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1. ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

No 9º Congresso, em novembro de 2019, nossas palavras de ordem foram: “Fora 

Bolsonaro, Fora Neoliberalismo”. Na eleição de segundo turno, no dia 30 de outubro de 

2022, efetuamos um histórico Fora Bolsonaro, reeleição que não ocorria para a 

presidência da República desde 1996. Agora, com o Presidente Lula eleito, seguimos no 

movimento sindical conforme a música de Caetano Veloso “atentos e fortes” para retomar 

bandeiras históricas, por isso apresentamos a tese Fora Neoliberalismo! 

É hora de darmos um basta ao neoliberalismo que se fortalece pelo mundo ao 

promover a miséria da classe trabalhadora. No Brasil promoveu o golpe de 2016 contra a 

Presidenta Dilma, à Lava Jato e a eleição de Bolsonaro em 2018, além de atacar os direitos 

historicamente conquistados dos trabalhadores, se alimentou da fome e da morte dos 

milhares de vítimas da Covid-19 negligenciados pelo governo protofascista de Jair 

Bolsonaro.  levou o nosso país ao mapa da pobreza mundial novamente.  

Apesar da sua prisão política, o Presidente Lula, este ano, como Fênix, ressurgiu 

das cinzas e mostrou sua beleza e força como uma das maiores lideranças da história do 

movimento sindical mundial ao ser eleito para o cargo de presidente da República do 

Brasil pela terceira vez. Temos a obrigação, portanto, sobretudo enquanto sindicalistas, 

trabalhadores e lideranças dos movimentos populares, de garantirmos e mobilizarmos que 

o governo seja do povo e para o povo, sobretudo, para que não ocorra mais na nossa 

história recente, os riscos que a nossa democracia correu nos últimos seis anos.  



Para isso, é preciso estar atento aos números, e os dados da tabela 1, demonstram 

que o golpe neoliberal de 2016 representou a perda de quase uma década (2015-2022) 

para o Brasil e o povo brasileiro na transformação social que estava em curso de 2003 a 

2014 e deixa uma “herança maldita” que custará mais alguns anos de dificuldades. 

 

Tabela 1 – Economia, finanças públicas e trabalho 

Item 2002 2006 2010 2014 2018 2022 

Reservas Internacionais  

(US$ bilhões) 

37,8 85,8 288,6 363,5 374,7 328,6 

(4.11.2022) 

Dívida Externa Bruta (US$ bilhões) 210,7 172,7 256,9 352,8 320,6 323,2 (agosto) 

Dívida Externa Líquida (US$ bilhões) 165,0  74,8 + 50,6 + 45,7 +67,4 +38,5 (agosto) 

Saldo das Transações Correntes (US$ bilhões)  - 8,1 13,1 -79,2 - 101,7 - 51,0 - 27,9 (2021) 

Importação em (US$ bilhões) 62,2 120,3 243,7 318,9 267,5 297,9 

Exportação em (US$ bilhões) 69,3 156,1 231,9 263,9 274,9 317,2 (2021) 

Saldo Balança Comercial em (US$ bilhões) 7,2 35,8 -11,9 - 55,0 7,4 19,2 (2021) 

Dívida Líquida do Setor Público em % 59,9 46,5 38,0 32,6 52,8 58,3 (set) 

Superávit Primário – média 4 anos 1,95 2,42 1,96 1,26   

Déficit Primário - média 4 anos     1,97 3,86 

PIB  

(R$ último ano) 

5,9 6,7 8,1 8,6 8,5 8,7 (2021) 

PIB US$ 0,508 1,1 2,2 2,4 1,8 1,4 (9.2022) 

Média crescimento PIB nos 4 anos do mandato 2,3 3,5 4,6 2,34 - 0,93 1,1  

PIB per capita R$ mil correntes 8,3 12,9 19,9 28,6 33,6 40,7 (2021) 

PIB per capita R$ último ano 32,9 36,1 41,4 43,9 40,9 40,7 (2021) 

PIB per capita em US$ 2,8 5,9 11,3 12,2 9,2 7,5 

Empregos formais CAGED 21,6 27,1 34,8 39,8 37,4 42,8 (9.22) 

Taxa Desocupação PNADC (dez)    6,6  11,7 8,7 (set) 

Rendimento Domiciliar per capita médio das 

pessoas, sem benefícios S 

      

