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1) Políticas de ataque ao serviço público no cenário internacional e nacional
1.1. Uma situação convulsiva atravessa o planeta
Mais de 65 milhões de refugiados vivem em condições horríveis no que já é a maior
catástrofe humanitária da história. Em 2016, que repete com mais intensidade 2015, já são
milhares de mortos tentando atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa. A economia
internacional continua mergulhada numa crise que não tem data para acabar e os governantes
e dirigentes capitalistas só têm, para sair da crise, uma das duas formas que Marx descreveu
no Manifesto Comunista: destruir forças produtivas (fechamento de postos de trabalho e
guerras) ou aumentar a exploração (destruição das conquistas, dos serviços públicos,
diminuição de salários e intensificação da exploração direta). Porém, também os trabalhadores
usam de velhas formas para resistir: luta de classes, manifestações, greves, atividades
políticas, recusando o voto nas velhas formações e tentando construir novos instrumentos
políticos de combate.
1.2. Temer, um governo sem rumo e sem futuro, que pode causar imensos danos
É nesse quadro internacional, cujo pano de fundo é a crise de superprodução do sistema
capitalista que surge o governo Temer, cuja composição é resultado da coalisão dos partidos
burgueses que antes sustentavam Dilma e a qual veio se juntar toda a oposição (PSDB, DEM
etc.). Ele não tem nenhuma base social real de massa. É um governo cujo objetivo assinalado
por sua política é rebaixar o custo da força do trabalho (aumentar a produtividade da produção
brasileira ampliando a exploração), ou seja, atacar em regra direitos e conquistas da classe
trabalhadora e abrir ainda mais o mercado, bem como a entrega das riquezas nacionais ao
grande capital financeiro internacional. Mesmo que esta política não seja nova, mas um
aprofundamento e uma aceleração da política aplicada por Dilma/Lula, ela será sentida de
forma mais dura porque é uma tentativa de salto de qualidade para um novo patamar.
Enquanto isso, a cúpula do PMDB tem prisão pedida e está denunciada por corrupção num
grau não diferente da cúpula do PT. O que avança no Brasil é a linha da necessidade burguesa
de desmoralizar a esquerda e as organizações dos trabalhadores e de promover uma limpeza
geral, ou a impressão de uma limpeza geral, com objetivo de salvar as instituições e destroçar
a capacidade de resistência da classe trabalhadora. O PT foi desmoralizado e está em
frangalhos politicamente, sua base social desapareceu e seus laços com a classe operária
foram praticamente cortados. A Operação Lava Jato tem objetivos políticos que incluem a
“renovação” da liderança burguesa para salvar as instituições e a “normalização” dos ataques,
via Judiciário, aos movimentos sociais, às lutas da classe trabalhadora e da juventude.
1.3. A economia
A crise econômica segue se aprofundando. No primeiro trimestre deste ano houve retração de
0,3% na economia em comparação com os três meses anteriores e de 5,4% em comparação
com o mesmo trimestre de 2015. O consumo das famílias segue em forte queda, assim como a
produção industrial. Já são mais de 11 milhões de trabalhadores em busca de trabalho, com a
taxa de desemprego chegando a 11,2%, segundo o IBGE. A burguesia brasileira busca uma
saída rápida para alcançar seus objetivos. Ela precisa desesperadamente baixar o custo do
trabalho no Brasil. Após a vitória de Lula em 2002, o proletariado do setor privado brasileiro
sentiu-se forte o suficiente para lançar-se em grandes lutas salariais e conquistou, durante
cerca de 12 anos, reajustes sempre superiores à inflação. Isso sem nenhuma ajuda do governo
que não moveu uma palha para que isso acontecesse. Ao contrário, endureceu e deu exemplo
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para os empresários endurecerem. Mas, ao mesmo tempo, a produtividade do trabalho
também aumentou. Agora, isso atingiu um limite e tem que parar. Se a burguesia brasileira
não conseguir inverter isso imediatamente ela está liquidada no mercado capitalista, e seu
lugar de sócia menor e submissa do imperialismo vai ser diminuído para muito menos do que
já é hoje. Esta é a base para a guerra civil econômica que a burguesia brasileira decidiu travar
contra a classe trabalhadora.
