POR UMA ESTRATÉGIA CLASSISTA E SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
PARA DERROTAR O CAPITALISMO E SEUS GOVERNOS! OS CAPITALISTAS
DEVEM PAGAR A CONTA DA CRISE! POR UM SINDICATO INDEPENDENTE DE
TODOS OS GOVERNOS! É PRECISO ROMPER COM A CUT!
I. ECONOMIA INTERNACIONAL: REAFIRMAM-SE AS CARACTERÍSTICAS DO
IMPERIALISMO DEFINIDAS POR LENIN! 1. A economia internacional vive os
reflexos da crise de 2007. Estouro da bolha especulativa nos EUA. Injeção de U$ 25
trilhões para as empresas e, em particular, para os bancos. Estouro das dívidas públicas.
Aumento da dívida externa de todos os países. 2. Três pontos centrais da crise, EUA:
Passaram a maiores produtores de petróleo, isso amenizou o ritmo da crise. Novos acordos
ampliam os mercados e reforçam sua hegemonia mundial: Reabertura das relações
diplomáticas com Cuba. Acordo nuclear com o Irã. Acordo de Parceria Transatlântica de
Comércio e Investimento. EUROPA: Grã-Bretanha, França e Alemanha tiveram recessão
em 2012 e 2013. Os trabalhadores tem precarização, perdas de direitos, perdas salariais e
desemprego. França: em maio, foi palco da luta dos trabalhadores contra a reforma do
Código do Trabalho. O Estado de Emergência decretado pelo “socialista” François
Hollande, após os atentados de Paris, em novembro de 2015, restringe a circulação e é
usado para reprimir as lutas. Grã-Bretanha: Em 23 de junho, a maioria da população
votou por sair da União Europeia, isso repercutirá na União Europeia e no mundo.
CHINA: A China entrou em crise. Os Partidos Comunistas restauraram o capitalismo em
todos os países onde tomaram o poder e na China, antes mesmo da URSS. Os efeitos da
desaceleração chinesa são sentidos na América Latina pela queda na importação de
commodities. A China investiu U$ 50 bilhões na Venezuela (petróleo); fez parte do
consórcio vencedor do leilão do campo de Libra, no Brasil; tornou-se a segunda petroleira
na Argentina; constroi o Canal da Nicarágua e comprou as minas de cobre Las Bambas, do
Peru. Seu mercado financeiro está sendo liberalizado. II. AMÉRICA LATINA: AS
FRENTES POPULARES A SERVIÇO DO IMPERIALISMO! 1. No início do século
XXI as massas derrubaram governos neoliberais. Na Argentina foram cinco. Principais
governos neoliberais na década de 1990: Sanchez de Lozzada (Bolívia) foi derrubado e
depois seu vice. Vicente Fox (México). Alberto Fugimori (Peru) e Fernando Henrique
Cardoso (Brasil). 2. Tabaré Vazquez (Uruguai), Lula (Brasil), Rafael Correa (Equador),
Evo Moralez (Bolívia), Michele Bachelet (Chile), Fernando Lugo (Paraguai), Hugo
Chavez (Venezuela) e da guerrilha para os palácios burgueses, a Frente Sandinista de
Libertação Nacional, com Daniel Ortega (Nicarágua) e a Frente Farabundo Martí de
Libertação Nacional, com Maurício Funes (El Salvador): esses governos foram eleitos no
turbilhão das lutas contra o neoliberalismo e os governos que o aplicavam. Conseguiram
fechar a situação revolucionária aberta com a crise do neoliberalismo e canalizá-la para o
terreno eleitoral. Com a crise capitalista de 2007, as Frentes Populares que alimentaram
esperanças nas massas, agora são alvos: aplicaram os mesmos planos neoliberais dos
governos que os antecederam. 3. As Frentes Populares consistem na aliança entre um ou
mais partidos da classe trabalhadora com partidos da burguesia. As Frentes Populares são
governos burgueses. A maioria da esquerda diz que uma “onda conservadora” está
varrendo os governos progressistas da América Latina. A “onda conservadora”, produto da
pressão da mídia, da burguesia e do imperialismo trará derrotas da “esquerda”, vitórias da
direita e a imposição de planos neoliberais duríssimos. Apoiar esses governos é a forma de
evitar o retrocesso e quem não faz isso ou é contra esses governos, “faz o jogo da direita”.