Item 2002 2006 2012 2014 2018 2021 

20% com menores rendimentos   219,00 252,00 219,00 226,00 

40% com menores vencimentos   348,00 391,00 357,00 378,00 

20% com maiores rendimentos   3.839,

00 

4.004,

00 

4.083,

00 

3.838,00 

(2020) 

10% com maiores rendimentos    5.624,

00 

5.813,

00 

5.983,

00 

5.610,00 

Relação entre os rendimentos médios 10/40   16,1 14,9 16,40 14,8 

Relação entre os rendimentos médios 20/20    17,6 15,9 18,7 17,0 

Item 2002 2006 2010 2014 2018 2022 

Empregos Formais - RAIS 28,7 35,1 44,1 49,9 46,3 46,2 

Remuneração média    3.035,

63 

3.378,

39 

3.372,

26 

3.291,56 

Fontes: IBGE e BCB. 

 

A eleição do Presidente Lula interrompe a trajetória do golpe neoliberal de 2016. A 

reconstrução de um Estado de bem-estar social que proporcione crescimento econômico, 

distribuição de renda e inclusão social para o bem-estar de todos(as) é o desafio e a 

esperança em nosso horizonte.  



Nosso desafio será combinar organização e luta popular para sustentar um período de 

transformações sociais capazes de transformar a estrutura social da sociedade brasileira 

na superação da segregação social que perpassou a Colônia, o Império e a República do 

Século XX.    

 

2. PROJETO POLÍTICO DA FETRAM-SC/CUT 

 

Projeto político e plano de lutas 

 

Ser a maior e mais atuante federação de trabalhadores municipais de Santa Catarina e 

continuar entre os maiores e mais atuantes ramos da CUT/SC ‒  de luta, classista, 

democrática e atuante na organização sindical, defesa da valorização dos 

trabalhadores/as, do serviço público e de uma sociedade com cidadania plena 

(possuidora dos direitos civis, políticos e sociais) para todos e todas. 

 

 

1. ENFRENTAR e combater os ataques em curso contra o movimento sindical, 

priorizando a sindicalização dos trabalhadores /as como resposta política e fortalecimento 

da organização sindical;  

 

2. ATUAR na reforma sindical de modo a fortalecer a autonomia, o direito e a liberdade 

sindical, combatendo qualquer proposta de destruição da organização sindical ou de 

subordinação da organização sindical aos interesses dos patrões (incluindo os governos);  

 

3. MANTER a FETRAM-SC/CUT orgânica à CUT, (salvo deliberação em contrário em 

Congresso ordinário ou extraordinário), por entender que o desafio é organizar e 

mobilizar toda a classe trabalhadora na luta sindical, pela sua emancipação; 

 

4. ALCANÇAR 50.000 sindicalizados aos sindicatos filiados até o final de 2025;  

 



5. FORTALECER a FETRAM-SC/CUT para alcançar a plena condição de bem 

representar a categoria dos/as trabalhadores/as municipais em Santa Catarina;  

 

6. AMPLIAR a atuação da FETRAM junto aos sindicatos cutistas e na sociedade 

catarinense; 

 

7.  APOIAR o fortalecimento dos sindicatos filiados. Nas eleições dos sindicatos, a 

FETRAM reconhecerá todas as chapas que solicitarem e forem reconhecidas como 

chapas cutistas pela CUT/SC, zelando pela unidade dos cutistas sempre que possível; 

  

8. FAZER oposições aos sindicatos não cutistas, organizar os trabalhadores e conquistar 

novos sindicatos; 

 

9. CONTRIBUIR na criação, fusão e regionalização de sindicatos na perspectiva de 

fortalecimento da sindicalização, dos sindicatos e da organização sindical da categoria e 

da classe trabalhadora; 

 

10. FORTALECER a rede de comunicação dos trabalhadores/as municipais de Santa 

Catarina incluindo site e redes sociais; 

 

11. POTENCIALIZAR a formação sindical, a construção de novas lideranças e o 

fortalecimento das lideranças e da organização sindical; 

 

12.  MANTER e fortalecer a formação de trabalhadores (as) com recorte de gênero, raça 

e LGBT+ e juventude; 

 

13. ORIENTAR e ampliar a participação de trabalhadores/as jovens nas instâncias de 

deliberação dos sindicatos de base e na Federação; 

 

14. ORGANIZAR na FETRAM e orientar os sindicatos na construção de coletivos para 

discutir as pautas de gênero, raça, LGBT+, comunidades tradicionais, comunidades 

quilombolas, pessoas com deficiência e juventude; 

 



15. ATUAR para unificar a imagem da A FETRAM-SC enquanto organização dos 

trabalhadores/as municipais de Santa Catarina. 

