RESOLUÇÕES DE ORGANIZAÇÃO SINDICAL
1. AVALIAÇÃO DA DIRETORIA – GESTÃO 2011/2014

PLANO DE LUTAS DO VII CONGRESSO DO SINTRASEM – O Plano de Lutas do VII
Congresso se apresenta em Geral, Local, Meio Ambiente, Saúde e Educação além de
resoluções sobre Conjuntura, Organização Sindical, Imposto Sindical e Combate ao Racismo.
Todos esses itens, com os quais a atual diretoria tem pleno acordo, dão o norte político da
atuação do Sindicato, sendo citados e defendidos em reuniões, assembleias, nas publicações
próprias e nos contatos com a imprensa em geral: Não pagamento das dívidas externa e
interna, Pela reestatização de tudo o que foi privatizado, Contra a criminalização dos
movimentos sociais. Alguns fazem parte permanente das pautas de data-base PMF/COMCAP,
entre eles: Defesa da Previdência Pública e Solidária, revogação da Lei de Responsabilidade
Fiscal, em defesa dos serviços públicos e dos concursos públicos, pela redução da jornada de
trabalho sem redução salarial. Outros itens receberam apoio financeiro como o MST e a Luta
pela Titulação das Terras dos remanescentes de quilombolas. Também receberam apoio
financeiro e participação efetiva da diretoria as atividades: Dez anos de ocupação da Flaskô,
Fórum Nacional contra as OSs, Fórum em Defesa da Palestina Livre, Encontro Continental
pela Retirada das Tropas do Haiti. Contribuímos financeiramente com vários Sindicatos em
campanha salarial: Sinte-SC, Sindsaúde-SC, Sintram - São José, Sintramubi – Biguaçu, entre
outros. É importante destacar que todos devam continuar fazendo parte de nossas lutas,
pois são eixos ainda não totalmente atingidos em função da correlação de forças existente
em nosso país. Permanecer nesta luta é permanecer na luta pelo Socialismo.
FILIAÇÕES – Quando esta diretoria assumiu, em setembro de 2011, o número de filiados era
de 4.589. Em maio de 2013 contamos com 5.218 sindicalizados. Ou seja, 629 novos filiados.
PRESENÇA NOS LOCAIS DE TRABALHO – O esforço da diretoria tem sido para estar mais
presente nos locais de trabalho, não somente para distribuir material. Buscamos
participações mais qualificadas, reunindo trabalhadores para conversar, quando possível
participando de reuniões pedagógicas e reuniões mensais em postos de saúde. Em função do
debate principalmente do PCCS do Civil que levou a necessidade de realização constante de
reuniões setoriais, podemos dizer que os trabalhadores das secretarias se aproximaram e,
hoje, reconhecem o SINTRASEM como seu Sindicato. Por outro lado, a grande demanda que
trouxe a luta pelo PCCS não permitiu que a diretoria intensificasse seu trabalho nas unidades
educativas.
FORMAÇÃO – A Formação tem sido trabalhada em forma de palestras e debates no
Conselho Deliberativo (PMF e COMCAP), textos específicos para o jornal e site, e ainda com
realização de seminários bastante produtivos. Os temas abordados foram: crise mundial do
capitalismo, aplicação da Lei do Piso Nacional do Magistério, questões raciais, concepção e
aplicação do novo PCCS do Civil, financiamento e políticas públicas para a educação, Lei
Federal dos Resíduos Sólidos, as perspectivas da classe trabalhadora no Brasil, plano de lutas
(com a presença das forças políticas), terceirizações na PMF (empresas, cooperativas e
ONGs), previdência, saúde do trabalhador (com os representantes da COMCAP), acordo
coletivo especial, luta contra a discriminação, direitos da mulher.

