OS TRABALHADORES NÃO DEVEM PAGAR A CONTA DA CRISE CAPITALISTA!
É PRECISO LUTAR CONTRA O IMPERIALISMO E SEUS GOVERNOS!
É PRECISO ROMPER COM A CUT QUE TRAVA A LUTA CONTRA O GOVERNO BURGUÊS DE
DILMA!
É PRECISO CONSTRUIR UMA ESTRATÉGIA CLASSISTA E SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
PARA DERROTAR O CAPITALISMO!
1. INTERNACIONAL: A EVOLUÇÃO DA CRISE CAPITALISTA
Estamos no 3º momento da crise econômica iniciada no final de 2007. O 1º foi de queda livre (falência de
empresas e bancos) em 2008, com índices próximos aos da depressão de 1929. O 2º foi de estabilização
parcial com a entrega de US$ 25 trilhões aos bancos e grandes empresas pelos governos imperialistas (do
Brasil saíram R$ 300 bilhões, mais que o orçamento da educação, saúde e previdência juntos). O 3º
momento iniciou com a explosão das dívidas públicas na Europa que logo se transformou em brutais planos
de austeridade que se generalizaram, bem como a reação do proletariado, o grego é o maior exemplo,
atingindo de forma desigual à Europa. As principais características desse 3º momento são: A) Crescimento
econômico anêmico dos países imperialistas e crescimento maior nos BRIC’s (Brasil, Rússia, China e Índia).
B) Nova concentração e centralização do capital; o capital financeiro é o maior beneficiário. C) Os índices
de crescimento dos países europeus são desiguais, alguns em recessão como os PIG’s (Portugal, Itália,
Grécia e Espanha) e a maioria em estagnação. As disputas entre os países e suas contradições com as
fronteiras nacionais põem a União Européia em xeque. D) A China segue crescendo em um ritmo de 10% ao
ano, cumpre o papel de motor auxiliar da acumulação capitalista e apoio ao crescimento de outros países
fornecedores de commodities (produtos do setor primário) como o Brasil. E) Os EUA abriram um novo
desequilíbrio na economia mundial ao priorizarem seu capital financeiro e injetarem US$ 600 bilhões na
economia. Isso provocou uma desvalorização do dólar e vem gerando uma guerra comercial
interimperialista. F) Déficits fiscais gigantescos nos países imperialistas e explosão das dívidas públicas em
todos os países do planeta. G) Crescimento da inflação. H) Ataques duríssimos aos trabalhadores. Está em
curso uma guerra para impor o rebaixamento do nível de vida dos trabalhadores e possibilitar sua
concorrência no mercado mundial. I) Apesar da crise capitalista a hegemonia dos EUA não está questionada.
Esta é uma crise global do capitalismo com epicentro nos EUA e demais países imperialistas. Apesar de ter
iniciado no sistema financeiro, não é apenas uma crise financeira, mas uma crise decorrente das contradições
estruturais do capitalismo em sua fase imperialista: Superprodução cíclica, monopólios e capitais
especulativos em um nível superior aos dos últimos 70 anos. Esse 3º momento poderá ter duas evoluções
possíveis com forte incidência da luta de classes em seu desenlace: 1. Continuidade nos próximos anos como
uma “onda longa descendente”. 2. Nova recessão internacional. 1.1. A RESISTÊNCIA DO
PROLETARIADO EUROPEU A Primeira reação das massas frente às conseqüências da crise foi defensiva,
com a entrada em cena da explosão das dívidas públicas e o ataque das burguesias, a classe trabalhadora
iniciou um processo de resistência. Juventude e imigrantes são, hoje, os setores mais explorados da classe
trabalhadora européia. Os trabalhadores gregos realizaram mais de 10 greves gerais em 2010. A entrada da
classe em movimento se fez, até agora, ainda sem ultrapassar as barreiras que as direções burocráticas vem
impondo para impedir que a indignação crescente das massas se choque com o governo e o sistema; mas o
processo de reorganização político-sindical está, também, em curso, pois os problemas objetivos
(conseqüências da crise econômica) e subjetivos (descrédito e desconfiança nas direções tradicionais) que os
geraram se mantêm e se aprofundam. 1.2. A REVOLUÇÃO ÁRABE A revolução árabe em curso atinge um
dos pilares da ordem mundial, ao derrubar e colocar em xeque ditaduras de 30 a 40 anos de repressão, tortura
e prisões. Tem impacto direto na economia ao gerar instabilidade na produção e distribuição de petróleo o
que causa uma alta dos preços a nível internacional agravando a dinâmica recessiva da economia mundial.