 

PLANO DE LUTAS DA FETRAM-SC/CUT 

 

 

COMBATER o neoliberalismo e as reformas neoliberais em curso no Brasil e lutar 

pela defesa da soberania nacional, da democracia e fortalecimento dos papéis 

desenvolvimentista e social do Estado brasileiro, de modo a garantir e ampliar os 

direitos civis, políticos e sociais – de uma cidadania plena para todos e todas.  

 

 

1. DEFENDER mais direitos trabalhistas na reorganização da CLT, Código ou Estatuto 

do Trabalho; 

 

2. DEFENDER a reconstrução e fortalecimento de um Estado de bem-estar social 

preconizado na CF de 1988 e lutar pela valorização dos trabalhadores/as e por políticas 

sociais que melhoram a vida do povo; 

 

3. DEFENDER o concurso público, a estabilidade de emprego e o plano de cargos, 

salários e carreira dos servidores públicos municipais; 

 

3. REALIZAR as campanhas salariais unificadas anuais e assessorar os sindicatos em 

suas necessidades nas campanhas salariais e nas negociações coletivas; 

 

4. APOIAR as lutas, mobilizações e greves dos sindicatos filiados; 

 

5. LUTAR pela revogação da EC-95; 

 

6. LUTAR contra a terceirização e todas as formas de precarização do trabalho, da renda 

e da vida do trabalhador(a);  

 



7. DEFENDER uma reforma tributária com justiça fiscal (progressiva sobre a renda e o 

patrimônio, com redução proporcional sobre o consumo e a folha de salários); 

 

8. LUTAR pela implementação dos planos de educação (PNE, PEE e PMEs); 

 

9. LUTAR contra as DRU. Combater qualquer proposta de desvinculação dos recursos 

públicos às políticas públicas das vinculações existentes (saúde, educação). Lutar pela 

implementação do Custo Aluno Qualidade, (CAQ), e pela vinculação para outras políticas 

públicas como habitação, cultura, esporte, assistência social; 

 

10. LUTAR pelo fortalecimento do Estado Democrático de Direito no Brasil; 

 

11. DEFENDER e contribuir para a CUT liderar (“colocar o pé na estrada”) a 

organização e a mobilização da classe trabalhadora de forma permanente e forte o 

suficiente para os enfrentamentos necessários na luta contra o neoliberalismo;  

 

12. DEFENDER a Previdência Pública e a ampliação dos direitos previdenciários 

reduzidos pela EC 103 e lei municipais;  

 

13. LUTAR pela retirada da PEC 32 da Reforma Administrativa do Congresso Nacional;  

 

14. LUTAR pela revogação da Lei das OSs;  

 

15. LUTAR pela instituição de um Plano de Carreira, Cargos e Salários do SUS para os 

trabalhadores municipais;  

 

16. DEFENDER de forma incondicional o SUS público, estatal, universal, de qualidade 

e sob a gestão direta do Estado; contra todas as formas de privatização e precarização da 

saúde; pela revogação das leis que deram origem às Organizações Sociais, às 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, às Fundações Estatais de Direito 

Privado, à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e suas subsidiárias, e aquelas que 

permitem e/ou preveem as Parcerias Público-Privadas;  

 

 



17. LUTAR contra as privatizações das empresas públicas e dos serviços públicos;  

 

18. DEFENDER a Petrobrás 100% Estatal e retomada do marco regulatório do Pré-Sal;  

 

19. Lutar contra a criminalização dos movimentos sindical e popular;  

 

20. LUTAR contra as perseguições políticas, assédio moral, racismo, machismo e a 

LGBTfobia;  

 

21. FORTALECER a CUT, defendendo os princípios de independência frente a patrões 

e autonomia em relação aos partidos e governos, participando organizadamente de suas 

instâncias e fóruns;  

 

22. DEFENDER o SUS e o SUAS estatais e gratuitos;  

 

23. IMPULSIONAR a continuidade de uma ampla campanha em defesa das vacinas, 

considerando o processo cíclico do retorno do vírus contra a Covid-19;  

 

24. DEFENDER a estabilidade no emprego e redução da jornada sem redução dos 

salários; 

 