A ruptura das massas com esses governos não é produto das pressões da mídia, mas da
experiência concreta com os planos econômicos por eles aplicados. Equador: em 2005,
Lucio Gutierrez aplicou os planos neoliberais, se enfrentou com as massas, perdeu apoio
popular e a direita tradicional retomou o governo. Paraguai: em 2012, Fernando Lugo,
aplicou os planos neoliberais e as massas romperam com seu governo, a oposição de
direita, através de uma manobra parlamentar, o destituiu. Venezuela: Nicolas Maduro,
sucessor de Hugo Chavez, se enfrentou com as massas, a oposição burguesa conseguiu
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dois terços dos deputados nas últimas eleições, primeira derrota eleitoral do chavismo.
Com mandato até 2019, a hipótese mais provável é que Maduro não chegue até lá. Bolívia:
Evo Moralez se enfrenta com as massas desde 2012. Em 2013 tentou mudanças na
previdência, mas uma greve geral de quinze dias o fez recuar. Em 2016 sofreu nova derrota
no plebiscito da reforma eleitoral que o permitiria se reeleger. Chile: Michele Bachelet
enfrenta a oposição dos trabalhadores aos planos econômicos que aplica, seu mandato vai
até 2018, há dúvidas se conseguirá mantê-lo até lá. As massas latino americanas lutam
contra os planos neoliberais aplicados por todos os governos, inclusive os de Frente
Popular, a luta tem passado por cima das direções do movimento. III. NACIONAL: PT,
LULA E DILMA HÁ QUATORZE ANOS DANDO GOLPES NOS
TRABALHADORES! 1. O processo de impeachment de Dilma foi possível por dois
motivos: A. A ruptura de massas com o PT. Essa ruptura se expressou em 2013 com as
gigantescas manifestações em todo o Brasil. Se os trabalhadores tivessem uma direção
revolucionária de massas, Dilma teria caído já em 2013. B. A crise econômica que atingiu
o Brasil. Em 2008, a crise derrubou o crescimento da economia brasileira, de 5,2%, para 0,2%, naquele ano. Ao contrário do que afirmou Lula, não foi uma marolinha. O PIB
brasileiro caiu 3,8% em 2015 e poderá cair até 4% em 2016. A dívida pública pode chegar
a 70% do PIB em 2017 e a 90%, em 2018. Há quatorze anos a Frente Popular liderada pelo
PT reuniu os piores inimigos dos trabalhadores: PMDB, PP, PDT, PR, PSD e alimentou a
ilusão que essa aliança reacionária poderia trazer avanços sociais sem derrubar o
capitalismo. Esse é o verdadeiro golpe. Os trabalhadores não acreditam mais no PT. A
maioria da esquerda afirma que o processo de impeachment de Dilma foi um golpe. Não
houve golpe. Em 1964, antes dos militares controlarem definitivamente o regime, a
estrutura dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário foi alterada, além da
Constituição Federal de 1946. O Ato Institucional N.º 1 (9 de abril de 1964) foi o tiro de
misericórdia. Não há nada parecido com isto no processo de impeachment de Dilma. A
democracia burguesa e o regime militar são variantes de uma ditadura da burguesia contra
os trabalhadores. A maioria da esquerda fala em “liberdades democráticas”. Há liberdades
democráticas no Estado burguês para os trabalhadores? O Estado burguês deve ser
defendido pelos trabalhadores? Não! O possível impeachment de Dilma ocorre por dentro
da democracia burguesa. As massas não vêem a queda de Dilma como um golpe. Não
foram às ruas protestar contra o processo de impeachment na Câmara dos Deputados e no
Senado. Gravações utilizadas pelo PT e setores ligados a ele para tentar provar o golpe
mostram o oposto. A gravação da conversa entre Romero Jucá (PMDB) e Sérgio Machado
(ex-presidente da TRANSPETRO) revela que a ideia de trocar o governo visava salvar
todos os corruptos, incluindo o próprio governo e Lula. “O Michel forma um governo de
união nacional, faz um grande acordo, protege o Lula, protege todo mundo.”, diz Sérgio
Machado. Em outra gravação Sérgio Machado e Renan Calheiros defendem que Lula
assuma a Casa Civil para debelar a crise. “Tem que botar o Lula.”, diz Renan Calheiros.
