
Contribuição ao 10º Congresso FETRAM-SC/CUT 

Em defesa da FETRAM-SC FORTE, INDEPENDENTE e de LUTA 

O secretário-geral da ONU, António Guterres, na abertura da cúpula da ONU em 

20 de setembro em seu pronunciamento anunciou que “Um inverno de descontentamento 

global está no horizonte”. O descontentamento chegou nas três principais potências 

europeias: Alemanha, França e Inglaterra, com greves reivindicativas e mobilizações 

contra a carestia, marcados pela marcha dos 140 mil em Paris, convocada por Mélenchon. 

As consequências da guerra na Ucrânia com os custos dos armamentos e energia e do 

aumento da inflação estão no centro do confronto entre o capital e o trabalho.  

Não foi a guerra que causou o aumento da inflação. A inflação é o resultado de 

políticas monetárias e de crédito em todas as suas formas, implementadas pelo capital 

financeiro para se opor à tendência de queda na taxa de lucro. É impossível separar a luta 

contra a guerra da luta contra a inflação, pois ambos representam a expressão concreta da 

crise sem saída do sistema baseada na propriedade privada dos meios de produção. 

O aumento dos juros nos EUA deve ter reflexo maior na América Latina do que 

na Europa. 

No Brasil, não há no momento um aumento da inflação – mas já se recoloca uma 

escalada na cesta básica –, e o número de desempregados caiu oficialmente. Isso foi fruto 

da operação de uso da máquina estatal com precarização dos empregos e injeção na 

economia de cerca de R$ 100 bilhões com o pacote de “bondades” (Auxílio Brasil, 

Auxílio Táxi, Vale-gás, Bolsa-caminhoneiro, redução do preço dos combustíveis) para 

tentar comprar a eleição, junto com os R$ 44 bilhões do escandaloso orçamento secreto. 

Tudo isso aprovado no Congresso Nacional, com STF, TSE e TCU legitimando tudo na 

véspera das eleições. 

A operação montada não deu certo. Lula venceu com a força do povo e derrotou a 

maior máquina eleitoral de coação e compra de votos da história. 

A explosão de milhões de trabalhadores e jovens em todos os cantos do país na 

noite do dia 30 de outubro expressou a dimensão histórica da vitória. A força do povo 

trabalhador com sua resistência desde o golpe de 2016 aos sucessivos ataques aos direitos 

que precarizaram as condições de vida foi quem derrotou empresários que praticaram 

coação eleitoral, ameaçando trabalhadores de demissão, as mentiras propagadas pela 

fraudulenta operação Lava-jato contra Lula, a ação da PRF no dia da eleição com 

bloqueios para dificultar o acesso aos locais de votação e que se confraternizava com os 

golpistas nos bloqueios de estrada após o resultado. 



Esse resultado não é decorrente de um “país dividido”, como a mídia tenta 

emplacar para favorecer uma política de reunificação contra os interesses da maioria 

oprimida que, junto com Lula, venceu as eleições. 

Nossa tarefa imediata é defesa do Respeito ao Voto Popular! Não podemos aceitar 

atos de golpistas que questionam o resultado das urnas.  

Precisamos exigir a punição dos crimes eleitorais, nas varias esferas – judiciário e 

legislativo – e níveis – federal, estadual e municipal.  

Os assassinos precisam ser presos imediatamente. O assédio patronal, que 

acumula mais de 2,5 mil denúncias no período eleitoral, continua ocorrendo como no 

locaute patronal de 7/11/22, que, mesmo que tenha sido pequeno, ainda é crime e não 

pode passar impune. 

Nesse período de transição de governo, nossa mobilização precisa levantar 

questões imediatas como a garantia de aumento real do salário mínimo, recomposição dos 

programas sociais (auxilio, merenda escolar, farmácia popular), a suspensão dos 

processos de privatização (como o do Porto de Santos), o piso da enfermagem, a 

reposição salarial dos trabalhadores do serviço público e o fim da PEC 32. 

Não podemos aceitar que não há dinheiro no orçamento depois desta farra 

eleitoral. O orçamento secreto está levando R$ 19 bilhões na proposta enviada pelo 

governo ao congresso, enquanto o piso da enfermagem que custa R$ 10 bilhões ao ano 

está sem garantias de aplicação. 

Neste momento, precisamos garantir a discussão coletiva que expresse as pautas 

frutos das lutas e não repetir erros de acordos feitos por cima no Fórum das Centrais 

Sindicais, submetendo e rebaixando a nossa plataforma em consensos com centrais 

pelegas. Não podemos mais ver episódios como o voto de representante de nossa central 

(ao lado da UGT e FS) a favor da proposta do governo Bolsonaro de saque do “FGTS 

futuro” – uma das tantas falsas benesses para “comprar” voto, quando a mesma 

compromete o futuro do próprio trabalhador. 

