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As centrais sindicais – CUT, UGT e Intersindical - todas atuantes e com representatividade 
sindical expressiva no estado de Santa Catarina - atentas ao cenário eleitoral, apresentam o 
presente documento com as propostas da classe trabalhadora para o Governo do Estado.   

Os últimos governos em nosso estado têm colocado os direitos dos trabalhadores e 
trabalhadoras em segundo plano, priorizando o empresariado e a elite.  Apesar de Santa 
Catarina ser o estado com o menor índice de desemprego do país, segundo os dados da 
última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral, a 
informalidade no estado aumenta a cada dia, chegando a 226 mil pessoas trabalhando sem 
carteira assinada. O trabalho escravo também é uma realidade em nosso estado, com 
empresas sendo citadas na lista suja e dezenas de trabalhadores sendo resgatados em 
condições subumanas de emprego.  A situação do mercado de trabalho catarinense piorou 
ainda mais após a aprovação da Lei que garante a terceirização irrestrita e a reforma 
trabalhista, apoiada fortemente pelo governo catarinense, que sempre seguiu à risca a 
cartilha de Temer.  

A educação pública catarinense também está cada vez mais precária. Nos últimos anos, 
dezenas de escolas estaduais foram fechadas e outras foram municipalizadas, com o governo 
passando a responsabilidade que seria sua para os municípios. O governo não investe nem os 
25% do orçamento, previstos em lei federal, na educação pública. A saúde vive a mesma 
situação, com uma dívida que alcança R$ 1 bilhão. Hospitais estão fechando, catarinenses 
estão morrendo na fila de espera para cirurgias e atendimentos emergenciais e os serviços 
públicos da saúde estão sendo terceirizados e colocados nas mãos das Organizações Sociais.  

Enquanto isso, as renúncias fiscais de Santa Catarina consomem quase R$ 5 bilhões 
anualmente, significando mais de 20% da receita corrente do estado e mais que o dobro do 
investimento em educação e saúde, segundo a LDO de 2017. 60% destes subsídios 
concentram-se em apenas três segmentos da economia: agroindústria, têxtil e importação, 
basicamente em grandes empresas que, ao contrário de gerar empregos, diminuem o 
número de trabalhadores e adotam a prática da terceirização. Além disso, é preciso dar total 
transparência aos programas de incentivo da Secretaria da Fazenda, que são verdadeiras 
caixas-pretas, sem qualquer capacidade da sociedade acessar a destinação das renúncias e 
dos impactos por elas geradas. 

Outro assunto urgente em nosso estado é o combate à violência contra a mulher. De janeiro a 
maio de 2018, ao menos 18 mulheres foram vítimas de feminicídio em Santa Catarina, 
segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública. No mesmo período no estado, 317 
mulheres foram vítimas de estupro consumado, 5.455 sofreram de lesões corporais dolosas. 
Além disso, 10.263 foram vítimas de ameaças. Se as mulheres brancas já sofrem, entre as 
mulheres negras a realidade é ainda mais cruel. As mortes de mulheres negras avançaram 
133,4% de 2005 a 2015 no Estado, uma taxa mais de quatro vezes superior ao de mulheres 
não-negras, de 30,6% no período, de acordo com o Atlas da Violência 2017.  

As minorias em geral no estado não recebem o apoio devido do governo. A violência contra 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros (LGBTs) que atinge centenas 



de pessoas é quase invisível, com dados inexistentes, falta de Políticas Públicas e despreparo 
total dos agentes públicos.  

Vivemos em um cenário de profundos retrocessos dos direitos e de democracia, com a 
ascensão de valores preconceituosos e conservadores. As atuais políticas públicas orientadas 
por esses valores representam uma involução nos direitos das mulheres, negros, migrantes, 
jovens, LGNT, crianças e idosos e, ao mesmo tempo, promovem a perseguição e violência 
contra esses segmentos da população brasileira.  

As eleições de 2018 são uma oportunidade para recolocar Santa Catarina em outra trajetória 
de desenvolvimento econômico, social e ambiental. O debate público de ideias e projetos 
deve subsidiar as escolhas dos eleitores. Os governantes eleitos precisam ter compromissos 
com transformações que recoloquem nosso estado no rumo de desenvolvimento, com 
incremento da produtividade, aumento da renda do trabalho, geração de emprego de 
qualidade e redução da pobreza. 

