Unidos Vamos a Luta – CUT
Apresentamos ao conjunto da categoria esta contribuição para o IX Congresso do
SINTRASEM, com o objetivo de fortalecer nosso sindicato e a luta em defesa dos direitos da
classe trabalhadora. Nossa militância é construída nos princípios e compromissos de fundação
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”.
Políticas de ataque ao serviço público no cenário nacional e internacional: O
imperialismo em crise empurra a humanidade para o caos e a guerra em todos os continentes.
A política de austeridade aplicada na União Europeia para garantir ao capital financeiro a
preservação de seus lucros na crise, tem como objetivo destruir os serviços públicos,
conquistas trabalhistas e sociais, os empregos e até os sindicatos. No Reino Unido o plebiscito
sobre a União Europeia decidiu pela saída da UE com votação massiva nos centros
industriais. Na França uma onda de greves enfrenta uma “reforma” do Código do Trabalho,
que coloca em questão todas as relações políticas e sociais estabelecidas. O presidente da CNI
propôs o aumento da jornada de trabalho no Brasil (falou 80 horas semanais, depois corrigiu,
a reforma propõe 60 horas) citando a França como exemplo, se temos que seguir um exemplo
da França é o dos trabalhadores e sua luta para barrar esse projeto. Na América Latina o
imperialismo busca retomar as posições perdidas. Na Venezuela uma campanha contra
Maduro, busca destruir as conquistas dos trabalhadores e do povo em especial a LOTTT (leis
trabalhistas) e o controle sobre o petróleo. A ocupação militar no Haiti completa 12 anos
ferindo o direito a soberania e autodeterminação do povo haitiano. FORA TEMER,
NENHUM DIREITO A MENOS! CONSTRUIR A GREVE GERAL CHAMADA PELA
CUT: No Brasil um golpe contra a democracia conduzido pelo judiciário, a serviço dos
banqueiros, fazendeiros e multinacionais, apoiado pela mídia e realizado pelos picaretas do
congresso nacional, afastou a presidente Dilma legitimamente eleita, sem provas de crime de
responsabilidade. É necessário dizer que chegamos a este ponto pela submissão do governo
Dilma as politicas do imperialismo, como a nomeação de Levy para ministro da fazenda que
sabotou e atacou direitos, afastando o governo do mandato popular recebido nas urnas em
2014. O objetivo do governo ilegítimo de Temer é atacar os direitos trabalhistas e
previdenciários, segundo os interesses da classe dominante local e internacional. As medidas
tomadas ou anunciadas nestes pouco mais de dois meses não deixam dúvidas: a) retomada das
privatizações em massa (PPI) já ameaça a BB, CEF, ECT e empresas estatais de energia, b)
reforma previdenciária (aumento da idade mínima, fim da aposentaria especial, mesma idade
para homens e mulheres), c) flexibilização trabalhista em geral (negociado sobre o legislado),
d) terceirização ilimitada, e) entrega do pré-sal com revogação da lei partilha as
multinacionais, f) desvinculação de receitas da educação e saúde, g) PEC 241 que renegocia a
divida dos estados e propõe o congelamento em 20 anos dos gastos com saúde, educação e
previdência, garantido assim o superávit fiscal primário para o pagamento de juros da divida
pública. São questões concretas que não podem ser enfrentadas de forma isolada por uma
categoria ou ramo. Daí a necessidade de preparar a greve geral, para a qual, inclusive, a CUT
pode e deve dirigir-se às outras centrais propondo unidade de ação. É claro que tal unidade
tem que se dar em cima de reivindicações claras – retirada da reforma da Previdência, não à
terceirização (PLS 30) – e não de slogans genéricos como “contra o desemprego” (sem propor
nada de concreto). As greves gerais incidiram no cenário político nacional e combinavam
reivindicações imediatas com a luta por reformas (como a reforma agrária) e palavras de
ordem que questionavam o poder de turno (“Xô Sarney”, “Diretas Já”, “Fora Collor”, “Fora
