CONTRIBUIÇÃO DA CORRENTE SINDICAL ESQUERDA MARXISTA
1.
Análise de Conjuntura
O capitalismo está mergulhado em uma gigantesca crise econômica e política
Trilhões de dólares desapareceram como fumaça nas Bolsas. A Europa afunda na recessão e os
EUA não têm saída com sua monstruosa Dívida de 16,2 trilhões de dólares. 200 milhões de
desempregados sofrem no mundo e, segundo a OIT, este número vai aumentar em cerca de cinco
milhões por ano. É no velho continente, a Europa, que se joga, hoje, a principal partida da luta de
classes global. Durante o ano de 2012, além do aprofundamento da crise econômica, vimos a
emergência da resistência política das massas europeias através das votações expressivas em Syriza,
na Grécia, da Front de Gauche, na França, o PCP e o Bloco de Esquerda em Portugal, Izquierda
Unida, na Espanha, entre outros. A eleição de Hollande à presidência da França tem também,
deformadamente, este sentido. Uma enorme quantidade de greves, de greves gerais e manifestações,
passeatas e protestos foi a marca da Europa em 2012. As massas trabalhadoras resistem e buscam o
caminho da luta contra o sistema, apesar dos dirigentes sindicais que se esforçam para esvaziar,
frear e desviar, paralisar a luta contra os capitalistas.
Esta situação não impede, ao contrário, empurra a burguesia em todos os lugares a promover mais e
mais ataques contra a classe trabalhadora e suas conquistas incrustadas pela luta de classes nas
legislações dos diferentes países. Não só do tipo: cortes nos Orçamentos sociais, revogação de
conquistas, contra-reformas na Previdência, nas leis trabalhistas e outras, mas ataques diretos à
organização e ao direito de organização da classe operária.
Nos EUA, a principal economia do planeta, o capitalismo mais desenvolvido do mundo decide, em
2012, atacar os sindicatos, aprovando novas leis antissindicais em Michigan, elevando para 24 o
número de estados que já as aprovaram. Este é o sentido dos ataques abertos da FIAT, na Itália,
contra o Sindicato Nacional de Metalúrgicos, a FIOM, onde, buscando derrotar a luta dos
metalúrgicos de Pomigliano e dobrar a classe em escala nacional, demite todos os operários filiados
ao sindicato, desconhece Acordos Coletivos, declarando a FIOM fora-da-lei. Mas, se é na Europa
que se concentra, hoje, a luta de classes, isso não apaga a continuidade da revolução árabe que
prossegue em novas etapas no Egito, na Tunísia e na Palestina. O governo de Israel, que continua
oprimindo e espoliando, prendendo e massacrando o povo palestino há décadas, agora busca
organizar a guerra na região, ameaçando o Irã e atacando a Síria. A luta palestina, a luta contra o
sionismo, o imperialismo e os regimes árabes reacionários, só será resolvida com a luta e a vitória
do socialismo em todo o Oriente Médio.
Na Venezuela, a única maneira de se completar a revolução e de defender suas massivas conquistas
sociais é assestando golpes ao poder econômico da classe capitalista, que é utilizado para sabotar a
vontade democrática da maioria. Isto significa expropriar os meios de produção, os bancos e o
latifúndio, a fim de permitir a planificação democrática da economia no interesse da maioria da
população. A saída para a Venezuela é avançar e completar a revolução.
O Brasil, economia e luta de classes
Apesar da desaceleração que já se iniciou (de janeiro a novembro de 2012, a produção industrial
acumulou queda de 2,6% - IBGE – O crescimento do PIB que foi de 7,5% em 2010, passou para
2,7% em 2011 e fechou 2012 em pífios 0,9%), a crise ainda não aparece com toda sua força devido
à inundação de dinheiro público, ampliação do crédito e do endividamento generalizado, da bolha
imobiliária que vive o Brasil por causa do crédito fácil, da redução de impostos para a indústria, ou
seja, são indicadores que se sustentam momentaneamente a partir dos mesmos mecanismos que
levaram à crise nos EUA e na Europa. É um grande esquema de pirâmide financeira que recobre o
Brasil. A economia brasileira, já em 2011, começou a sentir os efeitos da recessão europeia e da
desaceleração na China.
Foi por isto que o governo Dilma se instalou, apresentando-se como um governo de austeridade.
