CONTRIBUIÇÃO DA INTERSINDICAL CENTRAL DA CLASSE TRABALHADORA AO
IX
CONGRESSO DO SINTRASEM
Estamos passando por um momento decisivo, a cada semana vemos a mídia apresentar
medidas e propostas para "estimular" a economia e "atrair investidores externos", todas elas
elaboradas com o objetivo de deixar claro ao grande capital que as condições para explorar os
recursos naturais e os trabalhadores brasileiros serão imediatamente garantidas com a
mudança de governo.
Está cada dia mais claro com que truculência o governo de Temer pretende garantir a
manutenção dos lucros dos monopólios e do capital financeiro. Essa é a questão central por
trás do golpe.
O PT vinha adotando a agenda do grande capital, desde os primeiros mandatos de Lula houve
um favorecimento dos bancos, do latifúndio, do setor financeiro, das grandes empreiteiras e
grandes empresas associadas ao capital internacional, mas ao mesmo tempo também
implementava medidas
sociais, parcas e quase insignificantes se comparadas dos montantes destinados aos
monopólios, mas que no plano imediato aliviaram as condições de vida de uma parcela da
população.
Os setores da economia que mais se fortaleceram neste período foram aqueles ligados a
exportação de produtos primários (commodities) e o capital financeiro através do pagamento
dos juros da dívida pública, que consome cerca de 45% do orçamento da união. Durante
alguns anos houve uma situação favorável para a exportação de commodities, especialmente
para a China, e a elevação da taxa de juros da dívida atraiu uma grande massa de capital, mas
a médio e longo prazo essa política econômica enfraqueceu a economia e vem aprofundando a
dependência do Brasil aos monopólios imperialistas.
A crise mundial de 2008-2009 arrasou a economia da Europa e EUA, centros produtores de
mercadorias industrializadas predominantemente. O resultado disso foi o salvamento de
grandes bancos e empresas, com grandes injeções de dinheiro público na iniciativa privada.
Os Estados se endividaram profundamente e a recessão não deu sinais de fim. Os grandes
centros do capitalismo se organizam para empurrar a crise avançando sobre as riquezas do
resto do mundo, criando guerras e derrubando governos onde calculam ser necessário.
No caso do Brasil a associação dependente aos grandes monopólios internacionais submete a
produção de riquezas internas a demandas e planejamento econômico externo, com a redução
das exportações de commodities gerada pela crise, os monopólios avançam sobre as riquezas
do país exigindo tudo para si. As classes dominantes querem um governo radicalmente
antipopular, sem nenhum tipo de vínculo com movimentos ou organizações dos trabalhadores,
capaz de adotar a pauta do capital na sua forma mais pura e aplicá-la no ritmo mais acelerado.
Por isso Dilma foi
derrubada pelos mesmo setores com quem os governos do PT se aliavam, pelo próprio vicepresidente.
A crise capitalista desencadeou um processo de desmanche do pacto burguês que se
aprofundou até o cenário que vemos hoje. O conflito político é, em realidade, um conflito
intraburguês que dividiu o Congresso naqueles mais alinhados com a “burguesia moderada” e
a parte do agronegócio
associada ao governo petista, contra a fração de direita radical, diretamente associada ao
imperialismo, ao capital financeiro internacional. O povo pobre trabalhador brasileiro, neste
cenário, carente de uma mobilização permanente e uma organização efetiva em razão também
do próprio pacto burguês, acabou no fogo cruzado, com seus direitos e suas vidas
constantemente

ameaçadas pelo balcão de negócios da política institucional.
O governo-interino parece tão instável quanto um castelo de cartas. Montado
meticulosamente, cada vez que as classes dominantes precisam anular uma ou outra figura
adversária ou enaltecer publicamente um de seus representantes, tiram uma carta da manga e
alimentam esta estrutura
cambaleante com o qual nos deparamos hoje.
É evidente, que o golpe não foi executado por uma única figura. Michel Temer parece ser uma
carta cada dia mais prescindível para os objetivos mais últimos da direita radical. Com efeito,
A Folha de S.Paulo, um dos canais de propagação mais emblemáticos da “direita pedigree”,
abriu fogo contra
Temer, figura que ela mesma trabalhou entusiasticamente para erguer ao Palácio do Planalto.