“Aí o Lula tem que assumir a Casa Civil e ser o primeiro ministro, esse é o governo.”,
responde Sérgio Machado. O deputado federal Rodrigo Maia (DEM) é, segundo o PT, um
dos articuladores do suposto “golpe” contra Dilma. Foi eleito presidente da Câmara dos
Deputados. Quem votou no golpista? O PT e o PC do B, Juntos com a direita. 2. Apesar da
baixíssima popularidade de Dilma, a maioria da burguesia e do imperialismo relutou até
afiançar o impeachment. O plano “A” era manter o PT e levar adiante as medidas que quer
aplicar e com as quais o PT concorda inteiramente, inclusive a criminalização das lutas e
dos movimentos sociais. O processo de impeachment se consolidou quando já não havia
condições mínimas de governabilidade, quando se esvaiu a base parlamentar de apoio ao
governo. Assume Temer (PMDB), há oito anos seu vice, um governo ainda mais frágil, no
qual nem mesmo o imperialismo confia. Assim tem se manifestado Barak Obama, os
jornais New York Times e Le Monde. 3. A Frente Povo Sem Medo dá apoio crítico ao
governo burguês de Dilma, visto como progressivo. Abandonou a política de
independência de classe e de mobilização de massas, para atuar como auxiliar do PT. Isso,
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em um momento de ruptura de massas e da classe com o governo do PT, um aparato contra
revolucionário que governou durante quatorze anos o país em total sintonia com e para a
burguesia nacional e o imperialismo. IV. DUAS FRENTES EM DEFESA DO
GOVERNO BURGUÊS DE DILMA E DA FRENTE POPULAR EM 2018! 1. As
Frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular fazem atos nacionais pelo “fora Temer, contra o
ajuste e contra o golpe”. Esses atos são uma cortina de fumaça, seu verdadeiro motivo é a
volta de Dilma. A maioria do povo e a classe trabalhadora foram enganados e atacados
pelo governo Dilma. Não querem a volta de Dilma. As duas frentes iludem os
trabalhadores que os governos de Frente Popular são progressivos e precisam ser
defendidos contra a volta da direita e do retrocesso. As declarações de Lula, no dia do ato
(10 de junho), são contundentes: “Não posso fazer greve geral, pois sou aposentado e o
fora Temer pega mal.” O objetivo das frentes não é a derrubada de Temer, mas seu
desgaste visando às eleições de 2018. A direção do SINTRASEM mostra seu governismo
ao defender que a categoria participe desses atos. As políticas de Lula e Dilma facilitaram
os ataques contra os servidores: cortes na saúde, na educação, reforma da previdência,
avaliações institucionais e a possível lei que cria a previdência complementar municipal,
para depois criar teto no valor das aposentadorias. Lula criou a Lei 10.887/2004 e Dilma, a
Lei 12.618/2012. Ambas regulamentam a previdência complementar, facilitando o ataque
de prefeitos e governadores à previdência e à aposentadoria dos servidores. V.