Ao se estender para a Líbia e Síria, a revolução questiona as correntes castro-chavistas que defenderam
Muamar Khadafi (Líbia) e Bashar Al Assad (Síria) e boa parte da esquerda que seguiu as posições de Hugo
Chavez e Fidel Castro se alinhando com os ditadores contra os povos líbio e sírio. O regime sírio é apoiado
pelo Irã, Venezuela e Cuba. Todas as correntes árabes que haviam se prestigiado pelos enfrentamentos com
Israel e o imperialismo, como os aiatolás iranianos, Hezbollah e Hamas tem sofrido desgastes, seja por se
enfrentarem com as mobilizações (Hamas), seja por apoiarem alguns dos governos que as massas enfrentam,
como Assad que é apoiado pelo Hezbollah. A revolução árabe questiona não apenas os regimes ditatoriais
historicamente aliados do imperialismo é uma ameaça à existência do estado de Israel (gendarme do
imperialismo na região). A causa palestina unifica a luta árabe contra o imperialismo. A ausência de direções

revolucionárias, devido à crise de direção vem impedindo vitórias. A revolução árabe é hoje o processo mais
avançado da situação mundial e o seu desfecho influenciará para bem ou para mal a luta de classes mundial.
1.3. AMÉRICA LATINA: OS GOVERNOS DE FRENTE POPULAR SOB A BATUTA DO
IMPERIALISMO O imperialismo avançou mais rápido na recolonização da América Latina com os planos
neoliberais, implantados com a colaboração das burocracias sindicais, da social-democracia, do stalinismo,
dos ex-guerrilheiros e dos partidos de esquerda reconvertidos em partidos da democracia burguesa. O saque
dos recursos e o empobrecimento das massas produziram as explosões e revoluções do final dos anos 90 e
início dos anos 2000. A resposta da burguesia para desviar, derrotar ou prevenir os processos revolucionários
foi apoiar a formação de governos de Frente Popular. Incorporar organizações e dirigentes operários nos
governos de vários países se mostrou a melhor forma de frear a luta revolucionária, iludir os trabalhadores e
continuar o processo recolonizador. Esses governos mantiveram e aprofundaram a dependência com o
imperialismo: Lula/Dilma (Brasil), Evo Morales (Bolívia), Rafael Correa (Equador), Tabaré Vazquez
(Uruguai), Michele Bachelet (Chile), Daniel Ortega (Nicarágua), Maurício Funes (El Salvador) e Hugo
Chavez (Venezuela). Sobre a Venezuela um destaque: Foi o único país latino-americano que acabou 2010 em
recessão, apesar dos discursos chavistas o país é cada vez mais dependente do imperialismo. Os ‘atritos’ com
o imperialismo são verbais e não possuem medidas concretas. As nacionalizações não ocorreram como
conseqüência das reivindicações dos trabalhadores, mas das necessidades da burguesia e das multinacionais.