FHC”), abrindo a perspectiva de derrotá-lo. A antecipação das eleições presidenciais seria
uma saída positiva? De nenhuma forma, pois, que sentido teria Dilma retomar a presidência
e propor a redução de seu mandato constitucional? Seria mais bem uma legitimação do golpe

com “plebiscito popular”. O único plebiscito que a CUT deve defender é o de uma
Constituinte para fazer a reforma política, pois com as atuais instituições nem Dilma, nem
qualquer outro presidente “progressista” será capaz de governar. Rejeitar a falsa saída da
“antecipação das eleições presidenciais” e adotar um plano de preparação da greve geral, este
deve ser o centro de nosso debate. Florianópolis - A Ilha da Magia para os empresários e
seus políticos: Em Florianópolis o prefeito César Souza Júnior, apoiador público do golpe,
mesmo com aumento de mais de 50% no IPTU nos últimos anos opera uma política de
desmonte e destruição da COMCAP e dos serviços públicos. A prefeitura anunciou o corte de
R$ 364 milhões dos serviços públicos com o decreto 15959/16, contraditoriamente, dobrou o
número de comissionados, celebrou contratos milionários com empresas terceirizadas, a
exemplo do contrato com a empresa Thema para gerenciar o sistema administrativo e contábil
que custou R$ 11 milhões aos cofres públicos, e da Prova Floripa que custou R$ 3 milhões e
600 mil. Enquanto o prefeito corta o dinheiro dos serviços públicos a lista de empresas que
não pagam impostos há anos para a prefeitura apresenta mais de 700 nomes jurídicos e físicos
entre eles: HSBC, Itaú, Safra, Hantei, Costão do Santinho, etc. O prefeito não cumpre o
acordo coletivo com os trabalhadores não pagando o plano de carreira do civil
(reenquadramento das auxiliares no plano), não deposita a parte patronal da previdência
aumentando a divida previdenciária, que hoje atinge mais 330 milhões. A proposta
apresentada para resolver o problema é jogar nas costas dos trabalhadores o rombo da
previdência com o PLP 1560/16 usando o dinheiro dos próprios trabalhadores do fundo
previdenciário e abrindo as portas para o aumento da alíquota de contribuição dos
trabalhadores, teto previdenciário e a previdência complementar privada. COMCAP: Ano
após ano enfrenta uma política de sucateamento em todas as áreas. Os repasses feitos não dão
conta nem de pagar a folha dos trabalhadores, acumulando déficit que está hoje próximo dos
R$ 50 milhões. A divida previdenciária está em R$150 milhões com o governo federal. A
empresa anunciou uma reestruturação que começa com a proposta de um plano de demissão
incentivada ou voluntária. Assistência Social: O atendimento e prestação de serviços para
comunidades periféricas também não é prioridade para o governo Cesar Souza Jr., as equipes
de Proteção Social Básica estão todas incompletas, com equipamentos sociais sucateados,
além dos convênios com Organizações Não Governamentais, que terceirizam o serviço
público. Na Proteção Social Especial, não é diferente com abrigos em péssimas instalações e
condições de trabalho sem regulamentação. Os benefícios sociais eventuais não estão
regulamentados e funcionam com critérios estabelecidos através de uma política de governo e
não de Estado, favorecendo o processo de "curral eleitoral" e coronelismo. Habitação: O
descaso com a população de baixa renda também pode ser percebido através da política
habitacional, apesar de toda a população com até três salários mínimos de renda familiar do
Maciço do Morro da Cruz estar inserida no Cadastro Único dos Programas Sociais do
Governo Federal, não há política habitacional do Minha Casa Minha Vida para esta faixa de
renda, obrigando muitas famílias a deixarem a ilha. Saúde: As ações da secretaria de saúde
estão completamente voltadas para a implantação do acesso avançado nos centros de saúde
em detrimento de qualquer outra questão. Concordamos e apoiamos a ampliação do acesso.
No entanto, acreditamos que melhorar o acesso é apenas parte do trabalho das equipes.
