos
São Paulo-SP, 2016

Ato Lula Livre em Belém-
PA, dezembro de 2018
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Fotos 1 e 2: Ato contra o fascismo e 
por democracia, São Paulo-SP, 2020
Foto 3: Jornada Nacional Fora 
Bolsonaro, julho de 2020

De acordo com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento, 
o Brasil é hoje o sétimo país mais 
desigual do mundo. É enorme a nossa 
concentração de renda. Um estudo 
da instituição inglesa Oxfam aponta 
que apenas SEIS pessoas no Brasil 
acumulam património igual a 100 
milhões de brasileiros e brasileiras. Ou 
seja, metade da nossa população tem, 
somado, o mesmo que os seis bilionários 
mais ricos. Além disso, a parcela 1% 
mais rica da população concentra mais 
de 28% da renda. A pandemia do novo 
Coronavírus, além de provocar uma 
profunda crise sanitária, agravou nosso 
problema econômico, político e social, 
aumentando ainda mais a desigualdade 
e a fome. 
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A gravidade do momento exige todos os esforços para salvar as vidas e 
garantir o emprego do povo trabalhador. Além dos riscos à saúde decorrente 
da pandemia, milhões de pessoas estão desempregadas ou com trabalho 
precário e baixa renda. O Estado precisa criar condições para aumentar o 
investimento público para garantir urgentemente recursos para saúde e 
emprego. E é ainda mais urgente distribuir renda e riqueza no Brasil, para 
salvar as vidas de quem mais precisa: as trabalhadoras e os trabalhadores! A 
injusta carga tributária no Brasil nos trouxe ao alto patamar de desigualdade 
em que estamos. Para combater a desigualdade, a CMP defende a taxação 
das Altas Rendas, Grandes Fortunas, Sistema Financeiro, Altos Salários, 
Grandes Heranças, Aeronaves e Embarcações. Isso pode ser realizado por 
medidas como a taxação de lucros e dividendos das pessoas físicas detentoras 
de cotas e ações de empresas e a instituição de alíquota sobre os lucros 
remetidos ao exterior. Os recursos arrecadados com essas medidas serão 
destinados ao combate à desigualdade social, em programas de geração de 
emprego, políticas sociais e a instituição da Renda Básica Permanente.

Toda a riqueza do país é produzida por nós, trabalhadores e trabalhadoras, 
e isso fica explícito com a crise do Coronavírus. Mas essa riqueza tem que 
voltar para a sociedade na forma de direitos. No nosso país, os impostos são 
concentrados no consumo, e não na renda. Isso faz com que, proporcionalmente, 
os mais pobres paguem mais impostos do que os mais ricos. Esse absurdo 
é um dos principais motivos de o Brasil ser um país tão desigual. É urgente 
que se implementem medidas de taxação no andar de cima, os mais ricos, os 
bilionários do país, para que caminhemos em direção da Justiça Tributária. 
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Os acumuladores de riqueza, os banqueiros, os especuladores do 
mercado financeiro, os milionários são os que menos pagam impostos 
hoje no Brasil e são os que mais reclamam do Estado ser grande 
demais. Estudos de organizações de trabalhadores e trabalhadoras da 
Receita Federal apontam que, se taxarmos os super-ricos do Brasil, 
é possível arrecadar por volta de R$ 272 bilhões, dinheiro necessário 
para investir na saúde, educação, moradia, emprego e renda.

As medidas paliativas e a repressão fazem parte do pacote neoliberal: 
de um lado se adota políticas macroeconômicas que pioram as 
condições de vida das trabalhadoras e trabalhadores, de outro vem a 
repressão policial e, no máximo, medidas sociais focalizadas que em 
nada respondem às necessidades da população. O alto desemprego 
e os índices crescentes de informalidade no trabalho são causas 
evidentes do aumento da pobreza e de pessoas em situação de rua 
ou em assentamentos precários nas periferias, que também tendem 
a crescer, mediante o desmonte das políticas urbanas.   Enfrentamos 
um projeto de exclusão social, de estímulo à atuação de grupos 
milicianos, ao racismo, ao machismo, homofobia, misoginia e ódio aos 
indígenas, aos pobres e devastação da natureza.