25. COBRAR do Presidente eleito a correção da tabela do imposto de renda com isenção 

até 5.000,00 e devida compensação de receita com a tributação de lucros dividendos; 

 

26. COBRAR do Presidente eleito a política de salário mínimo forte; 

 

27. DEFENDER as convenções n. 87 e n. 151 da OIT e a regulamentação da negociação 

coletiva no serviço público. Contra a extinção das NRs; 

 

28. PARTICIPAR das lutas coordenadas pela CONFETAM; 

 

29. PARTICIPAR das lutas coordenadas pela CUT; 

 



30. ORGANIZAR a luta contra a reforma administrativa o desmonte das carreiras do 

funcionalismo, a privatização de serviços essenciais;  

 

18. DIALOGAR com a população sobre a importância das empresas públicas e do 

funcionalismo para a garantia dos direitos e cidadania e soberania do país;  

 

19. CONSTRUIR um mapeamento de quem é e o que faz o servidor público para a 

FETRAM estabelecer um diálogo com a sociedade civil catarinense para criarmos uma 

Campanha em defesa do serviço público municipal catarinense; 

 

20. ORGANIZAR um conjunto de propostas dos sindicatos da FETRAM, movimentos 

populares, apontando ações tanto em relação às questões sanitárias, quanto aos desafios 

econômicos e sociais para apresentarmos aos novos governos federal e estadual, 

parlamentares estaduais e federais para advogarem em defesa do serviço público 

municipal e em defesa do servidor público municipal; 

 

21. IMPULSIONAR a luta e a reorganização do movimento sindical e movimentos 

sociais no estado de Santa Catarina, sob a coordenação ativa da FETRAM;  

 

22. INCENTIVAR novas formas de articulação e mobilização sindical e social, 

utilizando a internet, as redes sociais e as manifestações culturais simbólicas, sobretudo, 

mobilizando e conquistando para o movimento sindical mulheres, comunidades 

LGBTQIA+, juventude, comunidades pretas e periféricas;   

 

23. MOBILIZAR a população e os trabalhadores sobre o risco de continuidade dos 

ataques aos direitos dos trabalhadores e as conquistas do povo brasileiro, sobretudo, 

manter-se vigilante para dar sustentabilidade e apoio ao presidente eleito para o pleito de 

2023-2027;  

 

24.. RESISTIR à sanha privatista, retardar privatizações e obter uma importante vitória, 

na prática em favor da educação, com a aprovação do FUNDEB permanente (na 

regulamentação, a pressão é para garantir a destinação dos recursos para educação 

pública); 

 



25. REAFIRMAR a autonomia e independência da FETRAM frente aos governos, 

partidos e gestões, defendendo de forma responsável e convicta a pauta de reivindicações 

dos trabalhadores, assegurando caráter de classe da entidade e dos trabalhadores e 

trabalhadoras;  

 

26. APRESENTAR a pauta da classe trabalhadora, nos períodos eleitorais, na Plataforma 

da FETRAM para as eleições nos estados e municípios, possibilitando maior articulação, 

mobilização e solidariedade entre os Sindicatos filiados e Federações que contemplem os 

temas: trabalho, saúde, meio ambiente, educação, incluindo a educação do campo e 

indígena, democracia, desenvolvimento regional e fortalecimento da agricultura familiar, 

regularização fundiária e política energética;  

 

27. INTERAGIR com os mandatos que buscam representar os interesses dos 

trabalhadores e construir eixos de luta e visibilidade estratégica, tanto no âmbito nacional, 

quanto nos estados e municípios;  

 

28. FORMAÇÃO para os dirigentes sindicais para que possam compreender que os 

lugares sociais de classe, raça e gênero estruturam a história do nosso país. Deste modo, 

é preciso desconstruir e disputar narrativas antirracistas, anti-misóginas, anti-machistas, 

anti-homofóbicas e anti-indígenas para, sobretudo, compreender que, essas diferenças 

extravasam e explodem em conflitos e lutas sociais no cotidiano. A questão racial, das 

mulheres, LGBTQI+ e dos povos originários não são mais debates setoriais e fazem parte 

do centro da agenda do sindicalismo que se identifica com os verdadeiros anseios de sua 

base por igualdade, liberdade e democracia;  

 

29. APOIAR e possibilitar que instrumentos de pesquisas cheguem na base dos 

servidores municipais, onde estes são objetos de estudo para traçar perfis de categorias 

para pesquisadores e instituições comprometidas com o desenvolvimento da ciência;  

