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CADERNO DE TESES  

10º Congresso da FETRAM-SC/CUT 

12 a 14 de novembro de 2022 

 

TESE 1 

 ARTICULAÇÃO SINDICAL  

FORA NEOLIBERALISMO 

 

ANÁLISE DE CONJUNTURA 

1. 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! 

2. 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.  

3. 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.  

4. 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. 
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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. 

5. 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.  

6. 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.    

 

PROJETO POLÍTICO DA FETRAM-SC/CUT 

7. 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. 

8. 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;  

9. 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 
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organização sindical aos interesses dos patrões (incluindo os governos);  

10. MANTER a FETRAM-SC/CUT orgânica à CUT, por entender que o desafio é organizar e 

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

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

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

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

13. AMPLIAR a atuação da FETRAM junto aos sindicatos CUTistas e na sociedade catarinense; 

14. 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; 

15. FAZER oposições aos sindicatos não CUTistas, organizar os trabalhadores e conquistar novos 

sindicatos; 

16. 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; 

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

incluindo site e redes sociais; 

18. POTENCIALIZAR a formação sindical, a construção de novas lideranças e o fortalecimento das 

lideranças e da organização sindical; 

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

e juventude; 

20. ORIENTAR e ampliar a participação de trabalhadores/as jovens nas instâncias de deliberação dos 

sindicatos de base e na Federação; 

21. ORGANIZAR na FETRAM e orientar os sindicatos na construção de coletivos para discutir as 

pautas de gênero, raça, LGBTQIA+, comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, pessoas 

com deficiência e juventude; 

22. ATUAR para unificar a imagem da FETRAM-SC enquanto organização dos trabalhadores/as 

municipais de Santa Catarina. 

 

PLANO DE LUTAS - FETRAM-SC/CUT 

23. 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. 

24. DEFENDER mais direitos trabalhistas na reorganização da CLT, Código ou Estatuto do Trabalho; 

25. 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; 

26. DEFENDER o concurso público, a estabilidade de emprego e o plano de cargos, salários e carreira 

dos servidores públicos municipais; 
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27. REALIZAR as campanhas salariais unificadas anuais e assessorar os sindicatos em suas 

necessidades nas campanhas salariais e nas negociações coletivas; 

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

29. LUTAR pela revogação da EC-95; 

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

trabalhador(a);  

31. 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); 

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

33. 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; 

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

35. 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;  

36. DEFENDER a Previdência Pública e a ampliação dos direitos previdenciários reduzidos pela EC 

103 e lei municipais;  

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

38. LUTAR pela revogação da Lei das OSs;  

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

municipais;  

40. 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;  

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

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

43. LUTAR contra a criminalização dos movimentos sindical e popular;  

44. LUTAR contra as perseguições políticas, assédio moral, racismo, machismo e a LGBTQIA+fobia;  

45. 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;  

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

47. IMPULSIONAR a continuidade de uma ampla campanha em defesa das vacinas, considerando o 

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

48. DEFENDER a estabilidade no emprego e redução da jornada sem redução dos salários; 
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49. 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; 

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

51. DEFENDER as convenções n. 87 e n. 151 da OIT e a regulamentação da negociação coletiva no 

serviço público. Contra a extinção das NRs; 

52. PARTICIPAR das lutas coordenadas pela CONFETAM; 

53. PARTICIPAR das lutas coordenadas pela CUT; 

54. ORGANIZAR a luta contra a reforma administrativa o desmonte das carreiras do funcionalismo, a 

privatização de serviços essenciais;  

55. DIALOGAR com a população sobre a importância das empresas públicas e do funcionalismo para 

a garantia dos direitos e cidadania e soberania do país;  

56. 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; 

57. 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; 

58. IMPULSIONAR a luta e a reorganização do movimento sindical e movimentos sociais no estado 

de Santa Catarina, sob a coordenação ativa da FETRAM;  

59. 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;   

60. 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;  

61. 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); 

62. 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;  

63. 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;  

64. 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;  

65. 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 
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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, LGBTQIA+ 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;  

66. 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;  

67. LUTAR por uma educação não sexista, antirracista e não lesbofóbica, sobretudo debater estas 

questões na prática do movimento sindical;  

68. 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; 

69. TRABALHAR o conceito de machismo e de feminismo na educação formal e não formal, inclusive 

do movimento sindical;  

