EM DEFESA DO SINTRASEM FORTE, INDEPENDENTE E DE LUTA
APRESENTAÇÃO:
1. Em todo o mundo, os trabalhadores estão confrontados com as consequências da crise do
capitalismo. Governos dos mais diversos matizes, em particular na Europa, são igualmente
pressionados pelo mercado a adotarem medidas contra os direitos duramente conquistados
pela classe.
2. Para enfrentar esta ofensiva, a unidade da classe e a busca de uma saída política são
necessidades incontornáveis. Por isso, apresentamos para aos delegados do 8º Congresso do
SINTRASEM esta contribuição. Nosso compromisso é com a defesa das organizações que a
classe trabalhadora construiu e constrói, defendendo os princípios e compromissos de criação
da Central Única dos Trabalhadores (1983): Independência dos patrões e governos,
autonomia diante dos partidos políticos e engajamento na luta de classes na via da
emancipação dos trabalhadores de toda a forma de exploração e opressão.
A CRISE DO CAPITALISMO NO MUNDO
3. Na maior parte do mundo, os sinais da crise iniciada em 2008 são dramáticos: taxas de
desemprego enormes, cortes nos orçamentos. O discurso das instituições internacionais (FMI,
Banco Mundial, União Europeia...) é sempre o mesmo: austeridade, achatamento dos
orçamentos públicos, profundos ataques aos sistemas de aposentadoria e aos serviços públicos
com demissões e reduções salariais dos servidores na Europa e nos EUA. O desemprego se
espalha em toda a região, em Portugal são 18%, na Espanha e Grécia, cerca de 27%,
atingindo cerca de 45% da juventude no caso da Espanha.
4. A política de guerra contra os povos generaliza-se. A soberania é pisoteada. Depois de
Iraque e Afeganistão, a guerra é imposta pelos imperialismos (EUA, França, Inglaterra...)
contra outras nações, como a Líbia e o Mali. As provocações sobre a Síria são sistemáticas,
assim como as ameaças ao Irã. O governo de Mariano Rajoy autorizou os EUA a enviarem
para o território espanhol uma força de intervenção rápida. Para tanto, se fabrica novamente
todos os ingredientes de um cenário para “justificar” uma intervenção militar iminente em
nome da “democracia” e da luta contra o “caos”. Qual a verdadeira razão? A recusa da Argélia
em apoiar a ocupação militar no Mali, manter o controle majoritário estatal no gás e petróleo
entre outras questões.
5. A morte de Hugo Chavez mesmo com a eleição de Maduro na vizinha Venezuela sem
dúvida será um fator de pressão sobre a parte sul do continente, por parte do imperialismo,
para questionar a soberania das nações.
6. O imperialismo para salvar-se da crise do capitalismo multiplica guerras e pilhagens
combinadas com a retirada dos direitos, mas os trabalhadores resistem como vemos nas
poderosas mobilizações revolucionárias que, depois da Tunísia e do Egito, marcaram o
continente europeu, abrindo a via ao abalo generalizado de todas as instituições; as poderosas
greves e manifestações na Grécia, Espanha e Portugal contra os planos destruidores da Troika
e os obstáculos com que se confrontam.
A SITUAÇÃO NO BRASIL:
Dilma: Concessões privadas e isenções fiscais na contramão da vontade popular
7. A subordinação de Dilma à lógica do superávit primário e da política de austeridade, não
defende a nação nem protege os trabalhadores da crise capitalista, é uma política subordinada
para atender os interesses dos banqueiros e das multinacionais. No ano de 2012 foram R$
104,5 bi contingenciados para o pagamento da dívida. O pagamento da divida consome hoje
mais de 40% do orçamento da União. Esta política a ataca os serviços públicos e os
servidores.