Enquanto tivermos equipes, muitas vezes incompletas, com precárias condições de trabalho
para atender de 4 à 6 mil pessoas no território é impossível garantirmos o acesso e um
atendimento de qualidade para a população. É apenas a produção (o número de consultas) o
indicador de sucesso observado pela gestão. O resultado deste pensamento se reflete no
descaso com o restante da equipe. Não há contratação e investimento na qualificação dos
agentes comunitários de saúde. As equipes NASF são em número insuficiente. A saúde bucal
esta esquecida, com uma cobertura inferior a 50% no município, equipes incompletas e uma
enorme demanda reprimida. Fala-se muito de acesso, fala-se pouco de saúde. A expansão tão

propagandeada dos serviços de atenção primária no município (número de novas equipes) é
manipulada. Os residentes médicos são colocados nas unidades como força de trabalho barata
e a prefeitura cadastra cada um deles como se estivesse criando novas equipes de saúde. A
ampliação da rede, a construção e reforma das unidades, não obedece a um planejamento que
esteja de acordo com as necessidades específicas da população de cada região da cidade. O
percentual investido na saúde ano a ano diminui mesmo com o aumento da arrecadação do
município. Com o corte no Fundo Municipal de Saúde de 38 milhões será criado o caos nos
serviços de saúde. Alertamos para o risco de futuras propostas de privatização dos serviços
públicos municipais. Educação: Na política de cortes do governo municipal nem a merenda
escolar é poupada, faltas e até comida estragada são vivenciados nas unidades. A falta de
material didático-pedagógico e de higiene virou rotina e os materiais quando chegam são de
péssima qualidade, cola que não cola, tesoura que não corta etc. Muitas unidades de educação
ainda possuem salas e ambientes totalmente insalubres, aumentando os riscos de adoecimento
não somente para os profissionais mas também para os alunos. Na educação infantil a
secretaria vem maquiando a lista de espera organizando salas por grupos de faixa etária e
impedindo novas matriculas em período integral nos grupos 4, 5 e 6. Defendemos a ampliação
do número de profissionais de 2 para 3 nos grupos 1 e 2 para garantir melhorias nas condições
de trabalho e no acompanhamento pedagógico. Na educação fundamental o sistema de
avaliação com aprovação automática/progressão continuada tem servido para negar o direito
de alunos a aprenderem e serem avaliados no seu aprendizado e professores a ensinarem e
avaliarem. A valorização salarial na carreira do magistério precisa passar imediatamente pela
ampliação das letras na tabela do plano.
Organização Sindical no Brasil: O sindicato deve realizar a unidade elementar dos
trabalhadores na defesa de suas reivindicações. 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 na organização sindical é a criação de centrais sindicais de maneira
artificial, como extensão de partidos políticos seja quais forem, pois isso fragmenta a luta. A
CUT representa uma conquista da classe trabalhadora, sua fundação foi resultado de um
movimento profundo da classe definida pelo seu lugar objetivo nas relações de produção
capitalista, para uma classe que, através de sua organização independente dos exploradores,
começa a ter consciência que seus interesses são opostos e contraditórios aos da classe
dominante. No último período a CUT ocupou um lugar central na defesa dos direitos da classe
trabalhadora e na luta contra o golpe. Desde o anúncio das medidas de ajuste fiscal feitas no
governo Dilma e medidas que restringiam ou retiravam direitos a central chamou a
organização da luta na rua cobrando o conteúdo de classe do voto. Com o processo de golpe
em curso não hesitou em nenhum momento em combater os golpistas e defender a
democracia, buscando a unidade da classe, seja com outras centrais, movimentos populares
(MST, MTST, CMP entre outros) e o movimento estudantil (UNE e UBES), pois o golpe em
curso prepara uma escalada de ataques aos trabalhadores, juventude e ao serviço público.
Romper com a CUT hoje, significa isolar nossa categoria do processo de discussão com
milhares de trabalhadores do campo e da cidade, do serviço público e da iniciativa privada.