70. COMBATER a lesbofobia nas escolas formal e não formal, inclusive do movimento sindical; 

71. AMPLIAR o debate sobre novos modelos de famílias;  

72. LUTAR pela adequação da linguagem de gênero e raça nas pesquisas sociais e institucionais;  

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

obrigatória ministrada nas instituições de ensino;  

74. INCLUIR o recorte de gênero no mapeamento das experiências existentes de Organizações nos 

Locais de Trabalho (OLT); 

75. PROMOVER ações para ampliar a sindicalização de mulheres; 

76. LUTAR contra a criminalização de professoras e professores de escolas públicas que tenham cargos 

de representação sindical;  

77. LUTAR pela regulamentação da Convenção 151 da OIT;  

78. OPORTUNIZAR a criação de canais de denúncia contra os meios de comunicação que utilizam 

propagandas do corpo da mulher como mercadoria;  

79. INCLUIR as cláusulas de gênero nas mesas de negociações e promover ações para ampliar a 

presença das mulheres nesses espaços;  

80. 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;  

81. 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;  

82. REALIZAR formação política para as mulheres para preparar e qualificar a ação sindical feminina, 

com calendário fixo e material específico; 

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

84. OPORTUNIZAR a criação de canais de denúncia contra os meios de comunicação que 

ridicularizem a imagem da mulher;  

85. DEBATER os direitos sexuais e reprodutivos com os homens e mulheres dividindo igualmente a 
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responsabilidade pela reprodução em nossa sociedade;  

86. LUTAR pela universalização dos direitos das mulheres à Saúde Pública e a implantação da Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher;  

 

PLANO DE LUTAS – CONFETAM/CUT 

87. CONSTRUIR uma agenda de lutas para impulsionar o movimento da classe trabalhadora no 

cenário internacional para garantir a governabilidade do presidente Lula. 

88. 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; 

89. 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; 

90. 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;  

91. 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;  

92. 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;  

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

sexismo, o machismo e a misoginia;  

94. LUTAR pela garantia da Constituição Federal e pela regulamentação do Artigo 8º desta, que dispõe 

sobre a organização sindical, garantindo liberdade e autonomia;  

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

classe trabalhadora;  

96. 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; 

97. 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;  

98. LUTAR contra o racismo e genocídio da juventude negra, por mais direitos e liberdades para as 
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mulheres, pelo fim do machismo e homofobia, pelo direito à cidade, saúde e educação de qualidade; 

99. CONTINUAR a luta para que as trabalhadoras domésticas tenham seus direitos equiparados aos 

dos demais trabalhadores;  

100. 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;  

101. LUTAR pela regulamentação da Convenção n.º 168 da OIT, relativa à Promoção do Emprego e 

Proteção contra o Desemprego;  

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

trabalhadores e trabalhadoras com responsabilidades familiares;  

103. LUTAR pela Licença Maternidade de 180 dias para todas as mulheres dos setores públicos e 

privados, da cidade e do campo;  

104. 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;  

105. 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;  

106. 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;  

107. LUTAR pela criação do Fundo Nacional e Estadual da Economia Solidária que faça o recorte de 

gênero e promova ações específicas para as mulheres;  

108. LUTAR pela criação do marco regulatório da Economia Solidária como política pública para as 

mulheres;  

109. CONTINUAR e ampliar políticas de transferência de renda e de valorização do salário mínimo;  

110. 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;   

111. 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;  

112. 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;  

113. 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;  

114. ESTIMULAR o desenvolvimento de políticas voltadas para o fortalecimento da classe trabalhadora 

nos Estados;  

115. EXIGIR a institucionalização do caráter deliberativo das Conferências de políticas públicas e dos 
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Conselhos Nacionais;  

116. 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);  

117. EXIGIR e assegurar a taxação progressiva das grandes fortunas e das heranças com percentual da 

arrecadação destinado às ações e serviços do SUS;  

118. LUTAR pela ampliação da tributação sobre grandes propriedades, lucros e ganhos do capital de 

maneira a favorecer a produção frente aos ganhos financeiros;  

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

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

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

122. COMBATER a guerra fiscal e os benefícios a sonegadores que reduzem os impostos e refletem na 

diminuição dos investimentos nas políticas públicas;  