Sofremos diariamente com as consequências da atuação 
antidemocrática de nossas principais instituições: o Sistema de Justiça, 
englobando a partidarização do Ministério Público e Judiciário, as 
forças repressoras do Estado - polícias federal, militares e civil, e forças 
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armadas, que matam a juventude pobre, negra e periférica, promovem 
o encarceramento em massa, e as milícias, amplamente apoiadas pelo 
atual governo; o oligopólio da mídia que, em atenção aos interesses 
do mercado, é conivente com episódios constantes de quebra da 
institucionalidade democrática e promove o silenciamento das vozes 
opositoras, sobretudo no que se refere a assuntos econômicos; 
setores das igrejas, em especial as evangélicas neopentecostais e a 
católica conservadoras, com seu proselitismo político e uso indevido 
dos meios de comunicação de massa para pregação político-religiosa; 
e o Itamaraty e sua política de quebra da soberania nacional pela 
subordinação aos interesses dos EUA. Todas essas são forças que 
atuam fortemente na defesa dos interesses da burguesia, incidem 
sobre o Legislativo e o Executivo, e promovem a perseguição dos 
defensores da democracia, dos direitos humanos e das lideranças 
populares. Setores conservadores do Congresso Nacional e do STF 
são aliados do projeto em curso no país, de perda da soberania, de 
privatização, de ataque aos direitos, como a aprovação das reformas 
trabalhistas e da previdência. Estão alinhadas com os interesses 
empresariais, sobretudo do mercado financeiro internacional. Já não 
vivemos, há muito, a normalidade democrática, e a cada dia o golpismo 
avança mais um passo. As classes dominantes seguem em busca de 
fazer avançar um projeto fascista, autoritário e de ortodoxia neoliberal 
na economia.
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Frente a isso, a CMP defende e participa da construção da unidade do campo 
de esquerda e progressista, que seja capaz de atuar não só nas eleições, mas 
especialmente na construção de um rigoroso movimento de massas capaz 
de abrir caminho para derrubar o governo Bolsonaro e seu projeto de morte 
e tudo que ele representa. Há um acúmulo de crimes de responsabilidade, 
especialmente contra a vida e a saúde do povo, mas, sobretudo, pelas 
reformas que atacam os trabalhadores com a entrega de nossas riquezas e 
cortes nas áreas sociais.

Os partidos de esquerda, democráticos, os movimentos sociais, populares e 
sindicais e todos os segmentos que defendem as liberdades democráticas e 
os direitos civis precisam agir à altura da escalada autoritária do presidente 
Bolsonaro, dos militares e demais segmentos de direita que lhe dão 
sustentação. 

Coloca-se como desafio central construir força social em torno de outro projeto 
de país, o democrático-popular. Precisamos realizar atividades articuladas de 
formação, comunicação, organização e luta contra o autoritarismo e defender 
um amplo processo de reconstrução da ordem democrática com participação 
popular.

Para mudar nossa realidade, precisamos também organizar as lutas contra as 
violações de direitos que afetam diretamente o cotidiano das classes populares 
brasileiras. O que a vida quer de nós é coragem, afirmou Guimarães Rosa. E 
nossa coragem deve ser a de enfrentar um desafio cotidiano de organização 
popular, inseridos no meio do povo, nos territórios urbanos, na construção 
dos enfrentamentos políticos, econômicos, sociais e ideológicos.
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Lula é recebido pelo povo após 
580 dias na prisão. Sindicato 
dos Metalúrgicos do ABC, 09 de 
novembro de 2019

Como nos ensina Antonio Gramsci, a análise da correlação de forças nos indica 
as trincheiras de pedras e de ideias a serem superadas no processo histórico. 
A tarefa essencial das forças democrático-populares consiste em “dedicar-se 
de modo sistemático e paciente a formar esta força, desenvolvê-la, torná-la 
cada vez mais homogênea, compacta e consciente de si” (A. GRAMSCI – 
Cadernos do Cárcere). Para enfrentar uma conjuntura adversa, precisamos 
nos reconhecer no diverso, dar as mãos uns aos outros, e com Karl Marx 
reafirmar permanentemente que “o fruto do trabalho, de quem trabalha será”.
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Coordenador Geral: Raimundo Vieira Bonfim

DIREÇÃO NACIONAL 
DA CMP

Abraão Nunes da Silva • Angélica Celeste Mirinhã • Antônia de Pádua 
• Darly Dalva Silva Máximo • Eduardo Cosmo de Almeida Cardoso 
• Fernando Romão • Heluisa Regina • Julieta Aparecida Tolentino 
de Abraão (Jô) • Luiz Gonzaga da Silva • Marcelo Braga Edmundo • 
Minorosi da Silva Batista • Paulo Rubens Nascimento Cohen • Paulo 
José de Oliveira • Raimundo Rodrigues S. Filho • Sidney Eusébio Pitta 
• Uranide Sacramento Cruz • Usânia Gomes • Valdelene Verônica de 
Lima • Walter da Silva Monteiro

Adelmário Alves dos Santos • Ângela Maria Cassiano • Djalma Pedro 
da Silva • Donizete Fernandes • Eliel Ferreira Cunha • José Francisco 
da Cunha • Neusa Matias Catarino

Titulares

Suplentes
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