Temos criticas a posições adotadas algumas vezes contraditórias ou que taticamente não
foram as mais adequadas na luta contra a exploração da classe ao longo da história. No
entanto no último período é inegável para nós a importância da existência da CUT no atual
cenário político brasileiro. No SINTRASEM precisamos ampliar a participação dos locais de
trabalho no Conselho Deliberativo. A organização no local de trabalho deve ser um
instrumento coletivo onde o conselheiro não se resuma ao repasse de informação, mas um
sujeito político que organize a luta no seu local trabalho, para que isto aconteça defendemos
uma sólida política de formação não apenas no conselho, mas na base da categoria.

Patrimônio e Finanças do SINTRASEM: Nossa categoria corretamente rejeita o
financiamento de nossa organização sindical através do imposto sindical, um instrumento
criado na CLT como uma das tentativas de atrelar as organizações sindicais ao aparelho de
estado. Um sindicato forte e independente precisa ser financiado de maneira voluntária pelos
trabalhadores que devem decidir soberanamente qual o valor da contribuição sindical.
Reafirmamos nossa posição contra o imposto sindical. Atualmente temos dois valores para a
contribuição dos filiados: 1% na COMCAP e 1,5% na PMF. No VIII congresso a categoria
deliberou que a direção apresentasse um estudo sobre a viabilidade financeira da unificação
desses valores. Chegamos ao IX congresso e a direção não cumpriu o mandato dado pela
categoria. Este estudo deve ser apresentado até dezembro 2016.
Revisão Estatutária: As normas estatutárias das entidades sindicais devem buscar garantir ao
máximo a democracia, inclusive no que se refere ao processo eleitoral da entidade. Cabe
problematizar que atualmente os prazos eleitorais do SINTRASEM não são pré-estabelecidos,
fato que privilegia no processo eleitoral quem está na direção da entidade, responsável por
convocar as eleições. Na busca deste aprimoramento estatutário em defesa da entidade e em
benefício dos trabalhadores propomos as alterações elencadas abaixo: PROPOSTA
ALTERAÇÕES: Art. 37- A eleição para renovação da Diretoria será realizada dos seguintes
prazos: I – As eleições serão convocadas na primeira semana de Junho do ano corrente as
eleições de diretoria. II – O prazo para registro de chapas será de 15 (quinze) dias, contados
da data da publicação do Edital, excluindo-se o primeiro e incluindo-se o último dia, que será
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente se o vencimento ou início coincidir em
sábado, domingo ou feriado. III – A eleição deverá ocorrer na segunda semana de agosto do
ano corrente as eleições de diretoria. Art. 38- (...) PARÁGRAFO ÚNICO - Serão garantidas a
todas as chapas as mesmas condições de utilização de patrimônio, instalações do Sindicato e
material de divulgação.Art. 39- A Diretoria convocará Assembleia Geral para instalação do
Processo Eleitoral e eleição da Comissão Eleitoral na última semana do mês de maio do ano
corrente as eleições de diretoria. Esta comissão deverá ser composta de forma paritária entre
as chapas, sendo que cada chapa terá direito a dois representantes titulares e um suplente. Art.
40- São de responsabilidade da Comissão Eleitoral todos os atos que envolvem o processo
eleitoral, respeitando os prazos previstos no art. 37, devendo a diretoria garantir todas as suas
necessidades materiais e financeiras. (...) Art. 60 - § 2º - Poderão ser instaladas mesas
coletoras, além da sede social, nas sub-sedes e nos locais de trabalho, e mesas coletoras
itinerantes que percorrerão itinerário e horário dos locais de trabalho pré-estabelecidos. (...)