123. 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; 

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

exportados, incentivando a exportação de commodities em detrimento de manufaturas;  

125. 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;  

126. LUTAR por um modelo de cidade economicamente sustentável, fisicamente organizada, 

socialmente é justa, institucionalmente democrática e participativa;  

127. LUTAR por uma política habitacional de interesse social que estimule que a terra tenha valor de 

uso; 

128. DEFENDER de forma irrestrita a reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar;  

129. 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;  

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

131. 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;  

132. 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;  

133. LUTAR pela garantia da soberania do Estado brasileiro na Amazônia, na exploração das suas 

riquezas, considerando as necessidades da população local;  

134. 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 



 

10 
 

democrática com valorização e proteção dos trabalhadores do campo e da cidade; 

135. 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; 

136. 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; 

137. 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;  

138. 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; 

139. 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;  

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

trabalhadora;  

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

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

142. LUTAR pela democratização das Comunicações e contra o oligopólio da grande mídia brasileira e 

a manipulação da informação no país;  

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

144. 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;  

145. FORTALECER a comunicação digital das federações no protagonismo virtual como vitrine de 

debates e de lutas;  

146. 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; 

147. 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;  

148. 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;  

149. REPUDIAR as medidas do governo Bolsonaro, que facilita e incentiva o porte de armas;  
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150. RETOMAR as campanhas “mais livros, menos armas”;  

151. AMPLIFICAR a luta pela vacina e menos armas. Construir a luta pela vida e não pela morte;  

152. 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; 

153. 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;  

154. 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;  

155. 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;  
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TESE 2 

CONTRIBUIÇÃO AO 10º CONGRESSO FETRAM-SC/CUT 

EM DEFESA DA FETRAM-SC FORTE, INDEPENDENTE  

E DE LUTA 
 

157. 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. 

158. 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. 

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

160. 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. 

161. 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. 

162. 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. 

163. 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. 

164. Nossa tarefa imediata é defesa do Respeito ao Voto Popular! Não podemos aceitar atos de golpistas 

que questionam o resultado das urnas. 

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

níveis – federal, estadual e municipal. 

166. 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. 



 

13 
 

167. 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. 

168. 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. 

169. 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. 

170. 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! 

171. 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! 

172. 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. 

173. 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. 

174. 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. 
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175. 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 

176. Aumento geral dos salários 

177. Tabelamento dos preços da cesta básica 

178. Respeito ao voto popular 

179. Punição a todos os que cometeram crimes eleitorais 

180. Respeito à organização sindical 

181. Recomposição das verbas e revitalização dos órgãos da Educação, Saúde, Assistência Social, 

Cultura e Meio Ambiente 

182. Revogação do teto de gastos 

183. Revogação da reforma da Previdência e da reforma trabalhista 

184. Revogação da reforma do ensino médio 

185. Reestatização da Eletrobrás 

186. Volta do monopólio da Petrobrás 

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

188. Concurso público para todas as áreas. 

189. Pagamento do piso da enfermagem e do piso dos ACSs e ACEs 

190. Não à PEC 32 

191. Reforma urbana, despejo zero, moradias populares, transporte público e saneamento público estatais 

192. Demarcação das terras indígenas sem restrição; 

193. Titulação dos quilombos urbanos e rurais 

194. Reforma agrária com financiamento e assistência 

195. Desmilitarização das PMs 

196. Fim da tutela militar (artigo 142) 

197. Defesa do SUS e do SUAS 

198. Direito à Autodeterminação dos Povos 

199. Não à guerra na Ucrânia 

200. Campanha de valorização das auxiliares de sala com pagamento da Lei do Piso do magistério 

201. Defesa dos planos de carreiras e salários 

202. Campanha de data-base com calendário e eixos unificados em todos os sindicatos 
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TESE 3 

LIBERDADE E INDEPENDÊNCIA SINDICAL 

Tese da corrente sindical Esquerda Marxista ao 10º Congresso da FETRAM-

SC/CUT 

 

O capitalismo em crise, uma sociedade em decadência 

203. A guerra na Ucrânia é o mais recente fruto da agonia do regime capitalista. A razão central deste 

conflito encontra-se no aprofundamento da crise econômica mundial que se desenvolve desde 2008 

e foi impulsionada durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo o Banco Mundial, 90% dos 

países tiveram contração do PIB em 2020, um impacto mais amplo do que nas duas guerras 

mundiais, e a recuperação observada em 2021 foi muito débil e insuficiente para cobrir as perdas. 