 

30.  LUTAR por uma educação não sexista, antirracista e não lesbofóbica, sobretudo 

debater estas questões na prática do movimento sindical;  

 



2. INCLUIR o tema raça e gênero como uma das dimensões estruturantes das 

desigualdades nos processos de educação formal e não formal, inclusive do movimento 

sindical; 

 

3. TRABALHAR o conceito de machismo e de feminismo na educação formal e não 

formal, inclusive do movimento sindical;  

 

4. COMBATER a lesbofobia nas escolas formal e não formal, inclusive do movimento 

sindical; 

 

 5. AMPLIAR o debate sobre novos arranjos familiares;  

 

6. LUTAR pela adequação da linguagem de gênero e raça nas pesquisas sociais e 

institucionais;  

 

7. LUTAR para assegurar, no currículo do Ensino Básico, a sexualidade humana como 

disciplina obrigatória ministrada nas instituições de ensino;  

 

8. INCLUIR o recorte de gênero no mapeamento das experiências existentes de 

Organizações nos Locais de Trabalho (OLT); 

 

 9. PROMOVER ações para ampliar a sindicalização de mulheres; 

 

 10. LUTAR contra a criminalização de professoras e professores de escolas públicas que 

tenham cargos de representação sindical;  

 

11. LUTAR pela regulamentação da Convenção 151 da OIT;  

 

12.OPORTUNIZAR a criação de canais de denúncia contra os meios de comunicação 

que utilizam propagandas do corpo da mulher como mercadoria;  

 

13. INCLUIR as cláusulas de gênero nas mesas de negociações e promover ações para 

ampliar a presença das mulheres nesses espaços;  



14. INVESTIR na formação e organização sindical e no acompanhamento e assessoria 

dos processos de negociação coletiva, para que estas incorporem as demandas 

apresentadas pelas mulheres;  

 

15. CONSTRUIR por meio dos sindicatos, nos locais de trabalho, um programa de 

formação política na perspectiva de gênero, raça e classe para mulheres dirigentes 

sindicais;  

 

16. REALIZAR formação política para as mulheres para preparar e qualificar a ação 

sindical feminina, com calendário fixo e material específico; 

 

17. RECHAÇAR propagandas que usam o corpo da mulher como mercadoria;  

 

18. OPORTUNIZAR a criação de canais de denúncia contra os meios de comunicação 

que ridicularizem a imagem da mulher;  

 

19. DEBATER os direitos sexuais e reprodutivos com os homens e mulheres dividindo 

igualmente a responsabilidade pela reprodução em nossa sociedade;  

 

20. LUTAR pela universalização dos direitos das mulheres à Saúde Pública e a 

implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher;  

 

 

DEFENDER JUNTO À CONFETAM  

 

CONSTRUIR uma agenda de lutas para impulsionar o movimento da classe 

trabalhadora no cenário internacional para garantir a governabilidade do presidente 

Lula. 

 

 

1. POTENCIALIZAR a luta contra o neoliberalismo na América Latina e iniciar 

formações sindicais compreendendo os processos decoloniais para construção de novas 

narrativas latino-americanas a partir dos povos originários; 



 

2. INCENTIVAR a participação dos sindicatos dos municipais nos processos de 

democracia participativa, para que a classe trabalhadora tenha protagonismo nesses e se 

empodere dos conselhos públicos de saúde, de educação, de cultura, de assistência, social, 

da mulher, de igualdade de gênero, de pessoas com deficiência, de meio ambiente e de 

igualdade racial a fim de que se reative as conferências nacionais, estaduais e municipais 

de construção de políticas de participação social, enquanto mecanismos de participação 

paritário de sociedade civil e estado para pactuação de políticas e controle social; 

 

3. PROTAGONIZAR a luta contra o negacionismo científico no Brasil e nos países da 

América Latina, promovendo campanhas de valorização dos profissionais e qualificação 

e modernização dos espaços públicos que desenvolvem ciência nos municípios 

catarinenses;  

 

4. REORGANIZAR os trabalhadores para retomar os novos/velhos projetos de 

interesses da classe trabalhadora para (re) apresentá-los para o futuro governo de Luís 

Inácio Lula da Silva, considerando tudo o que foi destruído nos últimos anos pelo governo 

protofascista de Jair Bolsonaro e pelo governo golpista de Michel Temer;  

 