Entretanto, pela resistência da classe trabalhadora, Dilma não pode avançar como desejava nestes
itens. Continua a política de farta distribuição de dinheiro público para grandes empresas, através do

BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, desoneração das folhas de pagamento
das empresas, que já ameaçam a Previdência, desonerações fiscais para quase todos os grandes
setores da economia, ampliação do crédito pessoal e corporativo, privatizações de portos,
aeroportos, rodovias, hidrelétricas, que vem juntar-se a entrega de 30 bilhões de barris de petróleo
nos leilões anunciados e ataques a outras conquistas sociais. A Reforma Agrária foi enterrada e
começou o desmonte do INCRA. Foram feitos cortes nos orçamentos da Saúde, Educação e outros
setores sociais. Estão sendo privatizados os Hospitais Universitários e a maioria das instituições de
atendimento à Saúde. São congelados ou reduzidos, na prática, os salários dos servidores, além da
prática de um relacionamento sindical truculento, onde o cúmulo foi o Decreto “Fura-Greve”
7777/2012. A isso se soma o silêncio total sobre todas as perseguições que sofre o movimento
sindical e popular como se não fosse este movimento o responsável pela eleição deste governo. Os
bancos tiveram os maiores lucros de sua história e os especuladores continuam ganhando rios de
dinheiro com a especulação e a Dívida. A Dívida bruta do setor público saltou de 54,3% do Produto
Interno Bruto (PIB) em dezembro de 2011 para 59,7% do PIB em novembro de 2012 (Banco
Central), atingindo dois trilhões de reais. O Brasil vai na direção da tempestade. O governo
brasileiro participa do esforço mundial para salvar os “pobres” banqueiros, os grandes empresários
e especuladores. Repetem-se, aqui, as mesmas medidas adotadas nos países imperialistas – EUA,
Inglaterra, Alemanha, etc.
Criminalização dos trabalhadores por um lado e conciliação de classes pelo outro
O aprofundamento da crise capitalista tem colocado os capitalistas e seus governos em rota de
colisão direta contra os trabalhadores e suas organizações. Em muitos países, isso tem se expressado
na criação de “zonas especiais” onde sindicatos não são permitidos e que os direitos não se aplicam,
como também na criação de leis que tornam sem efeitos acordos coletivos de trabalho ou que
proíbem sindicatos de estabelecerem ACT's. De outra parte, os Estados têm respondido com
violência às manifestações e protestos populares, realizando prisões e criminalizando militantes
socialistas e sindicais.
No Brasil, militantes dos movimentos sociais, do movimento estudantil e dos sindicatos têm sido
presos e processados, com claras intenções de criminalizar as lutas populares e suas organizações.
Entre esses casos estão os militantes do movimento de fábricas ocupadas, que são acusados de
formação de quadrilha por terem ocupado Cipla e Flaskô para defender os empregos e os 72
estudantes da USP criminalizados pela ocupação da reitoria, em 2011.
Em outra fronte, os governos e patrões pressionam pela participação dos trabalhadores em
conselhos tripartites, instrumentos de colaboração de classes que quebram com a independência de
classe e objetivam restringir as lutas dos trabalhadores aos meios institucionais controlados pela
burguesia, como também cooptar lideranças dos trabalhadores para suas políticas. Uma das mais
recentes expressões dessa política de colaboração de classes é o ACE – Acordo Coletivo Especial,
proposto pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que busca ressuscitar a velha bandeira dos
capitalistas de flexibilizar os direitos estabelecidos em lei, permitindo a empresários,
mancomunados com sindicatos pelegos, a estabelecer acordos e convenções coletivas com direitos
trabalhistas abaixo dos mínimos legais.
Assim, o SINTRASEM deve, por uma via, expressar e agir em total solidariedade aos trabalhadores
e militantes dos movimentos estudantis e populares que são perseguidos e criminalizados e, pela
outra, rejeitar qualquer forma de conciliação de classe, negando-se a participar de conselhos
tripartites ou qualquer forma cogestão, reafirmando sempre sua independência de patrões e
governos, além de posicionar-se contrário a qualquer medida de conciliação de classes, entre elas o
ACE – Acordo Coletivo Especial.
O socialismo só se conquista na luta contra os capitalistas e seus partidos
Mas, o capitalismo não acaba sozinho. Em cada crise, após imensas destruições, ele se reconstrói
sobre a superexploração da classe trabalhadora. Apenas para preparar uma nova e ampliada crise.