8. A política de desoneração de impostos e da folha de pagamento para as empresas, e as
privatizações (aeroportos, portos e estradas) atingem diretamente os serviços públicos, pois
impactam na arrecadação do governo federal e consequentemente dos municípios em especial
no Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A política de desoneração fiscal caminha ao
lado do arrocho salarial e na redução dos gastos públicos. De 2012 a 2014 serão mais de R$
30 bi de desoneração patronal da folha do INSS, hoje 1/3 dos trabalhadores são atingidos por
essa política. Com isto, os patrões deixam recolher a cota patronal de 20% sobre o salário do
trabalhador, pagando um percentual que varia de 1 a 2% com base nos seu faturamento e caso
apresente faturamento negativo, os Fundos do Tesouro Nacional cobrirão o pagamento
patronal. Não bastasse isso, o PIB de 2012, depois de todas as isenções, não chegou a 1%. A
participação da indústria no PIB nacional apesar de R$ 45 bilhões de desonerações fiscais
(IPI, PIS/COFINS, folha de pagamento) teve diminuição de 0,8 % em relação a 2011, que
coloca a sua participação atual na composição do PIB (13,6% em 2012) junto aos piores
desempenhos desde 1956 segundo o IBGE. A criação de empregos recuou e a ofensiva dos
patrões avança.
9.O número de famílias beneficiadas pela reforma agrária cai desde 2008. Naquele ano, o
Incra assentou 70.157 e em 2012, foram assentadas 23.075 famílias: pior resultado desde
1994. Este número associado à falta de políticas de investimento na agricultura familiar e
tecnologia nos assentamentos mostram o caos da política fundiária no país, que concentra nas
mãos de cerca de 1% dos proprietários rurais 46% de todas as terras. Os assassinatos no
campo continuam, pois não teremos paz no campo sem reforma agrária. Em março, de forma
covarde um dirigente nacional do MST da Bahia foi assassinado por pistoleiros com 15 tiros.
DILMA: PARE AS PRIVATIZAÇÕES, OUTRA POLITICA PARA DEFENDER O
POVO TRABALHADOR E A NAÇÃO
10. A retomada dos leilões petróleo, modelo criado por FHC, foram entregues 289 blocos ao
regime de concessão. Esse leilão abre uma agenda que é um alerta: em setembro serão
privatizados os aeroportos do Galeão (RJ) e Confins (MG), em outubro está prevista a 12º
rodada de leilão, de gás e xisto. A MP 595 (MP dos Portos) aprofunda o processo de
privatização dos portos com mais concessões a iniciativa privada. Na agenda ainda neste ano
estão hidroelétricas e estradas.
11. É preciso OUTRA POLÍTICA que acabe com o superávit primário (que suga os recursos
para o pagamento da dívida), que amplie as verbas para os serviços públicos, revogue a lei
9637/98 das OS’s que privatiza o serviço público, re-estatize o que foi privatizado, faça a
reforma agrária entre outras medidas. Se essas medidas forem recusadas pela “base aliada” do
governo encabeçado pelo PT, cheia de inimigos dos trabalhadores, que se rompa com eles e se
governe com o apoio das organizações dos trabalhadores e da maioria oprimida de nosso
povo. É preciso repudiar o ataque das instituições reacionárias aos movimentos dos
trabalhadores. O ataque do STF aos direitos democráticos é uma ameaça a todo movimento
sindical e popular. Num quadro já marcado pela “criminalização” destes movimentos, o
ataque feito pelo STF na Ação Penal 470 (dita do “mensalão”), num julgamento de “exceção”
e sem provas contra dirigentes do PT, busca atingir o conjunto das organizações construídas
na luta pelo povo trabalhador! O mesmo STF que validou a lei da anistia, salvando a pele de
torturadores e assassinos do regime militar. Este mesmo mecanismo foi usado no recente
ataque do Ministério Público de São Paulo ao denunciar por formação de quadrilha os
estudantes da USP e da procuradoria ao dizer que se não houver provas eles serão
enquadrados mesmo assim, por omissão, pois estavam na ocupação da reitoria.
SANTA CATARINA E FLORIANÓPOLIS: VELHA POLITICA COM CARA NOVA.