É preciso também preparar as caravanas a Brasília para o dia 1º de janeiro de 

2023, desde os sindicatos de base, para fazer da posse de Lula uma grande manifestação 

em defesa da democracia e do voto popular e de afirmação das reivindicações da classe 

trabalhadora: revogação das reformas da previdência e trabalhista, da EC 95, da reforma 

do ensino médio, a defesa dos serviços públicos e das estatais contra as privatizações e a 

reforma agrária e urbana. 

 



Recuperar a Fetram/SC para a luta da classe trabalhadora! 

Os sindicatos, a FETRAM/CONFETAM e a CUT devem reafirmar a sua 

independência diante de governos e autonomia diante de partidos políticos, e organizar a 

centralização das lutas e reivindicações da classe trabalhadora no novo momento 

histórico que se abre no Brasil com a eleição de Lula para um terceiro mandato 

presidencial, exercendo a legítima pressão em favor da base social que representa e dos 

interesses da maioria explorada e oprimida de nosso povo! 

Precisamos fazer um balanço do problema que enfrentamos na base da federação 

com a política do “fica em casa” e seu papel desagregador no enfrentamento dos ataques 

aos direitos da classe trabalhadora. Nesse período, os trabalhadores de Joinville, 

Florianópolis, São José e Itajaí organizaram importantes greves para defender o serviço 

público, as aposentadorias, o retorno as atividades com segurança sanitária, além de 

negociar suas datas-bases. A FETRAM nesse período poderia e deveria ter sido o ponto 

de apoio para que todos os sindicatos estivessem articulados para um enfrentamento 

organizado, para evitar que os prefeitos “passassem a boiada” se aproveitando da 

pandemia. Afinal de contas, as bases do serviço público municipal foram as que 

garantiram o atendimento da população neste período duro para o povo brasileiro. 

Esta discussão e balanço se fazem necessários, pois precisamos retomar o trabalho 

de base da federação junto aos sindicatos – não para apontar culpados, mas para que 

possamos fortalecer nossa organização e unidade na luta e recuperar a FETRAM para a 

luta da classe trabalhadora. 

Em nosso estado, o projeto político do governo Bolsonaro conta com o apoio da 

imensa maioria dos prefeitos, além de termos um governador eleito completamente 

alinhado a este projeto de destruição de direitos e desmonte do serviço público. Para 

enfrentar a FECAM, no próximo período precisaremos de campanhas e mobilizações 

planejadas e unificadas com a coordenação da federação. Não derrotaremos este projeto 

político lutando sindicato por sindicato, de maneira fragmentada. Temos o desafio da 

implementação do piso da enfermagem, data-base, enfrentamento às terceirizações, entre 

tantas outras lutas que se replicam. 

Não podemos aceitar em nenhuma base nossa o ataque ao direito de organização 

sindical. Salvaros precisam ser combatidos com toda a nossa força e não deixar a tarefa 

apenas para os companheiros que estão sendo atacados. Tudo isso é possível com uma 

direção forte, combativa e que organize a luta coletiva. 

 



Plano de Lutas: 

▪ Aumento geral dos salários  

▪ Tabelamento dos preços da cesta básica 

▪ Respeito ao voto popular;  

▪ Punição a todos os que cometeram crimes eleitorais 

▪ Respeito à organização sindical 

▪ Recomposição das verbas e revitalização dos órgãos da Educação, Saúde, Assistência 

Social, Cultura e Meio Ambiente 

▪ Revogação do teto de gastos,  

▪ Revogação da reforma da Previdência e da reforma trabalhista 

▪ Revogação da reforma do ensino médio 

▪ Reestatização da Eletrobrás 

▪ Volta do monopólio da Petrobrás 

▪ Revogação da lei das OS’s, fim das terceirizações. 

▪ Concurso público para todas as áreas. 

▪ Pagamento do piso da enfermagem e do piso dos ACSs e ACEs 

▪ Não à PEC 32 

▪ Reforma urbana, despejo zero, moradias populares, transporte público e saneamento 

público estatais 

▪ Demarcação das terras indígenas sem restrição;  

▪ Titulação dos quilombos urbanos e rurais 

▪ Reforma agrária com financiamento e assistência  

▪ Desmilitarização das PMs; Fim da tutela militar (artigo 142) 

▪ Defesa do SUS e do SUAS 

▪ Direito à Autodeterminação dos Povos; Não à guerra na Ucrânia 

▪ Campanha de valorização das auxiliares de sala com pagamento da Lei do Piso do 

magistério. 

▪ Defesa dos planos de carreiras e salários; Campanha de data-base com calendário e 

eixos unificados em todos os sindicatos 
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