Só o socialismo pode abrir o caminho para a Humanidade. É preciso romper a colaboração de classe

com a burguesia e seus partidos, no governo e no Congresso, apoiar-se na organização e
mobilização popular e começar a governar no interesse do povo trabalhador do campo e da cidade.
A atual coalizão no governo defende os interesses dos capitalistas.
É hora de explicar aos trabalhadores que o capitalismo traz a guerra e o sofrimento, assim como a
nuvem traz a tempestade. É hora de explicar para milhões que a única saída é a estatização do
mercado financeiro e de todas as grandes empresas capitalistas nacionais e internacionais. É preciso
expropriar os latifúndios e entregá-los para os milhões de trabalhadores rurais sem-terra, numa
ampla e imensa reforma agrária que acabe com a fome neste país e sustente um verdadeiro
desenvolvimento industrial. É preciso atender, imediatamente, todas as reivindicações populares tão
sentidas. É preciso reestatizar as empresas privatizadas e todos os Serviços Públicos privatizados ou
terceirizados. É preciso ter a Petrobrás 100% estatal controlando todo o Pré-sal e com a volta do
monopólio do petróleo. Revogar as Reformas da Previdência de FHC, Lula e Dilma. Garantir
Educação e Saúde Públicas e Gratuitas de qualidade para todos e em todos os níveis. É preciso
proibir, já, as demissões e garantir estabilidade no emprego. Estatizar as fábricas quebradas ou que
ameaçam demitir. Estatizar a Flaskô que, sob controle operário há 10 anos, luta contra o
fechamento. Confiscar a riqueza dos empresários que demitem ou quebram as empresas. Anular
todas as sentenças e perseguições judiciais contra os militantes dos movimentos sociais.
É tarefa da CUT mobilizar suas bases para cobrar do Governo Dilma, que cancele a Dívida, estatize
o sistema financeiro, decrete o controle do cambio, o monopólio do comercio exterior, e comece a
tomar medidas de planificação da economia no interesse dos oprimidos e explorados. É nossa tarefa
como socialistas explicar que, contra a anarquia e caos, contra as crises permanentes do regime da
propriedade privada dos grandes meios de produção, contra as consequências de uma economia
baseada na busca do lucro, a saída é a conquista de um regime baseado na propriedade coletiva e
socialista. Um regime socialista, com uma economia planificada, segundo as necessidades e o
interesse do povo trabalhador, e controlado, democraticamente, pelos trabalhadores.
A crise nos Serviços Públicos
A isenção fiscal ofertada pelo governo federal destinou vários bilhões de reais à burguesia. A não
cobrança do IPI de automóveis e vários eletrodomésticos, por vários meses, fez com que o governo
federal deixasse de arrecadar valores significativos. Com isso, parte dessa arrecadação, que seria
destinada aos estados e municípios, não será repassada. Assim, aprofundam-se as conseqüências
sobre os serviços públicos. A maior parte da arrecadação das prefeituras é proveniente de impostos
(ICMS, IPI, IPTU, etc.) cobrados de empresas e população. Na medida em que isenções são feitas
e/ou as vendas diminuem, a arrecadação tende a diminuir. E isso representa menos investimentos
em saúde, transporte e educação. Esta “receita” também vem sendo implementada pelo Governo
Colombo, frente ao Estado de Santa Catarina, concedendo benesses à iniciativa privada. A
implantação das Organizações Sociais (OS’s) para dirigir hospitais públicos e o Samu, a
deteriorização dos prédios das escolas públicas, o aumento do número de alunos por turma de 30
para 45 alunos, a não aplicação da Lei do Piso Nacional do Magistério na carreira, o achatamento
salarial de várias categorias etc.
A crise e os servidores públicos municipais
Em Florianópolis, o prefeito César Souza Jr. assumiu no início de 2013, prometendo “moralidade e
eficiência”, além da promessa de “valorizar a prata da casa”. O que concretamente apareceu para os
servidores públicos municipais foi a tentativa de implementar a meritocracia nas carreiras, não
implementar o PCCS do Civil construído pelos trabalhadores, a não aplicação da Lei do Piso
Nacional do Magistério na carreira e a não realização de concursos públicos. Todos estes pontos
foram alvo do enfrentamento que fizemos nesta data-base, onde saímos vitoriosos pelo
convencimento que construímos na categoria da necessidade de nos mantermos unificados contra o
governo de austeridade.