O MERCOSUL é um bloco impulsionado pelo imperialismo para que suas empresas instaladas,
principalmente no Brasil e na Argentina, ampliem negócios e investimentos, produzindo para mercados
maiores e exportando com impostos baixos ou nulos. O ingresso da Venezuela nesse bloco demonstra seu
caráter de país dependente. A maioria da esquerda segue considerando que há uma situação revolucionária na
América Latina pela existência desses governos. Nós opinamos o contrário, se fechou a situação
revolucionária graças à existência desses governos. 1.4. NACIONAL: 11 ANOS DE GOVERNO DO PT,
UMA ESTRELA QUE BRILHA PARA AS EMPRESAS MULTINACIONAIS, NACIONAIS, OS
BANCOS E O AGRONEGÓCIO A eleição em 2002 de um presidente com origem na classe trabalhadora
em um país capitalista periférico, como o Brasil, foi um fato atípico. Mas não uma surpresa. O PT já não
preocupava a classe dominante. Um balanço desses 11 anos é irrefutável: O capitalismo brasileiro não foi
ameaçado pelos governos do PT. Foram governos de colaboração de classe, pretenderam governar para
todos, mas beneficiaram, sobretudo, os ricos. O PT lançou uma cartilha chamada “O Decênio que Mudou o
Brasil”. Nela se apresentam os 10 anos do governo petista como uma reversão do neoliberalismo imposto
pelos governos do PSDB. Uma inverdade; o neoliberalismo continua sendo aplicado no Brasil pelos
governos petistas, acompanhado de políticas sociais compensatórias como o Bolsa Família. Os governos
petistas continuaram os planos propostos pelo Banco Mundial e o FMI. O país continua sendo governado
pelas multinacionais e grandes empresas nacionais que lucraram como nunca nos governos Lula e Dilma e
agora apóiam o PT. Há um caos na saúde e educação públicas, a corrupção é tão grande como nos tempos do
PSDB como mostrou o Mensalão. Ao contrário do que diz o governo petista, é enorme a injustiça social no
Brasil. Estamos insatisfeitos com os salários que recebemos, não aceitamos a flexibilização trabalhista dos
Acordos Coletivos Especiais e exigimos a anulação da reforma da previdência. Dizemos não ao apoio do
governo petista às grandes empresas multinacionais e nacionais, aos bancos e ao agronegócio. Repudiamos a
criminalização do movimento social e a repressão às greves dos trabalhadores. Repudiamos aliados do
governo petista como Marcos Feliciano, Renan Calheiros, José Sarney, Paulo Maluf e Fernando Collor. O
que diz a burguesia? Aécio Neves (PSDB/MG): “O grande mérito dos governos Lula e Dilma foi continuar a
política econômica do governo Fernando Henrique Cardoso”. Espiridião Amin (PP/SC): “O PT chegou ao
poder e ficou parecido com o PP por isso hoje somos aliados”. Paulo Maluf (PP/SP): “Perto do Lula, hoje,
sou comunista”. Condoleeza Rice (Secretária de Estado de George Bush): “Lula e sua política são exemplos
para o mundo”. Vinod Thomas (diretor do Banco Mundial em 2003): “A manutenção da política econômica
do presidente Fernando Henrique Cardoso pelo presidente Lula, com disciplina fiscal e monetária e adoção
de programas sociais, mostra responsabilidade e maturidade política”. Barak Obama (presidente dos EUA):
“Lula é o cara”. Todos os elogios e comparações não são gratuitos, o “desenvolvimentismo” do PT é, na
verdade, uma faceta do neoliberalismo e não sua negação. O que diz Lula: “Estou satisfeito porque a minha
relação com o empresariado brasileiro é boa. Tenho consciência de que estão ganhando dinheiro como
nunca”. E os trabalhadores o que tem ganhado com Lula e Dilma? 1.4.1. 11 ANOS DE GOVERNO DO PT:
O BRASIL MAIS ENDIVIDADO E MAIS DEPENDENTE DO QUE NUNCA Um dos pontos
programáticos do PT na década de 80 era acabar com a especulação financeira em torno da dívida pública.

No governo o PT fez o contrário. Apesar de Lula ter dito que o Brasil não tinha mais dívida externa e que o
FMI não mandava mais no Brasil, no final de 2012 a dívida pública (interna e externa) era a maior da
história. Segundo o Banco Central, em dezembro de 2012 a dívida externa chegou a US$ 441,7 bilhões (R$
902 bilhões) e a dívida interna a R$ 2.823 trilhões. A dívida pública soma R$ 3,7 trilhões. Durante os 10
anos do governo petista a dívida pública chegou a 84% do PIB. O governo petista usa 47,19% do orçamento
nacional para pagar os juros e amortizações da dívida. Em contrapartida destina apenas 3,98% para a saúde e
3,18% para a educação, ou seja, entrega aos banqueiros quase 7 vezes o que gasta com saúde e educação.