12. Desde o início do ano, o governador Raimundo Colombo já mostra quem ele quer que
pague pela queda de arrecadação. São os serviços públicos e todos os servidores. O secretário
de finanças anunciou em abril, que além de suspender o reajuste anual, vai cortar R$1,5
bilhão de verbas de custeio. O governo quer aplicar sobre os servidores a famigerada Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) para ignorar a Lei da data‐base e congelar salários. Respeitam
as leis que interessam aos patrões e desrespeitam as leis conquistadas por trabalhadores, como
a data‐base e o piso nacional do magistério. Criou a chamada enturmação aumentando o
numero de alunos de 30 para 45 por sala, precarizando a qualidade na educação. Colombo não
combate à sonegação fiscal, abre mão de R$ 4,8 bi, também não põe fim às isenções fiscais de
ICMS, abrindo mão de R$3 bi, representando 15% do orçamento total do Estado, para os
bolsos dos patrões! Na saúde, está entregando tudo para as Organizações Sociais como está
querendo fazer agora com o Hospital de Araranguá, como já fez como no HEMOSC, CEPON
e outras unidades de saúde do estado.
13. Florianópolis não foge a regra, também enfrentamos a precarização dos serviços públicos
e o ataque aos direitos dos trabalhadores. Os trabalhadores estão cansados, em número
reduzido e com demandas aumentando a cada dia. Ansiamos por melhores condições de
trabalho, com o objetivo de poder ofertar melhores serviços para atender a população. O
governo dos "Juniors" já chegou avisando "que nenhum sindicato vai mandar nesta cidade",
referindo-se ao posicionamento do SINTRATURB na defesa dos trabalhadores diante da
precarização da política de segurança publicado governo estadual. Este é apenas o início da
ameaça à liberdade sindical. Após o golpe sofrido pelo governo Dário, com o não
cumprimento do acordo coletivo de 2012, saímos vitoriosos da data-base 2013, onde
avançamos em questões importantes das nossas reivindicações. Seguiremos lutando pelo
atendimento de todas as nossas reivindicações com muita mobilização e unidade.
14. Na SAÚDE encontramos unidades de saúde com estrutura deficitária, número reduzido de
servidores, onde é impossível atender a demanda. É o setor em que a política das gratificações
e premiações (Meritocracia) está mais presente. Na ASSISTÊNCIA SOCIAL nos deparemos
com a mesma precarização, sem sede própria para a secretaria, para os CRAS e alguns
CREAS, com equipes incompletas em todos os equipamentos sociais. Na EDUCAÇÃO os
professores lutam para o cumprimento da lei do piso do magistério, garantindo sua horaatividade. Não temos vagas em escolas públicas para todas as crianças do município utilizam o critério de "renda" para escolher qual criança poderá acessar o direito de frequentar
a educação infantil. A COMCAP também se encontra numa extrema condição de
precariedade, colocando diariamente trabalhadores em risco. Diante disto tudo ainda há o
risco de aumento da terceirização e privatização de vários serviços. O direito do acesso ao
serviço público continua sendo negado à população.
ORGANIZAÇÃO SINDICAL:
15. A CUT (Central Única dos Trabalhadores), central sindical à qual nosso sindicato é
filiado, nasceu, cresceu e se transformou na maior central sindical do Brasil. A CUT se
fortaleceu baseada nos princípios da independência diante dos patrões e governos, autonomia
diante dos partidos políticos, luta pela liberdade sindical e pela construção de uma sociedade
sem exploradores e explorados. Defender a CUT significa defender, em primeiro lugar, a
liberdade de organização dos trabalhadores, sem nenhum tipo de ingerência estatal. De
imediato, se coloca a recusa do imposto sindical e da unicidade sindical. A unicidade é o
poder de o Estado ditar qual sindicato pode ou não existir numa categoria. O imposto sindical
obriga todo trabalhador a pagar um dia de salário por ano ao Estado que repassa o dinheiro
para os sindicatos que ele Estado decidiu que podem receber o “registro sindical”.