MUNICIPAL: CÉSAR SOUZA JR SEGUE OS PASSOS DE DILMA E TEMER! 1. Até
agora, César Jr é o único prefeito de uma capital a não tentar a reeleição. O PSD é uma
ruptura do DEM criada para aderir ao governo Dilma. Gilberto Kassab (PSD) virou
ministro de Dilma e Colombo (PSD), um dos governadores mais fiéis e mais beneficiados
pelos financiamentos do governo Dilma. Na eleição de 2012, em Santa Catarina, PT e PSD
coligaram em vinte e dois municípios e elegeram prefeitos em doze deles. Na eleição de
2014, Dilma apoiou Colombo que apoiou Dilma e César Jr apoiou ambos. Florianópolis
tem no setor terciário 85,14% de seu PIB, acima do estado 60,20% e da União 67,70% e
um setor de tecnologia da informação que gera R$ 1,5 bilhão ao ano. Esses setores
ajudaram a adiar os efeitos da crise econômica, na cidade. A crise econômica não foi
determinante no desgaste de César Jr. 2. Sua campanha defendeu barrar as construções
desenfreadas, proteger o meio ambiente (43% da cidade é área de preservação permanente)
e melhorar a mobilidade urbana. Nada disso aconteceu. A especulação imobiliária
continua. A destruição do meio ambiente tem ritmo acelerado. A poluição das praias do
norte, em plena temporada, gerou revolta de turistas, do setor hoteleiro e dos comerciantes.
Criou o consórcio Fênix que aumentou as tarifas e diminuiu as linhas e os horários. Não
conseguiu aprovar o Plano Diretor ao gosto da especulação imobiliária. Foi derrotado no
reajuste do IPTU e setores da grande burguesia ficaram contra seu governo. A Operação
Ave de Rapina da Polícia Federal atingiu seu governo e vereadores de seu partido. A
ruptura do PP e do PMDB em sua base de governo o desgastaram e o isolaram. Tal qual
Dilma e Temer, César Jr quer que os trabalhadores da PMF e da COMCAP paguem a
conta da crise: ameaça a aposentadoria e a previdência com os parcelamentos e a fusão dos
fundos. Não pagou a segunda parcela do PCCV, o enquadramento das Auxiliares de Sala
no Nível Técnico, apresentou índice inferior à inflação e parcelado. Na COMCAP, além do
sucateamento, não repassou o FGTS e o desconto do INSS dos trabalhadores. VI. O
NOVO REFORMISMO: A VELHA CORREIA DE TRANSMISSÃO DO
CAPITALISMO! 1. A abertura de uma situação revolucionária no início do século gerou
novos partidos reformistas. A essência do reformismo é a reacionária idéia de que é
possível obter conquistas permanentes, para os trabalhadores, sem destruir o capitalismo.
Alguns exemplos: Refundação Comunista (Itália); Novo Partido Anticapitalista (França);
Syriza (Grécia); Podemos (Espanha) PSOL (Brasil) que cresce eleitoralmente, mas já
apresenta uma degeneração política igual à vivida pelo PT. VII. O PT: CRISE E
DEGENERAÇÃO! 1. Em 2015 ao comemorar 35 anos, o PT viu o governo Dilma
alcançar um desprestígio com o ajuste fiscal contra os trabalhadores. No governo, o PT,
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se aliou à direita e priorizou o capital financeiro internacional e nacional, os bancos, as
empreiteiras, as montadoras, as multinacionais e o agronegócio. Adaptou-se ao Estado
burguês e aplicou os mesmos métodos que dizia combater. Adaptou-se ao capitalismo e
degenerou. VIII. CUT: FREIO PARA AS LUTAS E BRAÇO DIREITO DOS
GOVERNOS FHC, LULA E DILMA! 1. Fundada em 1983, a CUT cumpriu um papel
progressivo, mas ainda nos primeiros anos iniciou um caminho oposto ao de sua fundação.
A democracia, o classismo e a luta, se adaptaram às pressões do Estado e do capital. O
confronto e a resistência viraram sindicalismo “propositivo” e “cidadão”. No IIIº
Congresso Nacional (1988) a CUT filia-se a Confederação Internacional das Organizações
Sindicais Livres, controlada pelos EUA. A derrota do stalinismo no leste europeu foi
interpretada pela maioria da esquerda e pela CUT, como o fim do socialismo. O giro à
direita se amplia: as Câmaras Setoriais e o Acordo das Montadoras (ABC) implicaram na
demissão de milhares de trabalhadores; dependência de verbas do Estado, como o Fundo
de Amparo ao Trabalhador e participação no “entendimento nacional” do governo Collor.
