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São Paulo, 31 de março de 2017

À Direção Nacional do Partido da Refundação Comunista

Aos delegados do 10º Congresso

Estimados camaradas,

É com grande alegria que felicitamos o Partido da Refundação Comunista pela 
realização do seu 10º Congresso.

Os comunistas italianos, que têm em sua história tantos exemplos de 
heroísmo e dedicação à causa da liberdade e da justiça, são uma força 
imprescindível na luta internacional da classe operária pela soberania nacional, 
pela democracia e pelo socialismo.
 
O 10º Congresso do Partido da Refundação Comunista acontece em um clima 
mundial marcado pela instabilidade e por ameaças à paz. 

A profunda crise capitalista faz o imperialismo redobrar sua agressividade com 
graves repercussões para os trabalhadores e os povos, ao mesmo tempo em 
que abre caminho para o ressurgimento do fascismo.

A União Europeia implementa uma política econômica cada vez mais 
neoliberal, militarista e conservadora, a serviço do capital transnacional, que 
atenta contra a soberania das nações e aos povos impõem o corte de direitos 
sociais, a redução de salários e pensões.
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Expressamos nossa mais irrestrita solidariedade aos comunistas italianos em 
sua luta contra o fascismo e contra as políticas da União Europeia.

Na América Latina também sofremos uma brutal ofensiva conservadora e 
neofascista, mas seguimos lutando, embora, em geral, em condições ainda 
desfavoráveis.

Aproveitamos para agradecer à constante solidariedade do Partido da 
Refundação Comunista diante do golpe de Estado que as forças reacionárias 
brasileiras, em conluio como o imperialismo estadunidense, promoveram em 
nosso país em 2016. 

Reiteramos a disposição de continuar aprofundando e fortalecendo os laços de 
amizade fraterna entre o PCdoB e o Partido da Refundação Comunista, 
baseados no internacionalismo proletário e em nosso ideal comum: o 
socialismo e o comunismo.

Viva o 10º Congresso!
Viva o internacionalismo proletário!

José Reinaldo Carvalho
Secretário de Política e Relações Internacionais

Pelo Comitê Central do PCdoB