5. CONSTRUIR a luta pela Defesa do Serviço Público de Qualidade. Os trabalhadores 

brasileiros têm o imenso desafio de defender e fortalecer um serviço público de qualidade 

que tenha servidores, concursados e qualificados;  

 

6. REFORÇAR o dia 8 de março, dia internacional das mulheres e impulsionar a luta 

contra o sexismo, o machismo e a misoginia;  

 

7. LUTAR pela garantia da Constituição Federal e pela regulamentação do Artigo 8º 

desta, que dispõe sobre a organização sindical, garantindo liberdade e autonomia;  

 

8. UNIFICAR a luta do campo e da cidade, de todas as forças e federações, na defesa da 

unidade da classe trabalhadora;  

 

9. MOBILIZAR a classe em defesa do emprego e de políticas públicas que atendam suas 

necessidades e intensifique os esforços em articular o conjunto das esquerdas, 



movimentos sociais, estudantil, sindicais e partidários ‒ alinhados ao projeto de sociedade 

pautado na justiça social com crescimento econômico, geração de empregos e trabalho, 

distribuição de renda, produção de alimentos saudáveis, preservação dos recursos naturais 

e a luta em defesa da democracia e soberania nacional; 

 

10. DEFENDER o direito de greve dos trabalhadores no âmbito da OIT, construir uma 

luta nacional pela não criminalização dos movimentos sociais e dos lutadores, rechaçar 

as ações coletivas dos empregadores contra a classe;  

 

13. LUTAR contra o racismo e genocídio da juventude negra, por mais direitos e 

liberdades para as mulheres, pelo fim do machismo e homofobia, pelo direito à cidade, 

saúde e educação de qualidade; 

 

14. CONTINUAR a luta para que as trabalhadoras domésticas tenham seus direitos 

equiparados aos dos demais trabalhadores;  

 

15. LUTAR pela ratificação da Convenção 189 e Recomendação 201 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), que trata do trabalho decente para as trabalhadoras e 

trabalhadores domésticos;  

 

16. LUTAR pela regulamentação da Convenção n.º 168 da OIT, relativa à Promoção do 

Emprego e Proteção contra o Desemprego;  

 

17. LUTAR pela ratificação da Convenção 156 da OIT, que trata da não discriminação 

dos trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares;  

 

18. LUTAR pela Licença Maternidade de 180 dias para todas as mulheres dos setores 

públicos e privados, da cidade e do campo;  

 

19. ELABORAR um Projeto de Lei de licença compartilhada de 180 dias para a mãe e, 

na sequência, 180 dias para o pai, incluindo as uniões homoafetivas;  

 

20. RESPEITAR a cultura dos povos do campo, da floresta e das águas e garantir 

autonomia e apoio para plantarem os alimentos que respondam às suas demandas na 



qualidade e quantidade necessárias, e não para atender às exigências do mercado e do 

agronegócio;  

 

21. GARANTIR nos diagnósticos e mapeamentos da Economia Solidária dados 

desagregados por sexo, raça e classe, de forma a permitir análises da realidade 

considerando as três dimensões como estruturantes das desigualdades;  

 

22. LUTAR pela criação do Fundo Nacional e Estadual da Economia Solidária que faça 

o recorte de gênero e promova ações específicas para as mulheres;  

 

23. LUTAR pela criação do marco regulatório da Economia Solidária como política 

pública para as mulheres;  

 

24. CONTINUAR e ampliar políticas de transferência de renda e de valorização do 

salário mínimo;  

 

25. LUTAR pela manutenção e atualização da política de valorização do Salário Mínimo, 

das políticas sociais, além da retomada do mercado de trabalho derivado do crescimento 

econômico, condições indispensáveis para melhoria da distribuição de renda e redução 

das desigualdades;   

 

26.  APOIAR a luta pela Reforma Tributária, para melhorar a distribuição de renda e 

combater as desigualdades econômicas e sociais. São urgentes medidas como taxação das 

grandes fortunas, taxação sobre transações financeiras internacionais e contribuição sobre 

a movimentação financeira e herança;  

 

27. LUTAR pela redução imediata da taxa básica de juros no país e enfrentar os pilares 

macroeconômicos neoliberais que ainda persistem na política econômica nacional, tais 

como o superávit primário, alguns pontos da lei de responsabilidade fiscal e o controle da 

inflação pela elevação da taxa básica de juros;  

 