Segundo o Banco Central o lucro do sistema financeiro nos dois mandatos de FHC (1995 a 2002) foi de R$
95 bilhões. Nos dois mandatos de Lula (2003 a 2010) foi de R$ 428 bilhões. No governo petista os bancos
lucraram 5 vezes mais do que FHC, por isso apóiam entusiasticamente o governo do PT. De R$ 262 milhões
“doados” por empresários à campanha de Dilma, os bancos “doaram” R$ 38 milhões, mais do que foi
“doado” a José Serra. 1.4.2. OS GOVERNOS DO PT E A “INCLUSÃO MARGINAL” DE NEGROS E
NEGRAS No 1º mandato de Lula a única medida para a população negra é uma das mais lamentáveis: O
Programa Universidade para Todos (PROUNI). Ao invés de garantir cotas e ampliar as vagas na educação
pública como havia prometido na campanha, Lula jogou, com o PROUNI, a população negra em escolas
privadas de baixa qualidade e ajuda a encher os cofres dos tubarões do ensino. Dilma foi distorcendo e
abandonando as principais bandeiras do movimento negro. O Estatuto da Igualdade Racial foi mutilado por
um acordo espúrio entre o senador Paulo Paim (PT/RS), representando o governo, a Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e representantes do agronegócio, como o corrupto
Demóstenes Torres (DEM/GO). Foram retiradas propostas como cotas e titulação de terras quilombolas. O
crescimento desigual e o abismo racial continuam no Brasil: Segundo o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) um ano antes do PT chegar ao governo, o “Brasil branco” ocupava a 47ª posição entre as nações mais
desenvolvidas. O “Brasil negro” estava na 107ª posição. 10 anos depois esse abismo continua praticamente o
mesmo, brancos ocupam a 40ª posição, enquanto negros a 104ª. Em 2010 a média salarial de um branco era
R$ 1.538,00 e a de um negro, R$ 834,00. Os governos petistas mantiveram a essência do racismo:
Combinação entre opressão racial e exploração capitalista. 1.4.3. MULHERES TRABALHADORAS NADA
A COMEMORAR NOS GOVERNOS DO PT A pobreza no Brasil tem cor e gênero. As mulheres negras são
a base da pirâmide social e salarial. O orçamento para aplicar a Lei Maria da Penha é sistematicamente
reduzido e a rede de atendimento não ultrapassa os 10% dos municípios brasileiros. Parte da implementação
da política foi terceirizada ficando a cargo de ONG’s e outras instituições. O PT rasgou seu programa sobre a
questão do aborto, no segundo mandato, Lula assinou o acordo Brasil-Vaticano que selava intenções em não
legalizar a prática. Dilma em sua eleição se comprometeu com a “Carta do Povo de Deus”, sequer apóia a
decisão dos médicos de flexibilizar a prática. Pior, criou um cadastro com o Projeto Cegonha que poderia ser
usado para criminalizar as mulheres, o cadastro foi derrubado pela mobilização dos movimentos de
mulheres. A ausência de política para a construção de creches impede uma parcela significativa de mulheres
de estudar e trabalhar por não ter onde deixar os filhos. A meta de Dilma era construir 12 mil creches,
reduziu para 6 mil, mas nem mil foram entregues. Resultado explícito de uma política que destina metade do
orçamento para os banqueiros. 1.4.4. HOMOFOBIA AUMENTA E OS GOVERNOS DO PT SE CALAM
Nos primeiros anos do governo Lula foi criado o programa Brasil Sem Homofobia, que nunca cumpriu seus
objetivos, mas serviu para cooptar lideranças do movimento. Em 2008 foi convocada a I Conferência
Nacional LGBT, nada de concreto saiu do papel. Dilma se comprometeu com a “Carta do Povo de Deus”
evitando questões polêmicas como o aborto e o casamento entre homossexuais. Dilma convocou a II
conferência Nacional LGBT que também ficou só na teoria. No início de 2013 o PT se retirou da Comissão
de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados o resultado foi a eleição do reacionário pastor
Marcos Feliciano (PSC/SP). O jogo do governo petista entre os discursos e a ausência de políticas concretas
criou ilusões e desmoralizou os LGBT’s. A maioria dos homofóbicos do congresso é da base aliada do
governo Dilma. 1.5. ESTADUAL: O PT É ÁGUA NO MOINHO DA DIREITA Raimundo Colombo (PSD)
é o sucessor da máquina eleitoral montada pelo PMDB e seus aliados em Santa Catarina, as Secretarias de
Desenvolvimento Regional (SDR). Nas eleições de 2010 essa ‘máquina’ elegeu o governador, 2 senadores,
maioria dos deputados estaduais e maioria dos deputados federais. Numa eleição o PT apoiou Luis Henrique
(PMDB) em outra, Espiridião Amin (PP) essa postura cria confusão entre os trabalhadores e joga água no
moinho da direita. Colombo governa para o capital e trata os servidores estaduais e o serviço público com
absoluto descaso. 1.6. MUNICIPAL: DE DÁRIO A CESAR NEM AS MOSCAS MUDARAM Gilberto
Kassab e a burguesia paulista criaram o PSD para ser aliado do governo Dilma, perceberam que o PT faz

tudo o que a burguesia quer. O PSD entrou no governo Dilma no Ministério das Micro e Pequenas Empresas,
abocanhou uma fatia do Estado e cresce eleitoralmente à custa do PT. Em 12 prefeituras de Santa Catarina
PSD e PT estão coligados. Em Florianópolis Cesar Júnior (PSD) se elege com 76.024 votos (23,54%).