16. O sindicato deve realizar a unidade elementar dos trabalhadores na defesa de suas

reivindicações econômicas imediatas. Ele deve congregar em seu interior todo trabalhador da
categoria, sem nenhuma discriminação de convicção filosófica ou partidária. Filiar-se ou não
a um partido político é um direito democrático de todo trabalhador. O que não representa
avanço é a criação de centrais sindicais artificialmente, como extensão de partidos políticos,
sejam quais forem, pois isso fragmenta a luta. Defendemos a CUT como uma conquista da
classe trabalhadora e dentro dela desenvolvemos o combate necessário para que seja uma
CUT Independente e de Luta.
17. No SINTRASEM precisamos ampliar a participação dos locais de trabalho no Conselho
Deliberativo. A organização no local de trabalho passa também por um processo onde o
conselheiro não deva ser apenas um repassador de informação, mas um sujeito político que
organize a luta no seu local trabalho, isto precisa passar por um processo de formação de
política onde discutamos a importância da organização por local de trabalho.
MUDANÇA DE ESTATUTO:
18. Artigo 27 incluir novo parágrafo: cada local de trabalho até 50 trabalhadores terá direito a
1 representante no Conselho Deliberativo, a partir deste número cada fração de 50 elege mais
um representante. Alteração no art 110: garantir a todos os trabalhadores que assumam a
direção do SINTRASEM o pagamento equivalente da média dos rendimentos dos últimos 12
meses.
PATRIMÔNIO:
19. Construção de um centro de formação política.
PLANO DE LUTAS
20. a) Contra as ocupações militares imperialistas! b) Não a ditadura da TROIKA!
Redução da jornada de trabalho sem redução de salário. c) Nenhum tostão do dinheiro público
para os especuladores, multinacionais e grandes empresas capitalistas. Fim das Desonerações
Fiscais. d) Garantia ao Direito Constitucional de greve! e) Fim do Imposto Sindical!
Revogação do IN-02/13 do MTE! Defesa da liberdade e autonomia sindical!Aprovação da
convenção 87 da OIT! f) Fim do superávit primário e revogação da Lei de Responsabilidade
Fiscal, com ampliação dos investimentos em obras de infraestrutura e políticas sociais. g)
Luta pela implementação da Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério! h) Previdência
Pública e Solidária! Revogação da Reforma da Previdência com o fim do Fator
Previdenciário! i) Recuperar para a nação o que foi privatizado, com a reestatização da Vale,
da Embraer e Aeroportos, Portos e Estradas! j) Anular os leilões do petróleo e garantir que a
riqueza do Pré-Sal não seja entregue às multinacionais, como propõe a campanha da FUP por
uma Petrobras 100% Estatal. k) Avançar na Reforma Agrária em unidade com o MST e outros
movimentos, na cobrança de assentamentos e de crédito para a pequena agricultura familiar,
atualização do índice de produtividade e limite de propriedade de terras. l) Defesa da
soberania dos povos. Retirada das tropas brasileiras do Haiti! m) Implementação do PCCS do
Civil! n) Defesa do PCCS do magistério com extensão das tabelas. o) Equiparação de direitos
dos ACT's, Agentes Comunitários de Saúde, e Agentes de Endemias! p) Fim das
terceirizações! q) Concurso público em todas as áreas! Lutar em defesa de melhores
condições de trabalho! Fim do Assédio Moral! r) Contra o Acordo Coletivo Especial – ACE.
s) Revogação da lei das OS’s. t) Estatização do destino final do lixo. u)defesa de uma política
de saúde do trabalhador na PMF e COMCAP. Assinam: Renê Munaro (SINTRASEM),
Elveni Mendes – Ika (SINTRASEM), Willian Passos (COMCAP), Marina Fuchs (Assistente
Social), Ana Freitas e Ana Schmidt (Psicóloga), Vanessa Sartor (Farmacêutica), Marcelo
Floriani (professor), Rui Guilherme (Aux. Operacional), Jean Mello e Ângela da Cunha (téc.
de Enfermagem), Ana M Silva, Eliane Duarte (Aux de sala), José Beto Faria (SINTRASEM).