FORTALECIMENTO DO CONSELHO DELIBERATIVO – O Conselho Deliberativo está maior e
mais abrangente. Na PMF, atualmente contamos com representantes nas seguintes
secretarias, fundações e autarquias: Assistência Social, Administração, Obras, Saúde, IPUF,
Continente, Educação, Transporte e Receita. Além do Conselho da PMF temos o Conselho da
COMCAP com representantes dos setores. Na avaliação da diretoria esta representação foi
fundamental para termos uma data-base vitoriosa, além de estreitar a relação entre os locais
de trabalho e a direção do Sindicato.
PATRIMÔNIO E FINANÇAS – Trocamos dois carros tipo Gol por dois Fiesta, compramos um
Data-Show com mais recursos, um notebook, uma câmera fotográfica melhor. Com a nova
gestão da PMF, voltaram à “estaca zero” as negociações de legalização da permuta do
terreno de Canasvieiras. A conta Patrimônio está com R$ 640.000,00. Além deste valor temos
R$ 189.000,00 depositados em juízo que será usado no parcelamento do pagamento da ação
da Unimed. Vamos devolver aproximadamente R$ 480 mil referente aos 60% da parte do
SINTRASEM do Imposto Sindical.
DEPARTAMENTO JURÍDICO – Quando assumimos em setembro de 2011, uma das
principais preocupações era de termos uma assessoria jurídica experiente tanto em regime
estatutário, quanto celetista. Foi este um dos critérios para contratar o escritório Cristóvam e
Palmeira, cuja experiência com servidores públicos ultrapassa 10 anos. Diversas ações
(coletivas e individuais) foram ajuizadas, ressaltando que o atendimento tem dado uma
atenção especial a cada trabalhador.
DATAS-BASES
•

PMF – Na avaliação da atual diretoria, tivemos em 2012 e 2013 duas datas-bases
particularmente vitoriosas, que vão muito além das questões financeiras, pois as
conquistas estão na contramão das políticas nacional e internacional para educação,
saúde, trabalhadores públicos: redução da carga horária de trabalho em sala de aula sem
redução salarial, manutenção dos critérios de promoção por tempo de serviço e
formação sem meritocracia, lotação e remoção, ampliação do quadro de efetivos. A
continuidade da luta pelo PCCS do Civil, seus prazos e princípios e a Lei do Piso,
particularmente na hora-atividade em tempo, representaram duas grandes conquistas,
mesmo tendo clareza que o piso do Quadro Civil de R$ 806,00 é baixo, e que o Piso
Nacional do Magistério na carreira ainda não foi conquistado.

•

COMCAP – Também nas datas-bases tivemos conquistas importantes como os
encaminhamentos para o PAI (Programa de Aposentadoria Incentivada – ainda em
construção), manutenção da COMCAP pública (com a realização em 2012 do maior
concurso público já feito pela Empresa, abrangendo todas as áreas de atuação), debates e
encaminhamentos para o Plano de Resíduos Sólidos, manutenção de todos os direitos
com ampliação de alguns extremamente importantes, como a garantia de emprego. A
partir da última data-base destacou-se a necessidade de ampliação da luta pela saúde,
segurança e condições de trabalho. Neste sentido, a diretoria fechou contrato com o
médico do trabalho, Dr. Roberto Ruiz, que a partir de questionários realizados com os
trabalhadores fará proposta de pauta específica.

COMUNICAÇÃO – Ampliamos o processo de diálogo com a base, de forma democrática.
Hoje, além do jornal (com artigos de maior profundidade), temos produções específicas
sobre as questões da educação, do PCCS do Civil, da data-base; boletins impressos
(distribuídos diretamente nos locais de trabalho) e eletrônicos (atualmente são 2739
trabalhadores cadastrados). A criação da página no facebook também facilitou
consideravelmente a comunicação rápida com a base. Participamos, sempre que possível, do
programa na TV Floripa. Com a reformulação, o site está bem mais dinâmico, contando com
um número cada vez maior de acessos.
FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO COM OUTROS SINDICATOS/MOVIMENTOS SOCIAIS –
Com a liberação do diretor Tiago Duarte pelo SINTRASEM, a relação com os Sindicatos de
servidores da grande Florianópolis (Biguaçu, São José, Palhoça, Santo Amaro) e com outros
Sindicatos do Estado (Joinville, Criciúma, Jaraguá, Concórdia) se ampliou e se qualificou, pois
estamos em permanente contato com estes, debatendo sobre as políticas do SINTRASEM e
da CUT. Também fortalecemos nossa participação na FETRAM/SC, CONFETAM e CUT. Temos
clareza que essas relações precisam ser ampliadas e qualificadas e nossa direção está
trabalhando e sempre cobrando das organizações maior atuação em defesa dos
trabalhadores e de seus direitos.
2. O SINTRASEM E SUA ORGANIZAÇÃO