1.4. Ataques e resistência
A tarefa do governo Temer é aprovar uma Reforma da Previdência que institua a idade
mínima de 65 anos para aposentadoria e o fim da equiparação do reajuste das pensões com o
reajuste do salário mínimo; a flexibilização das leis trabalhistas, com o negociado
prevalecendo sobre o legislado; a ampliação das terceirizações; ampliação das privatizações;
um teto dos gastos públicos com consequente corte de despesas em áreas sociais e com
pessoal, congelamento do salário de servidores e suspensão de concursos.Mas, a resistência
que o governo tem que enfrentar é enorme e suas tentativas neste sentido vão provocar
grandes lutas, apesar da política das direções sindicais de falar uma coisa e fazer outra. Os
trabalhadores estão aprendendo rápido e estão muito à frente desses burocratas vendidos para
os governos e para as multinacionais. É por isso que os atuais chamados das Centrais
Sindicais (Volta Dilma!) não encontram eco. Eles não têm mais a confiança de que gozavam
no passado entre os trabalhadores.Assim, Temer arrisca-se a enfrentar uma explosão de luta
de classes se tentarem ir até o final. Ele não tem força para isso. A política do PT
(Colaboração de classes, defesa do capitalismo e das instituições burguesas) continua a
mesma fundamentalmente, só que na nova situação criada pelo impeachment.
1.5. César Souza Jr. não paga o que deve e os trabalhadores vão à luta!
Em Florianópolis a situação econômica da PMF se agrava devido à decisão política do
Prefeito César Souza Jr. em saquear os cofres públicos. A consequência prática dessa política
tem sido os ataques aos direitos dos trabalhadores e os cortes de recursos que atingem
diretamente os serviços públicos que mais atendem à população. O Projeto de Lei 1.560/2016,
tramitando atualmente na Câmara Municipal de Florianópolis, é mais um na imensa lista de
ataques da prefeitura da cidade contra a população, o serviço público e os servidores
municipais. A solução para o suposto rombo na previdência, no entanto, é bem simples: o
prefeito tem de pagar o que deve! Na gestão de Cesar Souza Júnior, já são sete parcelamentos
do dinheiro da aposentadoria dos servidores - um por semestre, gerando uma dívida em torno
de 340 milhões de reais. Não pagar o que deve vem se tornando especialidade do prefeito: não
pagou o acordado e está devendo a segunda parcela do Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos (PCCV) do civil nem o reenquadramento das auxiliares de sala, conforme tinha
se comprometido a fazer durante a greve dos trabalhadores públicos municipais.César Souza
Júnior também não paga outras obrigações: anunciou um corte de R$ 364 milhões - a maior
parte na Saúde e Educação - prejudicando toda a cidade por sua incompetência na gestão das
contas da prefeitura, precarizando imensamente as condições de atendimento e trabalho,
colocando em risco o bem-estar da população e servidores. A situação, no entanto, não
acontece só por incompetência: é resultado também das escolhas políticas do prefeito, que
corta do público, mas reajusta e aumenta contratos com seus parceiros empresários, além de
perdoar boa parte de suas dívidas!Na conta do prefeito, está a falta de materiais básicos em
todos os setores, os locais de atendimento lotados, os trabalhadores sobrecarregados e os
direitos ameaçados. Por isso, a mobilização de todos é fundamental neste momento!
Precisamos dialogar com todos os colegas e com a comunidade nos locais de trabalho, em
casa, no ônibus. Vamos mostrar ao prefeito e seus aliados a força dos trabalhadores, barrando
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os ataques que o Executivo, construindo uma massiva greve no segundo semestre, garantindo
os direitos!Toda a situação política vai marcar as eleições municipais de outubro.
2) Organização sindical no Brasil
Já a direção da CUT diz estar preparando a greve geral tendo como uma das bandeiras o Fora
Temer, o que é correto, mas também para “restabelecer o mandato popular e a democracia”,
ou seja, o “Volta Dilma”. E esquecendo-se das reivindicações concretas que se contrapõem
aos interesses fundamentais dos capitalistas e que Dilma atacava no governo. Esta linha da
direção dos aparelhos só pode resultar no que ocorreu no dia 10 de junho, que foi convocado
pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, com o eixo “Fora Temer! Nenhum direito a
menos, não ao golpe!”, e reuniu um número insignificante de participantes em todo o país.
Com essa linha, com o estelionato eleitoral do governo Dilma, uma campanha pelo “Volta
Dilma”, impulsionada pelo PT e abraçada pela CUT, não ganha as massas, não é capaz de
parar o país. Por isso fazemos o combate no interior da Central Única dos Trabalhadores pela
formação de uma corrente de esquerda, que agrupe os setores que não concordam com a linha
que a maioria das forças políticas no interior da CUT vem delineando (ArtSind, CSD, O
Trabalho, Articulação de Esquerda) que é a defesa incondicional de Dilma.