A recessão global em 2020, vale frisar, foi acelerada e potencializada pela pandemia da Covid-19, 

porém, esta crise já estava sendo gestada pelas contradições capitalistas e está na raiz da crise 

política ao redor do mundo. 

204. Como atuam os governos para enfrentar essa crise? Ataques generalizados aos direitos e conquistas 

dos trabalhadores e a injeção massiva de dinheiro na economia, usados principalmente para resgatar 

bancos e multinacionais. Em consequência, aumenta-se a já elevada dívida pública, que nos EUA 

superou pela primeira vez a casa dos 30 trilhões de dólares em 2022, e, somada a gargalos na 

produção e transporte de mercadorias, há um aumento generalizado da inflação que os países 

centrais, como Reino Unido, Alemanha e EUA, não viam há décadas. 

205. Este é um mundo em crise. Crise econômica, pandemia, mudanças climáticas e tragédias ambientais, 

guerras, refugiados, decadência social e cultural. Porém, este não é o fim do mundo, é a agonia de 

um modo de produção que há muito tempo deixou de promover o desenvolvimento e progresso para 

a sociedade, e que precisa ser enterrado antes de conduzir toda a humanidade para a barbárie. 

206. Apenas a luta da classe trabalhadora pode impulsionar a luta política por um outro futuro. Nos 

últimos anos vimos explosões insurrecionais em diferentes países. Ainda em 2020, em plena 

pandemia, as massas foram às ruas nos EUA contra o racismo e a violência policial. Em 2021, 

acompanhamos massivas mobilizações de agricultores na Índia, manifestações contra os governos 

de direita no Paraguai e na Colômbia, a heroica resistência popular contra o golpe militar no Sudão 

e em Mianmar, onda de greves nos EUA e Turquia. O ano de 2022 iniciou com grandes protestos 

no Cazaquistão, reprimidos com apoio do exército de Putin, que internamente reprime as 

significativas manifestações de rua contra a guerra na Ucrânia. Vimos ainda as manifestações 

massivas contra o governo no Sri Lanka, que levaram à queda do primeiro-ministro, e também no 

Equador. Mais recentemente, observamos com atenção a luta iniciada pelas mulheres iranianas e as 

ondas de greves que abalam o coração do imperialismo, no Reino Unido, EUA e França. 

207. Ao mesmo tempo, a classe trabalhadora e a juventude usam dos instrumentos de luta que têm à mão 

para expressar seu anseio por mudanças radicais, como temos visto nos processos eleitorais dos 

últimos anos na América do Sul. As vitórias de Gabriel Boric, no Chile, Pedro Castillo, no Peru, 

Gustavo Petro, na Colômbia, e Lula, no Brasil. São as demonstrações claras desse anseio por 

mudanças, apesar das limitações que esses governos encontrarão dentro da lógica do sistema 

capitalista. Por isso é urgente o combate pela construção de uma verdadeira internacional dos 

trabalhadores que, agindo com base nas verdadeiras tradições revolucionárias do movimento 

operário mundial, possa conduzir a classe trabalhadora em direção à construção de um mundo 

socialista. 
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Após a derrota de Bolsonaro, preparar as próximas vitórias 

208. A disposição de luta de jovens e trabalhadores ao redor do mundo se fez presente também no Brasil 

nos últimos anos. Longe do governo Bolsonaro conseguir avançar em direção a um regime fascista 

ou uma ditadura totalitária, o seu mandato está marcado pela fraqueza, instabilidade, choques com 

frações majoritárias da burguesia e o ódio popular. Já em 2019 ocorreram as grandes mobilizações 

contra os cortes na educação, em 2020, os panelaços e as mobilizações de rua pelo “Fora 

Bolsonaro" em plena pandemia e, no ano passado, manifestações massivas contra o governo por 

todo o país. 

