RESOLUÇÃO SOBRE CONJUNTURA

1. O capitalismo está

mergulhado em uma gigantesca crise
econômica e política
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 juntas). 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 BRICs (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 PIGs (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, e 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.
A primeira reação das massas frente às consequências 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 vêm
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 (consequências da crise
econômica) e subjetivos (descrédito e desconfiança nas direções tradicionais)
que os geraram se mantêm e se aprofundam.
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
Européia...) 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.
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
européias 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 processo revolucionário em curso 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.
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.
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.
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.
O imperialismo avançou mais rápido na recolonização da América
Latina com os planos neoliberais. O saque dos recursos e o empobrecimento
das massas produziram as explosões e revoluções do final dos anos 90 e
início dos anos 2000.
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.

2. O Brasil, economia e luta de classes
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.
A política de desoneração de impostos e da folha de pagamento para as
empresas, e as privatizações (aeroportos, portos e estradas) atinge
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.
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.
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 européia 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. 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
banqueiros, os grandes empresários e especuladores. Repetem-se, aqui, as

mesmas medidas adotadas nos países imperialistas – EUA, Inglaterra,
Alemanha, etc.
As conquistas da classe trabalhadora nos últimos anos, com a política
da valorização do salário mínimo, a lei do piso do magistério e
regulamentação do trabalho doméstico não são benesses do governo. 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 OSs que privatiza o serviço público, reestatize 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.

3. 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 ACTs. 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.
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.
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.
4. As legítimas mobilizações capitaneadas pela juventude
Um movimento pela redução das tarifas dos transportes capitaneado
pela juventude, depois de 10 anos de governo do PT adaptando-se às
instituições herdadas, catalisou um descontentamento popular latente com
a situação dos serviços públicos de educação, saúde e transporte. As
conquistas obtidas pelas massas populares não podem ser usadas para
esconder a realidade. Assim, a farra com dinheiro público nas obras da Copa
aparece como uma ofensa.
Se for verdade que entidades representativas como a União Nacional
dos Estudantes, se omitiram, do mesmo modo que o PT como partido, de
outro lado, “direções” auto-proclamadas, sem mandato nem controle da
base, faziam o culto da “horizontalidade”, da ausência de carro de som, do
“apartidarismo”, caso do Movimento Passe Livre e outros grupos. Agora, se
vê onde isso está levando: abre o espaço para uma direita feroz atacar o
simples direito de expressão dos partidos e mesmo dos sindicatos, numa
desorganização que facilita a ação de descontrolados e, inclusive, de
provocadores, grupos de extrema direita e policiais. A realidade é um sistema
imperialista em crise no mundo, contraditório com as mínimas conquistas
obtidas pela luta, inclusive aqui. E por isso se ataca as organizações em
todas as partes! É necessária uma Assembleia Constituinte Soberana, que
poderá abrir caminho ao povo na luta rumo ao socialismo.

5. 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. Os trabalhadores não
devem pagar a conta da crise capitalista. Pela construção de um governo dos
trabalhadores que rompa com o imperialismo e que tenha como estratégia a
destruição do capitalismo e a construção do socialismo.

6. 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 consequências 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 (OSs) 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. Colombo não combate a 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.

7. A crise e os servidores públicos municipais
Em Florianópolis, o prefeito Cesar 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. 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, cabendo ao Sindicato
manter a mobilização e as lutas em torno da defesa da Previdência Pública e
Solidária. 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 no governo Dário, com o não cumprimento do
Acordo Coletivo-PMF 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. 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
deparamos com a mesma precarização, sem sede própria para a Secretaria,
para os CRAS e alguns CREAS, com equipes incompletas em todos os
equipamentos sociais.
Além disso, muitos enfrentamentos estão em nosso horizonte, como o
combate às políticas de precarização nas condições de trabalho através das
terceirizações, parcerias com ONGs, voluntários e empresas privadas.
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