Mas o governo municipal já tem outro ataque em curso: a criação do Instituto de Previdência de
Florianópolis – IPREF, que deslocará todas as responsabilidades da seguridade dos servidores à

nova autarquia, dando um passo adiante na desoneração do Município quanto às suas obrigações e
compromissos com as aposentadorias e pensões. Além disso, muitos enfrentamentos estão no nosso
horizonte, como o combate às políticas de precarização nas condições de trabalho através das
terceirizações, parcerias com ONG’s, voluntários e empresas privadas.
2.
Organização Sindical
O SINTRASEM e a CUT
A CUT foi fundada em 1983. Em 28 anos, tornou-se a maior central sindical do Brasil. A sua
construção representou uma ruptura com o sistema sindical implantado pela ditadura de Getúlio
Vargas, na qual os sindicatos eram atrelados ao governo. Passados 28 anos, a maioria da direção da
CUT afastou-se dos princípios pelos quais ela foi criada. Mas a maioria dos trabalhadores
brasileiros, não. Para a maioria dos trabalhadores, a CUT é a única central com possibilidades reais
de unificar a luta dos trabalhadores do campo e da cidade contra a retirada de direitos, pela
construção do socialismo. O afastamento de diversas correntes e sindicatos da CUT favoreceram a
política da direção e a divisão da classe trabalhadora. Entendemos também que a defesa e o
recebimento do imposto sindical por centrais sindicais representam uma questão importante no
atrelamento ao estado que Lula e depois Dilma tentam favorecer. Defendemos o fim do Imposto
Sindical. Nós, militantes da Corrente Sindical Esquerda Marxista e apoiadores desta tese, ajudamos
a construir esta central. E estamos na linha da frente de sua defesa, e na defesa dos princípios que a
criaram. Por consequência, estamos na linha de frente do combate contra as direções que jogam no
lixo sua história. Defendemos a CUT como nosso sindicato nacional e lutamos por uma direção que
respeite as bases, independente dos governos e patrões e que impulsione a luta dos interesses dos
trabalhadores. Neste sentido, defendemos a continuidade da participação do Sintrasem nos fóruns
da CUT.
Patrimônio
Compra de imóvel para construção ou reforma de um auditório que comporte nossas reuniões do
Conselho Deliberativo e reuniões setoriais.
3.
Plano de Lutas
Na Comcap – Cumprimento do Acordo Coletivo; redução da jornada de trabalho sem redução
salarial; manutenção da administração dos banheiros e estacionamentos públicos; exames médicos
periódicos; estatização do destino final do lixo, sob controle da Comcap; manutenção e
funcionamento das comissões de reestruturação dos roteiros, de recuperação de dependentes de
psicoativos; investimento na renovação de frotas e equipamentos que garantam maior segurança aos
trabalhadores; concurso público e fim das terceirizações.
Na Educação – Pela aplicação da Lei do Piso Nacional do Magistério na carreira; contra a retirada
de qualquer direito do Estatuto do Magistério; pela ampliação da tabela do Plano de Carreira do
magistério; pela transformação do cargo de Auxiliar de Sala em Professora Auxiliar de Educação
Infantil; contra os Programas do Governo Federal que implantam a meritocracia por cima das
carreiras e que promovem a privatização dos serviços públicos, através do incentivo a parcerias com
ONG’s, voluntários e empresas privadas; concurso público e fim das terceirizações.
No Civil – Implementação do novo PCCS do Civil com recomposição dos menores salários;
estabilidade financeira, contra os cortes da extensão de jornada e redução de horas extras; eleições
diretas para coordenadores da saúde; criação de comissões permanentes para debater e propor
encaminhamentos das questões relativas aos trabalhadores da saúde, tais como: assédio moral e
melhores condições de trabalho; concurso público e fim das terceirizações.
Na Comcap e PMF – Por uma política pública eficaz da saúde do trabalhador; melhores condições
de trabalho; Política de Formação constante; equiparação de direitos dos ACTs, ACSs e Agentes de
Endemias; concurso público e aquisição de equipamentos novos; contra as perseguições políticas e
assédio moral nos locais de trabalho; contra todo tipo de discriminação; contra a participação do
Sintrasem em conselhos tripartites e na gestão do fundo ou instituto de previdência e contra a
criação do Instituto de Previdência de Florianópolis.