Acreditamos que para enfrentar os ataques que estão sendo organizados contra a classe
trabalhadora é fundamental o fortalecimento da CUT, defendendo a retomada dos princípios
de independência frente a patrões e partidos, pois a única central sindical capaz de unificar
trabalhadores da cidade e do campo para mobilização e resistência. É dentro dela, ocupando
seus espaços, participando de suas instâncias que ajudaremos esta central a se tornar, de fato,
ponto de apoio nas nossas lutas, fazendo com que sua direção passe dos discursos à ação,
organizando seu exército para o atendimento das reivindicações. Neste sentido a CUT deve
romper com o tripartismo, que é a expressão da colaboração de classes no movimento
sindical. Somos contra aqueles que apostam na divisão da classe trabalhadora propondo a
desfiliação da Central. Não aceitaremos sob nenhuma hipótese dar um passo atrás na história
das conquistas da classe trabalhadora e não abandonaremos esta luta que só pode ser vitoriosa
com a unidade dos trabalhadores em defesa de suas reivindicações e na luta pelo socialismo!
3) Plano de lutas
Apresentamos aos trabalhadores bandeiras concretas, de enfrentamento ao capital, que
podem mover a classe trabalhadora. Tais como:
 Defesa das Liberdades Democráticas!Abaixo a Lei da Mordaça nas escolas e no
Congresso Nacional! Estabilidade no Emprego. Estatização de toda empresa que
demitir em massa; Estatização, sob controle dos trabalhadores, de todas as empresas
envolvidas com a corrupção. Reversão de todas as privatizações;
 Reajuste automático dos salários de acordo com a inflação;
 Fim do PPE, redução da jornada sem redução dos salários;
 Não pagamento da dívida externa e interna;
 Em defesa da Previdência Pública, revogação de todas as Reformas da Previdência;
 Dinheiro para saúde e educação, públicas, gratuitas e para todos. Estatização, sob
controle dos trabalhadores, dos planos de saúde, laboratórios e hospitais privados;
 Luta pelo socialismo!
 Fora Temer e o Congresso Nacional;
 Assembleia Popular Nacional Constituinte;
 Governo dos trabalhadores.
Com os trabalhadores da PMF e da Comcap temos vários desafios:
 Independência sindical! Pelo fim do imposto sindical;
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Fortalecimento da CUT, defendendo a retomada dos princípios de independência
frente a patrões e partidos, participando organizadamente de suas instâncias e fóruns;
Cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho 2016 com o pagamento da segunda
parcela do PCCV e o enquadramento das Auxiliares de Sala na tabela de nível técnico;
Revogação dos decretos de austeridade que retiram e restringem direitos;
Contra os cortes de recursos em todos os setores, notadamente naqueles mais atingidos
como saúde, assistência social, educação, obras, Comcap;
Contra o fechamento dos CRAS e CREAS e pela ampliação do serviço de assistência
social; Pela manutenção da Comcap 100% pública; Orçamento para a Comcap;
Destinação final do lixo sob o controle da Comcap;
Investimento na coleta Seletiva;
Estação de transbordo Norte e Sul da ilha;
Pagamento da parte patronal da Previdência em dia Pmf e Comcap;
Pelo fim das terceirizações, em defesa de concurso público;
Em defesa dos direitos dos trabalhadores;
Pelo fim de parcelamentos aos fundos de previdência dos servidores públicos
municipais; Pela redução do número de secretarias e cargos comissionados em pelo
menos 50%;
Lutar contra a criminalização dos movimentos sindical e social;
Lutar contra as perseguições políticas, assédio moral e todo tipo de discriminação;
Pelo direito de manifestação nos locais de trabalho;
Por uma política de saúde dos trabalhadores;
Por uma política pública de formação continuada dos trabalhadores da PMF e
COMCAP; Pela manutenção e ampliação do debate a respeito do Estatuto da
Igualdade Racial, a lei de cotas raciais, como também sobre as centrais sindicais;
Por transporte, saúde e educação pública, gratuita e de qualidade em todos os níveis,
com vagas para todos.

4) Revisão estatutária
Justificativa: O Estatuto atual deixa subentendido que a votação deve ser nominal e individual
para eleição da Comissão Eleitoral. Ou seja, cada presente vota em um candidato.
Acreditamos que essa forma torna dificultosa a organização das votações gerando diversas
dúvidas na sua execução. Pensando nisso estamos propondo um mecanismo que simplifica o
processo. Formação de chapas e composição proporcional aos votos obtidos de cada chapa.