28. PRESSIONAR pela derrubada dos juros, controle das remessas de lucros das 

multinacionais, centralização cambial e estabelecer câmbios múltiplos para combater as 

importações predatórias à indústria nacional, e pelo fim do superávit primário;  



 

29. ESTIMULAR o desenvolvimento de políticas voltadas para o fortalecimento da 

classe trabalhadora nos Estados;  

 

30. EXIGIR a institucionalização do caráter deliberativo das Conferências de políticas 

públicas e dos Conselhos Nacionais;  

 

31. EXIGIR do governo federal a atualização da tabela do Imposto de Renda Pessoa 

Física (IRPF), isentando do imposto de renda os trabalhadores que recebem até três 

salários mínimos e novas alíquotas para as faixas salariais, com base nos estudos do 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese);  

 

32. EXIGIR e assegurar a taxação progressiva das grandes fortunas e das heranças com 

percentual da arrecadação destinado às ações e serviços do SUS;  

 

33. LUTAR pela ampliação da tributação sobre grandes propriedades, lucros e ganhos do 

capital de maneira a favorecer a produção frente aos ganhos financeiros;  

 

34. LUTAR pela criação do imposto sobre as grandes fortunas e heranças;  

 

35. LUTAR pela expansão da isenção dos impostos da cesta básica de consumo popular;  

 

36. COBRAR contrapartidas sociais e trabalhistas aos incentivos fiscais e tributários; 

 

37. COMBATER a guerra fiscal e os benefícios a sonegadores que reduzem os impostos 

e refletem na diminuição dos investimentos nas políticas públicas;  

 

38. DEBATER sobre critérios de tributação e isenção tributária de entidades 

filantrópicas, igrejas, ONGs com a finalidade de dar maior transparência na execução das 

políticas públicas e sociais; 

 

39. LUTAR pela revogação da Lei Kandir que torna imune à tributação de produtos 

semielaborados exportados, incentivando a exportação de commodities em detrimento de 

manufaturas;  



 

40. LUTAR pela reforma urbana e expropriação das áreas ocupadas para fins de moradia, 

dando suporte às políticas públicas sociais, educação, saúde, saneamento, segurança, etc., 

para as ocupações urbanas;  

 

41. LUTAR por um modelo de cidade economicamente sustentável, fisicamente 

organizada, socialmente é justa, institucionalmente democrática e participativa;  

 

42. LUTAR por uma política habitacional de interesse social que estimule que a terra 

tenha valor de uso; 

 

43. DEFENDER de forma irrestrita a reforma agrária e o fortalecimento da agricultura 

familiar;  

 

44. LUTAR pela realização da reforma agrária ampla, massiva, de qualidade e 

participativa, para que a mesma seja incorporada à agenda central do governo como forma 

de garantir direitos e qualidade de vida e trabalho aos povos do campo, das florestas e das 

águas, superando as desigualdades e consolidando a democracia em nosso País;  

 

45. LUTAR pela criação de mecanismos para a democratização do Poder Judiciário; 

 

46. CONSTRUIR atividades, em parceria com os movimentos sociais organizados, e 

estabelecer uma agenda permanente de ações nas ruas em defesa da democracia e da 

classe trabalhadora;  

 

47. CONSCIENTIZAR a população da importância e defesa do meio ambiente em 

virtude das crises climáticas, que afetam o modo de vida da classe trabalhadora e colocam 

em questão a própria experiência humana;  

 

48. LUTAR pela garantia da soberania do Estado brasileiro na Amazônia, na exploração 

das suas riquezas, considerando as necessidades da população local;  

 

49. RESISTIR junto aos povos do campo, das florestas e das águas, à destruição das 

políticas ambientais e de promoção da produção sustentável. Defendemos uma transição 



ecológica justa e democrática com valorização e proteção dos trabalhadores do campo e 

da cidade; 

 

50. DEFENDER a Amazônia, a Reforma Agrária e a Segurança Alimentar. Defender um 

projeto de desenvolvimento sustentável, destacando a Amazônia, onde a bioeconomia, 

terra, água e energia, como bens coletivos ganham relevância, assim como a luta contra 

contaminação por agrotóxicos e sua indiscriminada liberação e pela soberania e segurança 

alimentar; 

 

51. DEFENDER a sustentabilidade da vida da população negra e das mulheres. Contra a 

violência racial e de gênero, por autonomia das mulheres e reparação histórica ao povo 

negro. Contra os racistas e machistas, pela sustentabilidade da vida da população negra e 

das mulheres. Contra a violência racial e de gênero, por autonomia das mulheres e 

reparação histórica ao povo negro; 