Por isso, as Centrais Sindicais apresentam, de forma unitária, 13 propostas para reverter a 
lógica de contexto de retirada de direitos e de ataque às políticas públicas.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eixo 1 - Mercado de Trabalho 

1. Criar políticas de caráter emergencial com atenção especial para os jovens, que 
enfrentam o desemprego e o subemprego crescentes, que já atingem 12,4% da 
população, segundo dados oficiais do IBGE; 
 
2. Combater a informalidade, a rotatividade, o trabalho análogo ao escravo e eliminar o 
trabalho infantil no campo e na cidade com base em rígidas políticas de fiscalização e 
formalização do emprego; 
 
3. Estabelecer mesa de negociação coletiva para os servidores públicos, seguindo os 
princípios da Convenção 151 da OIT e reconhecer o direito de organização sindical dos 
servidores estaduais, com garantias efetivas à atuação das direções sindicais; 
 
4. Assegurar em Lei uma política de valorização anual do Piso Salarial estadual, discutido 
amplamente com os representantes da classe trabalhadora; 

 

Eixo 2 - Políticas Públicas 

5. Revogar a Lei 17.325/2017, bem como qualquer outra legislação que estabelece 
limites investimentos com políticas públicas ou serviços públicos.; 
 
6. Rejeitar a implementação da reforma do ensino médio e profissionalizante e garantir o 
acesso à educação básica de qualidade, orientada pelos princípios da liberdade, da 
cidadania e para o aprendizado e o conhecimento, com iniciativas voltadas ao ingresso 
do jovem ao mercado de trabalho. Assim como, promover a valorização dos profissionais 
de Educação;  
 
7. Fortalecer o SUS com uma política tributária progressiva que tenha a finalidade de 
aumentar o percentual acima dos 12% previstos na Constituição Federal e eliminar 
qualquer tipo de terceirização da saúde, tal como as chamadas Organizações Sociais (OS);  
 
8. Promover a política de saúde do trabalhador e de segurança do trabalho por meio da 
implementação de ações previstas na Política Nacional de Saúde do Trabalhador; 
 
9.1 Implementar políticas, programas e ações de promoção a igualdade para mulheres, 
negros, jovens, LGBTQI.  
 
9.2 Realizar ações para combater a violência contra as mulheres, aplicando a Lei Maria da 
Penha e criar em cada cidade polo a casa de acolhimento às mulheres e crianças vítimas 
da violência;  
 
10. Garantir a segurança pública que se baseie nos princípios dos direitos humanos, que 
combata o crime organizado, condene a violência policial contra a população pobre e não 
criminalize a ação dos movimentos sociais e sindicais;  



 
11. Retomar o papel estratégico das empresas públicas (Celesc, Casan, Cidasc, Epagri, 
Ciasc, etc.), retirando a sua atual lógica de atendimento aos interesses dos acionistas e 
ser contrário a qualquer processo de privatização;  

 

Eixo 3 - Economia 

12.1 Criar um "Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social" que tenha 
como tarefa desenvolver uma política industrial estadual com a participação do governo 
do estado; sindicatos de trabalhadores e empresários, que seja capaz ao mesmo tempo 
de dinamizar a economia estadual e incluir economicamente a população por meio de 
ações de promoção do consumo.  
 
12.2 Condicionar qualquer isenção tributária, como o ICMS, a contrapartidas sociais e 
metas de geração de postos de trabalho;  
 
12.3 Promover a auditoria da dívida pública catarinense, para dar transparência ao 
volume do endividamento e o nível da taxa de juros, para que a população tenha 
conhecimento do real impacto que traz nos gastos orçamentários e investimentos em 
Políticas Públicas do Estado. 
 
13.1 Garantir a efetivação da Política Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural e 
fortalecer programas de crédito e de assistência técnica rural voltados à agricultura 
familiar.  
 
13.2 Desenvolver linhas de crédito para estruturação e valorização do turismo litorâneo e 
rural, com foco nos pequenos estabelecimentos de administração familiar, bem como 
aqueles ligados à agricultura familiar.  
 

Florianópolis, setembro de 2018 
 

CUT-SC – Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina 

UGT/SC – União Geral dos Trabalhadores de Santa Catarina 

Intersindical/SC - Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora 