Com a classe trabalhadora em geral - Em defesa dos Serviços Públicos; Pela revogação imediata
das Reformas da Previdência em nível federal, estadual e municipal, com o retorno do controle das
aposentadorias ao tesouro público; Contra o Acordo Coletivo Especial (ACE); Em defesa da
Petrobras 100% estatal; Pela ampliação da discussão a respeito do Estatuto da Igualdade Racial e a
Lei de cotas raciais; Pelo fim das terceirizações; Pelo rompimento dos contratos e administração
direta pelo estado; Por uma educação pública, gratuita e de qualidade em todos os níveis de ensino,
com vagas para todos e condições dignas de trabalho e saúde na sala de aula; Contra as
municipalizações dos CEIs e EEBs e pela permanência dessas unidades educativas sobre o controle
do governo do estado de Santa Catarina; Contra todas as privatizações e re-estatização do que foi
privatizado; Pela estabilidade no emprego; Contra a criminalização dos movimentos sindical e
social; Pelo fim do Imposto Sindical; Pela não participação em conselhos tripartites; Reforma
agrária já, terra para quem nela vive e trabalha; Apoio ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem
Terra; Rompimento do governo Dilma com os partidos da burguesia; Apoio à retirada das tropas
brasileiras do Haiti; Apoio à revolução venezuelana; Em defesa do povo palestino, ruptura com os
sionistas de Israel. Apoio aos trabalhadores que ocuparem as fábricas quebradas; Solidariedade aos
trabalhadores que lutam pelas estatizações de fábricas; Por um governo dos trabalhadores do campo
e da cidade; Luta pela construção do Socialismo. Para defender essas reivindicações e manter a
unidade dos trabalhadores, defendemos a CUT como ferramenta de luta!
Assinam esta tese:
Civil: Adriana Maria Lopes de Oliveira, Alessandro T. da S. Collares, Aline C. Homem, Carin L.
da R. Pedroso, Celestino Antunes Ribeiro, Dóris Maria da Costa, Douglas Benoni Vieira, Eliane
Dolores Gonçalves, Elizabete Maria Eleotero, Estácio Rosa, Fábio Luiz Mendes, Janet Maria
Cardoso da Conceição, Luciani dos Santos Vieira, Luiz Joaquim Ramos Silva, Maria Aparecida V.
Clemente, Maria de Lurdes Pinheiro, Marilu Eich Pereira, Mateus Graosque Mendes, Nicanor João
Bastos, Patrícia V. Almeida, Ralph Frederich With, Rosangela Duarte Nascimento, Sarah Regina
Lupselo.
Comcap: Adúcio Cantalício Gonçalves, Andréia Lemos, Carlos Dal Jovem, Claudinei Puli da
Silva, Cláudio Luciano Vigânigo, Daniel Marcelino, Dirlei dos Santos, Fabiana Toledo Soares
Paiva, Giselle de Souza Neves, João Tomaz Oliveira, Luiz Carlos dos Passos, Marcelo Alcineu
Martins, Marcelo Gil de Souza, Márcio Bittencourt, Mary dos Santos, Rosimeri Maria Vieira,
Scheila C. dos Santos Luiz, Tiago Nascimento, Valéria Ferreira Delfino, Wayner Luiz Guolo,
Zilmar Matos Fernandes.
Educação: Adonai Leoni Ap. Almeida Zgdoa, Alex Santos, Ana Claudia da Silva, Ana Lúcia
Tamutis Pereira, Antônio Batista da Rosa, Aucy Bernini Braga, Cecília da Silva, Célia Conceição
da Silva, Claudia Maidana, Cristiane Duarte, Eliane Malaquias, Elizete Maria Marques, Francine
Trindade da Silva Rabelo, Grasiela Valério, Juliana Da Matta Ribeiro Leal, Juliana P. Vieira da
Silveira, Kátia Regina G. Eller, Laurien C. Ziem Nascimento, Márcia Luzia dos Santos, Margareth
Peixoto, Maria Aparecida M. de Souza, Maria do Carmo Dias Pacheco Pettenon, Marilda Cidolina
Vieira, Marquezan Renato Pereira, Mônica Martins, Patrícia Lúcia Barbosa da Silva, Raquel
Silveira de Almeida, Rosangela Soldatelli, Roseneide Ivone Gonçalves, Sirley Bandeira de Souza,
Terezinha Arendartchuk, Zoleima Pompeo Rodrigues, Dóris Maria da Costa, Orandina Machado.