Não vivemos uma situação fácil. O imperialismo tenta reconquistar os postos
perdidos na Venezuela, no Equador e no Brasil. Deu um golpe no Paraguai e se assanhou com
a morte de Chávez. Não é diferente a tentativa de criminalizar os movimentos sociais em
nosso país. As organizações internacionais (FMI, BM etc.), União Européia e muitos governos
a serviço do capital tentam envolver as organizações dos trabalhadores e responsabilizá-las
na busca de uma saída conjunta para a crise do sistema capitalista, na chamada política da
“governança”. A independência de classe é a base para toda a batalha, pois como sabemos
numa sociedade dividida em classes que interesses comuns poderiam ter trabalhadores e
patrões? Nós respondemos não: os trabalhadores não pagarão a conta da crise e suas
organizações não devem participar de nenhum pacto para administrar o capital, ou “dar face
humana” a um sistema excludente e opressor baseado na exploração do homem pelo
homem, por isso mais do que nunca a defesa da independência de classe das organizações
construídas pela classe é fundamental. Neste sentido reafirmamos a posição histórica do
Sintrasem de não participar de Conselhos e espaços tripartites.
A CUT foi fundada em 1983, sua construção representou uma ruptura com o sistema
sindical implantado pela ditadura de Getúlio Vargas, na qual os Sindicatos eram atrelados ao
Estado. 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: uma sociedade socialista.
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 luta pelo fim
do imposto sindical e da unicidade sindical.
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 em ação conjunta com os movimentos sociais e estudantis na
perspectiva de emancipação da classe trabalhadora e da juventude.

O que não representa avanço neste processo é a criação de centrais sindicais artificialmente,
como extensão de partidos políticos seja quais forem, pois isso fragmenta e confunde a luta
da classe trabalhadora.
Devemos estar na linha de frente da defesa dos princípios que criaram a CUT. Por
consequência combater duramente as direções que jogam no lixo sua história. Precisamos
cerrar fileiras com a CUT, reforçar os laços com o conjunto dos trabalhadores do setor público
e privado. Isso só vai reforçar a nossa luta pelo fim da exploração.
Nesse sentido defendemos a manutenção da Filiação do Sintrasem a CUT, a
participação em seus fóruns e instâncias para que possamos continuar defendendo um plano
de lutas em defesa dos trabalhadores. Portanto, não concordamos com a utilização de
verbas, nem a participação de nossa entidade em fóruns de discussão de outras centrais
sindicais.
A direção do SINTRASEM no processo de organização sindical deve ter como objetivo
fortalecer o Conselho de Representantes da categoria, elegendo e organizando formação
política para todos os trabalhadores da sua base: PMF E COMCAP. Nosso Sindicato deve ter
como eixos de atuação política na organização sindical: ampliação do número de
conselheiros, formação política a partir dos pontos aprovados no plano de lutas, uma política
de comunicação ágil e democrática e a organização por local de trabalho.
3.

ALTERAÇÃO NO ESTATUTO
No artigo 27 incluir novo parágrafo: cada local de trabalho com até 50 sindicalizados terá
direito a 1 representante no Conselho Deliberativo, a partir deste número cada fração de 50
elege mais um representante.

4. PATRIMÔNIO

Compra de imóvel para construção ou reforma de um auditório que comporte nossas
reuniões do Conselho Deliberativo, reuniões setoriais e reuniões de formação. A sugestão é a
venda das sedes do Sindicato para subsidiar a compra de imóvel.
5. FINANÇAS

Mantemos a posição de devolver o imposto sindical a todos da categoria, pois acreditamos
que o Sindicato deve manter sua independência financeira diante do Estado, sendo mantido
financeiramente pela contribuição financeira de seus filiados.
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. Observando
que deverá ser feito um estudo financeiro para que não haja perda de receita. Será
submetido ao Conselho Deliberativo e posteriormente à Assembleia Geral PMF e COMCAP.
6. FORMAÇÃO POLÍTICA E SINDICAL

A formação política e cultural oferecida pelo SINTRASEM vem sendo restrita as reuniões do
Conselho Deliberativo e eventuais seminários. Diante do exposto, faz-se necessário ampliar a
todo o conjunto da categoria uma formação qualificada, através, por exemplo, de atividades
político-culturais de forma sistemática, como mais seminários, festas politizadas, sarais
culturais, apresentação de filmes etc.