Obtém maioria na câmara ao colocar o secretário de educação (PMDB) e manter a mesma aliança do
governo estadual, em contrapartida Raimundo Colombo dá um cargo a Gean Loureiro (PMDB), na FATMA,
uma mão lava a outra. O PT e o restante da burguesia unificaram suas políticas criando uma conjuntura
difícil para os trabalhadores. Mesmo a forte greve dos servidores municipais na última data base não
conseguiu evitar o parcelamento da reposição salarial em três vezes, não arrancou reajuste no vale
alimentação/vale lanche e o PCCS do quadro civil, a ser implantado em 2014, não será o aprovado pela
categoria, ainda assim uma conquista importantíssima. A luta contra o governo Cesar continua. 2.
ORGANIZAÇÃO SINDICAL 2.1. CUT: ADAPTADA AO ESTADO E FREIO NA LUTA CONTRA OS
GOVERNOS BURGUESES DE FHC, LULA E DILMA Fundada em 1983, a CUT se tornou uma das
maiores centrais sindicais do mundo. Mas pela política de sua direção burocrática (Articulação Sindical,
maior corrente interna do PT), ainda nos primeiros anos, começou a trilhar um caminho diverso do definido
em sua fundação. De uma central democrática, classista e de luta, a CUT se adaptou às pressões
institucionais. Abandonou o sindicalismo de confronto e resistência girando para a conciliação, travestido do
pomposo nome de “sindicalismo propositivo” ou “cidadão”. O III Congresso Nacional da CUT (1988)
marcou uma mudança de rumos. Nesse congresso a CUT se filia a Confederação Internacional das
Organizações Sindicais Livres (CIOSL), uma confederação controlada pelo imperialismo dos EUA. A
direção da CUT deu um salto nesse rumo ao apoiar as câmaras setoriais e o acordo das montadoras do ABC
que resultou na demissão de milhares de trabalhadores. Passou a depender de verbas do Estado como o
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e participou do “entendimento nacional” do governo Collor. Em
1995 Vicentinho, presidente da CUT aceita a proposta do governo FHC de acabar com a aposentadoria
unicamente por tempo de serviço, somando-se a ela o tempo de contribuição. A reforma de FHC passou sem
resistência da CUT. FHC privatizou quase todas as estatais, por que a CUT não chamou a greve geral contra
esses ataques? Em 2003 a CUT mostrou novamente sua adaptação ao governo ao propor emendas na
Reforma da Previdência de Lula facilitando sua aprovação. Nenhum congresso da CUT propôs emendas.
Lula jogou trabalhador contra trabalhador acusando os servidores públicos de privilegiados. Os servidores
federais que ocuparam Brasília contra a reforma diziam “A CUT não fala em nosso nome”. A reforma passou
com os votos do PT e da maioria do governo Lula no congresso e Luis Marinho ex-presidente da CUT foi
nomeado por Lula como Ministro do Trabalho. Em 2004, Lula acabou com a aposentadoria integral dos
servidores públicos. O governo petista prepara uma nova reforma da previdência a partir de uma proposta da
CUT, o Fator 85/95 (aposentadoria integral apenas aos trabalhadores que tenham soma da idade e anos
trabalhados superior a 95, homens e 85, mulheres) e o Acordo Coletivo Especial, projeto que estabelece que
os acordos coletivos tenham mais força do que a legislação trabalhista, proposto pelo Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC/CUT são projetos que colocam a CUT contra os interesses dos trabalhadores. 2.1.1.