209. A crise econômica também atingiu fortemente o país. A inflação (IPCA) fechou 2021 em 10,06% 

e segue aumentando. A dívida pública federal (interna e externa) chegou a R$ 5,6 trilhões no fim 

do ano passado, um aumento de mais de 30% em dois anos. A taxa de desemprego oficial (IBGE) 

no 2º trimestre deste ano é de 9,3%, com outros 21,2% de subutilizados e mais de 4,3 milhões de 

desalentados. Segundo um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional, 125 milhões de brasileiros (mais da metade da população) vivem com 

algum grau de insegurança alimentar e, destes, 33 milhões passam fome. Oficialmente, mais de 

688 mil brasileiros foram vítimas fatais da Covid-19, fruto da sabotagem do governo às medidas 

de distanciamento social e à vacinação. 

210. Um governo que carrega a responsabilidade direta por esses números, isolado internacionalmente 

e rejeitado pela maioria da população, poderia ter sido derrotado de maneira mais contundente, já 

no 1º turno, ao invés de conseguir 58 milhões de votos no 2º turno e a eleição de governos e de 

parlamentares identificados com o bolsonarismo. 

211. A campanha de Lula enterrou qualquer reivindicação popular com que tenha flertado no começo 

da trajetória. Durante a campanha do 2º turno, ampliaram-se as alianças com a burguesia e alterou-

se o discurso, com Lula citando “Deus” a todo momento, tentando parecer mais religioso que 

Bolsonaro, colocando-se pessoalmente contra o aborto, sem explicar a necessidade de legalizar e 

garantir esse direito às mulheres, e ainda lançando a “Carta ao Brasil do Amanhã”, uma nova 

“Carta ao Povo Brasileiro”, de 2002, de compromisso com o capital financeiro pela manutenção 

da “responsabilidade fiscal”, ou seja, compromisso como pagamento da dívida pública. O governo 

Lula, sabemos, será um governo de União Nacional, um governo de um partido operário com a 

maioria da burguesia. A indicação de Geraldo Alckmin como o coordenador da transição mostra 

quem vai mandar no governo – a burguesia. Nós sabemos, só com a ruptura com essa classe 

parasitária poderá haver o atendimento das reivindicações da classe trabalhadora e da juventude. 

212. Mas a derrota de Bolsonaro é uma vitória da classe trabalhadora e da juventude que abre uma nova 

situação política no país. O ódio popular ao governo reacionário superou o amplo e descarado uso 

da máquina estatal na disputa eleitoral, as fake news e, também, a política de conciliação de classes 

de Lula e do PT. E os trabalhadores irão cobrar essa vitória, o atendimento de suas reivindicações 

e o retorno dos direitos retirados, utilizando seus métodos de luta: greves, manifestações e 

ocupações. Vale lembrar que a partir da campanha e da vitória de Lula em 2002, surgiu o 

Movimento das Fábricas Ocupadas em Joinville, com a ocupação das fábricas Cipla e Interfibra. 

213. No próximo período teremos a intensificação da luta de classes com um governo de unidade 

nacional comprometido com os interesses da burguesia, uma extrema-direita que buscará a todo 

momento desestabilizar este governo para voltar ao poder, e a classe trabalhadora e a juventude 

disposta a lutar por empregos, direitos e melhores condições de vida. É preciso nos preparar, 

organizarmo-nos para esta situação, para sermos vitoriosos nesses combates. 

 



 

17 
 

O papel das entidades sindicais no próximo período: atuar com liberdade e independência sindical 

214. Embora a derrota eleitoral de Bolsonaro represente uma vitória, é preciso ter claro que o próximo 

período será de intensos combates da nossa classe. 

215. As entidades sindicais, em sua maioria, não cumprem hoje o papel que deveriam cumprir, de 

organizar os trabalhadores e elevar o nível geral de consciência de classe. A única arma que os 

trabalhadores possuem é sua capacidade de organização, e os sindicatos, federações e centrais 

sindicais possuem um importante papel nesse processo, que consiste justamente em organizar os 

trabalhadores em torno das questões laborais, e a partir disso elevar o nível geral de consciência. 

216. O novo governo, formado através da conciliação de classes, precisará avançar sobre direitos 

históricos dos trabalhadores. As entidades sindicais não podem permanecer mais quatro anos sem 

discutir, organizar e fazer os combates necessários. E para isso, é necessário que as entidades 

sindicais adotem uma política de liberdade e independência sindical, atuando com liberdade e 

independência sindical, combatendo contra o atrelamento das entidades sindicais ao Estado, dos 

governos, buscando manter as entidades sindicais independentes financeiramente e sustentadas 

exclusivamente com a contribuição solidária dos trabalhadores, sendo, portanto, autofinanciadas. O 

movimento operário pertence aos trabalhadores, e deve ter como sustentação os próprios trabalhadores. 