Art. 39 - A Diretoria no prazo entre 90 (noventa) e 75 (setenta e cinco) dias antes do término
de seu mandado convocará Assembleia Geral para instalação do Processo Eleitoral e eleição
da Comissão Eleitoral composta de cinco titulares e três suplentes.§ 1º - Poderá candidatar-se
à Comissão Eleitoral qualquer pessoa legalmente capaz, pertencente ou não à categoria,
vedados os funcionários do Sindicato e os que farão parte das chapas concorrentes.§ 2º - A
eleição dar-se-á por chapas compostas por três a oito candidatos inscritos.§ 3º - A composição
da Comissão Eleitoral será realizada respeitando-se a proporcionalidade de votos obtidos por
cada chapa na ordem dos mais votados.
5) Patrimônio:
Instalação de elevador na sede do Sintrasem objetivando a acessibilidade de todos(as) às
dependências do sindicato.
Assinam esta tese: Ademar da Costa Antunes, Adilson de Souza, Adonai Almeida Zgoda,
Andreia da Gama Almeida, Adriana Aparecida Biranoski, Adriana Elisabete Leal, Adúcio
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Cantalício, Alaíde Cristina Martins Marques, Albertina Graças Conceição, Aldani Sionei de
Andrade Frutuoso, Alex Sandro Batista dos Santos, Aline Cristina Homem, Ana Claudia da
Silva, Ana Cristina Homem, Ana Destri, Ana Paula Borrman, Ana Paula da Silva Godoi,
Antônio Marcos Chagas, Aurélia da Costa, Blaíra Teixeira, Camila G. dos Santos, Carlos
Alberto Machado, Carlos Dal Jovem, Carlos Eduardo Corrêa, Carolina Kuhnen, Cecília da
Silva, Celui da Luz, Charlei Caldas de Souza, Claiton L. J. Nunes, Claudete A. dos Santos,
Cláudia Rosa Batista, Cleber Pereira Soares, Cristiane Irinéia da Silva, Cristiane Vieira de
Aguiar Périco, Darlan Wagner Tasca, Décio Júnior Almeida Fogliatto, Denise dos Santos
Costa, Dóris Maria da Costa, Dulcemar Patrício, Edson Rios, Eliane B. C. de Oliveira,
Eduardo Esmael Marcelino, Eliane Dolores Gonçalves, Elizângela Pereira, Estácio da Rosa
Filho, Eva Lenir Machado, Evilásio Eduardo Rosa, Fabiana Grassi Mayca, Fabiana Paiva,
Flávia C. Aguiar, Flávia Luiza da Silva, Giovanni Stori, Gisele Neves, Helmute Littg Júnior,
Heloísa Helena de Oliveira, Ilza Maria da Roza, Ismael Daniel, Isolete Metzger, Israel
Ricardo, Ivete Aparecida da Silva, Jackson Peres, Jeferson João Silva, João Carlos Dornelles
de Oliveira, Joelson Cesar da Silva, Jorge Conceição, José Augusto da Silva Neto, José
Vladimir Dolcino, Karla L. Fernandes, Laurien Cristhine Ziem Nascimento, Lilian R. A. de
Lima, Lilian Silvério, Luciana Torquato, Luciano Camargo, Lucimara A. Bueno, Luíz
Fernando Fernandes de Souza, Mara Rubia Cardoso, Marcelo Gil de Souza, Márcia Andreia,
Márcia de Freitas, Márcio Bittencourt do Nascimento, Márcio Roberto Formento, Maria
Aparecida Clemente, Maria Aparecida Machado de Souza, Maria Conceição Homem, Maria
do Carmo Dias Pacheco Pettenon, Mariana Silveira dos Santos Rosa, Marilú Eich Pereira,
Maritza Regina Stuart, Marquezan Renato Pereira, Milda L. Dos Passos Fernandes, Moacir
Suriano Júnior, Nicia L. de Oliveira, Noeli Serafim Dias, Patrícia Lúcia Barbosa da Silva,
Paulo Jesus Barcelos, Rafael Broering, Rafael de Março, Ralph Witt, Rangel Cândido da
Silva, Raquel Atanásio dos Santos, Reinaldo Oliveira Júlio, Renata Maria Gonzaga, Renato
Roberto da Silva, Ricardo Vicente, Rita de Cássia Silva Felipe, Roberta da Costa Dal Pont,
Robson Mauro Ferreira, Rodrigo da Silveira, Romilda Tumelero Fernandes, Ronaldo da Silva
Vieira, Ronério Crescêncio Souza, Rosângela Soldatelli, Rosilene Amorim dos Anjos, Sandro
Machado, Sílvia Felicidade dos Santos, Simoni M. Madruga, Solange Vieira, Tarciano dos
Santos Bernardo, Tiago Nunes Soares, Valdira Catarina Demarchi, Valmor Manoel dos
Santos, Valmorinda dos Santos, Vilmo de Jesus, Vivian Medeiros, Wagner Muniz,
Wellington da Silva Pereira.