PLANO DE LUTAS: A) Greve Geral: Nenhum direito a menos! Fora Temer! B) Revogação
da Lei de Responsabilidade Fiscal e Fim do Superávit Fiscal Primário! C) Constituinte
Soberana e Exclusiva do Sistema Político para abrir o caminho das aspirações e reformas
populares (agraria, urbana, democratização da midia e outras) D) Contra a PLP 257 e a PEC
241! E) Contra as reformas da previdência dos golpistas Temer/Cesar Jr! Fim dos
parcelamentos na previdencia municipal! F) Petrobrás 100% Estatal! Defesa do Pré-Sal contra
o PLS 131/15! G) Contra as tercerizações! Não PLS 30! Revogação da lei das OS's!Concurso
Público em todas áreas! H) Contra o negociado sobre legislado e qualquer flexibilização nas
leis trabalhistas! I) Contra as demissões! Demitiu, Parou! J) Contra as privatizações e
concessões de empresas públicas! Reestatização do que foi privatizado! L) Passagem das
auxiliares de sala para o quadro do magistério! Passagem dos ACS e ACE's para o regime
estatuário! M) Revogação imediata do decreto 15959/16 da PMF! N) Cumprimento do ACT
na PMF (segunda parcela do plano de carreira e reenquadramento das auxiliares) e na
COMCAP! Contra o PDV/PDI na COMCAP! O) Em defesa da COMCAP 100% estatal
contra a privatização! P) Fim do assédio moral e perseguições politicas nos locais de trabalho!
Q) Apoio a luta dos trabalhadores na França contra a reforma trabalhista! R) Retirada das
tropas do Haiti!

ASSINAM:
Renê M. Munaro (farmacêutico)
Willian dos Passos (motorista-comcap)
Marta S. Tessaro (supervisora escolar)
Ricardo Pinho (prof. de história)
Aline S. Zilli(profª de português)
Luciani Vieira (profª auxiliar de ed.
infantil)
Luciana Cipriano (auxiliar de sala)
Camilla Boff (médica)
Marcelo Coltro (médico)
Elveni “IKA” M. Lisboa (auxiliar de sala)
Ivanildo (Nido) Antonio de Souza
(assistente administrativo)
Marina Fuchs (assistente social)
João V. Paim (técnico administrativo)
Ana Paula A. Freitas (psicóloga)
Lucienne Bambini (psicóloga)
Alessandro Santos (motorista)
Ailson A. Coelho (motorista)
José Roberto “Beto” de Faria (auxiliar
operacional- comcap)
Adriano Santos Rodrigues (gari-comcap)
Éder Fogaça (técnico administrativocomcap)
Maria Estela da Conceição (agente de
saúde)
Jean
Carlos
Garcia
(assistente
administrativo)
Jerusa Mendes Junckes (enfermeira)
Sylvio Costa Junior (dentista)
Ana Maria Moreira (auxiliar de sala)
Patricia Leonor Martins (educadora social)
Juçara Rosa ( assistente social)
Miriam Martins Vieira Rosa da Silva
(assistente social)
Eliane Muller (assistente social)
Ricardo Junckes (engenheiro)
Paulo Faustino (assistente administrativo)

Tiaraju Borba Ferreira (educação física )
Rosemari Brun (fisioterapeuta)
Simone Correa (assistente social)
Vileide S. Euzébio (assistente social)
Vanessa Sartor (farmacêutica)
Ellen D. de Souza (assistente social)
Maria de Lourdes Pinheiro “Malú”
(auxiliar administrativo)
Sabrina F. Nobre (assistente social)
Renoaldo “Nado” Manoel Gonçalves (prof.
de educação física)
Sirley B. de Souza (profª. educação
infantil)
Odete Karina da Rosa (supervisora escolar)
Marcos Trindade “Marquinhos” (prof. de
história)
Mariana Mendonça Lisboa (profª de
educação física)
Bruno Ziliotto (prof. de história)
Amanda V. Vingla (auxiliar de sala)
Cesar Garcez (prof. de educação física)
Ana Lucia Machado (prof. anos iniciais)
Clelia Terezinha Adriano Silvano, (profª.
Português)
Samara F. G de Lima Antonio (técnica de
enfermagem)
Miriam Ostetto (dentista)
Rose Helena Gusberti (farmacêutica)
Juliana da Silva (técnica de enfermagem)
Zilmar Matos Fernandes “Navalha”
(auxiliar operacional-comcap)
Roberta Fantin Schnell (prof. anos iniciais)
Deise Maria Radichewski (orientadora
educacional)
Jean Mello (técnico de enfermagem)
Jeová Francisco da Silva (gari comcap)
Samuel Silveira (motorista comcap)
Willian Roberto de Souza (gari comcap)