Tal qual Eduardo Cunha, o gângster que foi afastado da Presidência da Câmara, notório
corrupto
possuidor de contas na Suíça, hoje é protegido pelos seus aliados mais fisiológicos, tentando
barrar o processo no interior da Comissão de Ética, mas é atacado mesmo por aqueles que o
consideravam o “malvado favorito”. Recentemente, renunciou à presidência da Câmara,
usando sua abdicação
como manobra para salvar seu mandato.
O golpe é contra o povo
Está cada dia mais claro que o golpe está sendo aplicado contra os direitos sociais, desde o
começo do governo-interino estão sendo aprovadas e anunciadas medidas de
desmantelamento do serviço público, privatizações de estatais, entrega do pré-sal e da
Petrobrás, fim do SUS, terceirização das
escolas, jornada de trabalho de 60 horas, além de medidas que aumentam a criminalização e o
cerceamento da organização e das lutas populares. Essa é a pauta do golpe e os monopólios
associados ao capital internacional exigem sua aplicação.
Não é atoa que a mídia burguesa elogia "a equipe econômica" e afirma que o que falta ao
governo é "resolver a questão política", nesse momento o governo ainda não colocou em
votação sua proposta de contrarreforma previdenciária, não tanto por medo das mobilizações
populares, e muito mais pela própria dificuldade (ou incapacidade) de acordar com suas
diferentes frações, os destinos de uma das maiores receitas da União e um dos mais
importantes direitos sociais da grande massa assalariada brasileira. O próprio Temer diz ter
intenção de votar a contrarreforma da previdência depois de findado o processo do
impeachment, numa clara manobra para permanecer na presidência e segurar o chicote que irá
golpear os trabalhadores.
As contradições e disputas entre as frações das classes dominantes e seus representantes no
congresso ficam de lado quando se trata do norte do novo governo, as traições e
movimentações mesquinhas no congresso podem desgastar a imagem do governo e atrasar
temporariamente a implementação de suas medidas antipopulares, mas só uma forte
mobilização do povo brasileiro e da classe trabalhadora poderá fazer frente aos ataques estão
por vir.
Os reflexos da política nacional nos cenários locais tem sido imediato, o governos estaduais e
prefeituras sofrem com os cortes do governo federal, o governador Raimundo Colombo e o
prefeito Cesar Souza Jr. copiam e reeditam as piores medidas do governo federal, ameaçando
a estrutura da saúde, educação, assistência social e demais políticas públicas, além de atacar
os direitos dos trabalhadores como acontece agora com as mudanças na previdência que
afetaram todos os servidores.
Nossa única alternativa é a luta e nesse cenário para alcançarmos vitórias e até mesmo
evitarmos retrocessos precisaremos nos somar aos mais amplos e unitários esforços de luta da
classe trabalhadora.

Em Florianópolis nossa categoria tem a potencialidade de ser decisiva nos enfrentamentos dos
ataques aos direitos sociais em defesa de nossos direitos como trabalhadores da PMF, mas
principalmente em defesa dos serviços públicos que são fundamentais para todos os
trabalhadores da cidade. O Sintrasem buscar ser parte de um núcleo político do povo da nossa
cidade, um ponto de apoio que estimule a organização popular para enfrentar o lobby da
especulação imobiliária, das empresas de ônibus e dos grandes empresários da cidade, que
controlam o executivo e elegem a maioria dos vereadores.
Nossas lutas específicas não podem nos isolar do resto da classe, devemos continuar a
participar das mobilizações nacionais buscando contribuir para unificar e aglutinar os
trabalhadores em defesa dos direitos conquistados, contra as privatizações, contra a venda do
pré-sal, pela retirada de tramitação
do PLP 257, pela auditoria da Dívida Pública, pelo fim das terceirizações, em defesa da
Petrobrás 100% pública, pela revogação da lei anti-terrorismo, reforma tributária com
impostos sobre grandes fortunas e herança dos ricos, por reformas populares, por transporte
coletivo público e gratuito, contra todas as formas de privatizações dos serviços de saúde.
Mais recursos para o fortalecimento do SUS, conforme os princípios da reforma sanitária,
contra a privatização das escolas, por mais recursos para a educação, não à retirada de direitos
previdenciários, FORA TEMER.
Assinam essa tese: Kawe G. Campoli, Cristiano de Carli, Jennifer Pereira, Simone Bihain.