CAPITULAÇÃO, ILUSÃO E DEFESA DOS GOVERNOS BURGUESES DE LULA E DILMA A
“esquerda do PT” capitula à Articulação Sindical e ilude os trabalhadores dizendo ser possível voltar ao PT e
a CUT das origens. Há mais de 20 anos diz que o problema do PT e da CUT é um problema de direção, um
equívoco. A Articulação Sindical é maioria esmagadora no PT e na CUT. O PT e a CUT foram progressivos
na década de 80, mas nos últimos 20 anos o PT girou cada vez mais a direita, hoje governa o Estado burguês
em favor dos ricos e a CUT tem freado as lutas contra os governos FHC, Lula e Dilma. Há alguns anos o 1º
de maio da CUT, no ABC é financiado por algumas empresas da FIESP e bancos como SANTANDER e
BRADESCO. O governo Dilma é um governo burguês e a CUT seu principal escudo. Diz, também, que
romper com a CUT é dividir os trabalhadores. Não é possível fazer unidade com o CUT que defende o
governo burguês de Dilma e não defende mais as bandeiras históricas dos trabalhadores. De que lado ficou a
CUT nas reformas da previdência? Ao lado dos governos. Concordamos com Marx: “A história não se
repete” e “o governo de um Estado burguês é necessariamente um governo burguês”. A CUT rompeu com os
trabalhadores. O SINTRASEM deve romper com a CUT. 2.1.2. BALANÇO DA DIRETORIA DO
SINTRASEM: 1. O Acordo Coletivo da COMCAP prevê a liberação de um dirigente sindical para entidade
de grau superior, isto é uma prerrogativa dos trabalhadores da COMCAP. A assembléia no pátio da
COMCAP para a escolha do dirigente não aconteceu. 2. O jornal do SINTRASEM de outubro 2011 trouxe a
proposta da diretoria para o PCCS do civil, o valor inicial era R$ 730,00, menor que o da COMCAP R$
806,00. O mesmo jornal, em relação ao magistério, apresentava uma proposta errada de hora atividade: 40%.

As séries finais do ensino fundamental tem hoje 43,75%. 3. O jornal do SINTRASEM de novembro de 2012
trouxe as diretrizes do PCCS aprovado pela comissão trabalhadores/governo, pelos trabalhadores e pela
câmara. Dário não enviou o projeto à câmara. O Boletim N.º 6 de dezembro de 2012 atesta a confusão da
diretoria: “O que houve? Estamos sofrendo um golpe do prefeito? Queremos acreditar que se trata de um
mau entendimento e que o prefeito cumprirá o Acordo”. A diretoria do SINTRASEM defendeu greve por
tempo indeterminado, aprovada em assembléia, mas não verificou o quadro de greve. Não havia quadro de
greve. O magistério estava a poucos dias das férias e a câmara praticamente em recesso. Quem votou pela
greve entrou no discurso da diretoria, mas não na greve. 4. Na data base 2012 a Lei Complementar 427 (4 de
abril de 2012) que aprovou os critérios financeiros da data base, aprovou também o fim do Ensino Médio e
da Licenciatura Curta nas tabelas salariais do magistério, isso não foi discutido nem aprovado pela categoria.