Em 1995, Vicentinho, presidente da CUT, aceita a proposta de FHC: incluir como critério
de aposentadoria, além do tempo de serviço, a idade. As privatizações de FHC não tiveram
resistência da CUT. Os governos Lula e Dilma transformaram a CUT em seu braço direito.
As reformas da previdência de Lula acabaram com a aposentadoria integral dos servidores
públicos. Estes fizeram greve passando por cima da CUT que defendeu emendas. “A CUT
não fala em nosso nome”, diziam os servidores e Lula nomeou Luis Marinho, expresidente da CUT, Ministro do Trabalho. O Acordo Coletivo Especial prevê que os
acordos coletivos tenham mais força que a CLT, proposta pelo Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC/CUT e o Plano de Proteção ao Emprego ou plano de proteção aos empresários
reduz a jornada e os salários em 30%, sendo 15% complementados com verbas do FAT,
são políticas que colocam a CUT contra os trabalhadores. A CUT foi fundada em oposição
às federações e confederações da época que eram braços do governo e não lutavam. A
CUT se tornou um freio para a luta já no governo FHC e um braço dos governos Lula e
Dilma. O presidente da CUT disse que pegaria em armas para defender o governo Dilma.
Pegará em armas para defender os trabalhadores dos ataques do governo Dilma? Do lado
do governo a CUT divide os trabalhadores. A Greve Geral para unificar as lutas contra os
ataques de todos os governos e as crises econômicas ficou no passado. Esquerda Marxista
(PSOL) e O Trabalho (PT) insistem que o problema da CUT é sua direção. A CUT
degenerou para a luta. É preciso romper com a CUT! IX. PLANO DE LUTAS 1. Gerais:
Não pagamento das dívidas interna e externa. Estatização do sistema financeiro sob
controle dos trabalhadores. Redução da jornada para 36 horas semanais sem redução
salarial. Reforma agrária sob controle dos trabalhadores. Cotas para negros e negras nas
universidades e no serviço público. Fora Temer, pela construção da greve geral. 2.
Educação: 10% do PIB para a educação já. 50% de hora atividade em tempo para todos os
profissionais da educação. Correção das tabelas salariais: inclusão do nível médio, da
Licenciatura Curta, piso nacional e ampliação das letras. Contra as avaliações
institucionais. 3. Civil: Concurso público. Fim das terceirizações. Aplicação da segunda
parte do PCCV e passagem das Auxiliares de Sala para o nível Técnico, em 2016. Eleição
direta para as coordenações. 4. COMCAP: Defesa da COMCAP 100% pública. Redução
da jornada para 30 horas semanais sem redução salarial. Lutar pelo saneamento financeiro
da COMCAP. 5. Mudança Estatutária: unificar o desconto sindical, na PMF e na
COMCAP, sobre o salário base. A direção do SINTRASEM deve apresentar estudos até o
mês de março de 2017. Incluir o percentual de desconto sindical no parágrafo 6º do artigo
3º do Estatuto do SINTRASEM. 6. Organização Sindical: publicar jornal específico, para
toda a categoria (PMF e COMCAP), com as posições a favor e contra a manutenção da
filiação do SINTRASEM a CUT. Realizar debate no Conselho Deliberativo (PMF e
COMCAP), seminários para a categoria (PMF e COMCAP) e Assembléia Geral, prevista
pelo artigo 31 do Estatuto do SINTRASEM, para que a categoria decida a favor ou contra
a manutenção da filiação do SINTRASEM a CUT.
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ASSINAM: Adriana Pereira – Andréia Souza – Camila Martins – Carlos Bruno – Carlos
Müller – Beatriz S. Campos – Daniela F. Duarte – Diogo Pauletto – Flávio Leal –
Jaqueline Rutkosky – Karla Schmiegelow – Maria Cristina Dantas – Rejane Martins –
Roque Pegoraro – Sílvio R. de Oliveira – Valmor Fraga
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