 

52. CONSTRUIR atividades em parceria com os movimentos sociais organizados, e 

estabelecer uma agenda permanente de ações nas ruas em defesa da democracia e da 

classe trabalhadora;  

 

53. REALIZAR ampla campanha para derrotar a Reforma Administrativa – PEC 

32/2020, convidando as entidades democráticas, sindicais, sociais e civis a construir uma 

agenda unitária de lutas e atividades em apoio aos serviços públicos, aos servidores e 

amplificar suas narrativas e argumentos junto à opinião pública e meios de comunicação; 

 

54. CRIAR um Comando Unitário Nacional e Frentes Únicas Estaduais e Municipais, e, 

unificar o trabalho das entidades nas duas Casas do Congresso Nacional, nas Assembleias 

Estaduais e nas Câmaras Municipais de forma a potencializar as posições em defesa dos 

serviços públicos, das empresas públicas e estatais, do Brasil e dos trabalhadores e 

trabalhadoras;  

 

55. UNIFICAR as campanhas salariais, em defesa dos empregos e das conquistas da 

classe trabalhadora;  

 



56. ARTICULAR uma campanha publicitária unificada das entidades, em defesa dos 

serviços públicos, dos servidores e dos trabalhadores e trabalhadoras das estatais;  

 

57. LUTAR pela democratização das Comunicações e contra o oligopólio da grande 

mídia brasileira e a manipulação da informação no país;  

 

58. LUTAR por um novo marco regulatório dos meios de comunicação no Brasil;  

 

59. LUTAR permanentemente pela democratização da comunicação, com ampla 

regulamentação do setor e com garantias para que a sociedade civil possa participar de 

todos os debates e ações que visem atingir tal objetivo;  

 

60. FORTALECER a comunicação digital das federações no protagonismo virtual como 

vitrine de debates e de lutas;  

 

62. ARTICULAR a aprovação nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais de 

moções dirigidas aos deputados e vereadores, em defesa dos serviços públicos, das 

empresas públicas e estatais, do Brasil e dos trabalhadores e trabalhadoras; 

 

63. GARANTIR e recuperar os direitos trabalhistas e apontar em direção a um projeto 

de desenvolvimento que favoreça a indústria, a produção nacional, a defesa do meio 

ambiente e a inclusão social. A luta será contra as demissões, por geração de mais 

empregos e recuperação de direitos trabalhistas;  

 

64. LUTAR contra a fome e a miséria, pela manutenção do auxílio emergencial e dos 

programas de proteção do emprego e da renda, pela retomada das políticas de incentivo 

à agricultura familiar e à produção de alimentos, pela formação de estoques públicos e 

pela redução do preço dos alimentos;  

 

65. REPUDIAR as medidas do governo Bolsonaro, que facilita e incentiva o porte de 

armas;  

 

66.RETOMAR as campanhas “mais livros, menos armas”;  

 



67. AMPLIFICAR a luta pela vacina e menos armas. Construir a luta pela vida e não 

pela morte;  

 

68. MOBILIZAR a sociedade para dizer NÃO e barrar a PEC-186 que desvincula 

recursos públicos para a saúde e educação nos estados e municípios, atrela a garantia do 

auxílio emergencial à essa retirada de direitos e penaliza os servidores públicos com mais 

congelamento de rendimentos, e, fazendo com que estes possam pagar a conta de uma 

crise que se agudiza por falta de uma política de governo, por falta de respostas efetivas 

para frear o caos socioeconômico que se encontra o país; 

 

69. CONSTRUIR uma campanha de solidariedade para as famílias que estão em situação 

de vulnerabilidade e coletar alimentos e material de higiene pessoal e mobilizar para o 

dia 28 de março – Dia Nacional de solidariedade às famílias necessitadas;  

 

70. REALIZAR uma campanha de denúncia às organizações internacionais para 

construir um Tribunal do Genocídio e julgar os governos omissos, sobretudo o governo 

Bolsonaro, pelos crimes de tantas vidas perdidas no Brasil, por falta de uma política que 

combata o avanço da covid-19 e suas variantes;  

 

71.. PRESSIONAR o Congresso Nacional para que seja mantido por meio de PEC o 

auxílio emergencial de R$ 600,00 mensal, tornando-o programa de renda mínima 

permanente e de programas de proteção ao emprego; 

 

 

 

 

   