217. A Fetram, como entidade estadual, deve de jogar um papel fundamental nesse processo. Cabe a 

ela organizar, de forma conjunta, os combates que os servidores públicos deverão enfrentar no 

próximo período. Somente com uma atuação conjunta poderemos derrubar os ataques ao serviço 

público, a desvalorização profissional, e avançar em conquistas da categoria. 

218. Sem uma política baseada nesses dois princípios (liberdade e independência sindical), não é 

possível avançar em conquistas para os trabalhadores, ou mesmo para impedir ataques. Embora o 

novo governo seja oriundo do Partido dos Trabalhadores, é preciso ter muito nítido que sua política 

é a de conciliação de classes. Uma postura atrelada ao Estado poderá representar um retrocesso 

ainda maior aos trabalhadores. 

 

Combate na luta de classes 

219. Portanto, é preciso que o Congresso da Fetram debruce sobre essas questões, e aponte que no 

próximo período a Fetram tenha como projeto político o norte político a “organização dos 

trabalhadores e a elevação do nível geral de consciência. Pela liberdade e independência sindical!” 

 

E que adote o seguinte plano de lutas: 

220. Em defesa da Previdência Pública e revogação de todas as reformas pós- Constituição de 1988. 

Retorno da paridade e das aposentadorias integrais; 

221. Revogação da Emenda Constitucional 95, do teto de gastos, da Reforma Trabalhista, Lei das OS 

e todos os tipos de terceirizações, de todas as privatizações e reestatização de todas as riquezas, 

sob controle dos trabalhadores. Revogação de todos os ataques aos direitos dos trabalhadores; 

222. Estatização, sob controle dos trabalhadores, dos planos de saúde, laboratórios e hospitais privados 

e de todos os serviços públicos e o fim da privatização e a terceirização; 

223. Não pagamento da dívida pública; 

224. Estatização sob o controle dos trabalhadores de todo o sistema financeiro, de toda empresa que 

demitir em massa, de todas as empresas envolvidas com a corrupção. Petrobrás 100% Estatal, sob 
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controle dos trabalhadores e retomada do marco regulatório do Pré-Sal. Anulação dos leilões de 

campos petrolíferos, pelo monopólio estatal do petróleo; 

225. Lutar contra a criminalização dos movimentos sindical e popular, em defesa do direito 

democrático de organização sindical! Contra qualquer ataque aos instrumentos de luta da classe 

trabalhadora; 

226. Lutar contra todas as formas de exploração e opressão; 

227. Reconstrução da CUT, defendendo os princípios de independência sindical e o fim da estrutura 

sindical prevista na CLT varguista, pela revogação do título V e seus pilares, por sindicatos de 

base e um encontro nacional de trabalhadores em oposição à atual estrutura sindical; 

228. Revogação da Reforma do Ensino Médio; Educação pública, laica e gratuita para todos; 

229. Redução de jornada sem redução de salários; 

230. Reposição mensal do INPC (gatilho salarial) e recuperação das perdas salariais; 

231. Aumento real dos salários e valorização dos trabalhadores; 

232. Estabilidade no emprego para todos os trabalhadores. Emprego e salário digno para todos. 

233. Contra a privatização e a destruição do serviço público; 

234. Concurso público para todas as áreas; 

235. Revogação da Lei de Responsabilidade Fiscal e Fim do Superávit Fiscal Primário; 

236. Revogação da Lei Anti-terror; 

237. Defesa e manutenção do Estado laico e das liberdades democráticas; 

238. Educação, saúde e transporte públicos, gratuitos e para todos; 

239. Aplicação da Lei do Piso do Magistério na carreira, em todos os sistemas de ensino; 

240. Fim do pagamento da dívida pública; 

241. Pela Reforma Agrária, sob controle dos trabalhadores; 

242. Reforma Urbana, teto para todos; 

243. Cobrar todas as empresas e bancos que devem ao INSS; 

244. Todo apoio aos povos contra o Imperialismo. 

 