A direção está omissa. A conseqüência é que não receberemos mais o piso do magistério. Em 2013
precisaríamos um reajuste de 37,91%, para ter o piso. Receberemos apenas 7,76% (diferença entre R$
1.567,00 e R$ 1.454,00, valor inicial na graduação), o que falta para os 37,91% (27,97%) foi engolido pela
nova tabela salarial. A diretoria se elegeu em defesa do piso e precisa dar explicações à categoria. 5. A prépauta da data base da diretoria não tinha proposta sobre o piso. A CNTE, defendida pela diretoria, chamou
três dias de paralisação nacional, em abril, pelo piso, na reunião do Conselho Deliberativo foi aprovada uma
paralisação no dia 23 de abril. Qual a posição da diretoria sobre a paralisação? Contra. 6. A diretoria
descumpriu o Estatuto do SINTRASEM, artigo 8º, parágrafo único, ao convocar a Assembléia Geral do dia
25 de abril. Primeiro fez cartaz convocando só a PMF, depois colocou cartaz só na COMCAP. Alegou que email é veiculo de comunicação do sindicato. É por isso que a diretoria não tem aparecido nos locais de
trabalho? O Estatuto do SINTRASEM foi descumprido, também, pela diretoria, nos artigos 15, item VI e 27,
parágrafos 3º e 5º, que elegeu representantes sindicais ignorando o Conselho Deliberativo. 7. A diretoria
deliberou e comprou livros sobre a previdência sem discutir com o Conselho Deliberativo. É ajuda financeira
para o autor que é da mesma posição de alguns diretores? O livro traz um ponto de vista entre vários
existentes. Tem vários equívocos, entre eles, defende o PT que votou contra os trabalhadores e a CUT que
facilitou a aprovação da reforma. Na categoria há outras posições e opiniões bastante diferentes do livro. Por
que a diretoria as excluiu? 3. PLANO DE LUTAS 3.1. GERAIS: Não pagamento das dívidas interna e
externa. Revogação da reforma da previdência dos governos FHC, Lula e Dilma. Contra o Fator 85/95 da
CUT. Contra o Acordo Coletivo Especial do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC/CUT. Pelo fim do imposto
sindical. Reestatização das estatais privatizadas. Contra o projeto que regulamenta o direito de greve.
Estatização do sistema financeiro sob controle dos trabalhadores. Redução da jornada de trabalho para 36
horas sem redução salarial. Reforma agrária sob controle dos trabalhadores. Retirada das tropas brasileiras e
da ONU do Haiti e do Congo. Cotas sociais e cotas para negros e negras nas universidades e no serviço
público. Apoio a luta do proletariado europeu e pela autodeterminação do povo árabe. 3.2. EDUCAÇÃO:
Revogação da legislação educacional atual: Plano Nacional de Educação, LDB, EC N.º 53/2007, Lei
11.494/2007, Decreto 6.094/2000, 15% do PIB para educação e aplicação de 10% do PIB imediatamente.
Salário mínimo do DIEESE como piso nacional do magistério (40 horas no nível inicial da graduação).
Revogação do PME, eleição direta para diretores, departamentos, coordenações e assessorias. 50% de hora
atividade em tempo para todos os profissionais da educação. Correção das tabelas salariais do magistério.
Contra o projeto Mais Educação, por uma educação integral discutida e aprovada pelos trabalhadores
municipais. Contra as avaliações institucionais (Prova Brasil, Provinha Floripa, SINAES). 3.3. CIVIL:
Concurso público, fim das terceirizações, eleição para as coordenações do quadro civil. Defesa do SUS
100% estatal e sob controle dos trabalhadores. 3.4. COMCAP: Defesa da COMCAP 100% pública. Corrigir
os percentuais nas jornadas de 6 e 8 horas para o cálculo da hora-extra. Verificar se os gatilhos salariais
aplicados aos salários, antes da implantação da URV, corrigiram integralmente a inflação, em caso negativo,
reivindicar a diferença em pauta de data base. Redução da jornada para 6 horas sem redução salarial. 3.5.
PATRIMÔNIO DO SINTRASEM/MUDANÇA ESTATUTÁRIA: Especificar e unificar o valor do desconto
sindical entre os trabalhadores da PMF e da COMCAP e incluí-lo no parágrafo 6º, do artigo 3º do Estatuto
do SINTRASEM.
ASSINAM: Adriana Farias, Alciomar Tomaz, Beatriz S. Campos, Camila Martins, Carlos Müller, Celane
Bauer, Daniela F. Duarte, Eliane V. de Abreu, Isabel Bragnolo, Isabel Tomaz, Jaqueline Rutkosky, Jorge Luis
Nunes, Kamila Detoni, Karla Schmiegelow, Luis Cláudio Garcia Fernandez, Marcos Francisco da Silva,
Maria Conceição Carvalho, Maria Cristina Dantas, Miliane Martim, Roque Pegoraro, Sandra Aguiar, Sandro
Reinhold, Solange Faria.

