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APRESENTAÇÃO 1 

Com menos de 2% da extensão territorial do país, SC apresenta contradições sócio-econômicas 2 

inaceitáveis. Apesar de ser o terceiro colocado no ranking nacional de IDH1 e o quarto no PIB 3 

per capita2, com excelentes números na exportação, com destaques no setor madeireiro e, 4 

sobretudo, do agronegócio, que tem na agricultura familiar sua principal base, a moral e a 5 

política conservadora sustentada por alguns segmentos como Estado desenvolvido contrastam, 6 

apesar de não chocar a estes, com as várias situações de pobreza extrema (sobretudo na 7 

região do planalto norte e região do contestado), de trabalho infantil e exploração do trabalho 8 

juvenil, de precarização das condições de trabalho e dos serviços prestados nas políticas de 9 

saúde, educação e segurança pública.  10 

Com 87 munícipios com até 4500 habitantes dependendo quase que exclusivamente dos 11 

recursos repassados pela União (Fundo Participação dos Municípios), as condições de vida de 12 

milhares de catarinenses ficarão ainda piores com a aprovação da reforma da Previdência do 13 

governo golpista do PMDB (Michel Temer).  14 

Um Estado cujo vigoroso sistema produtivo bastante diversificado nas várias regiões mata dois 15 

trabalhadores/as a cada três dias, ocupando, assim, o quarto lugar no ranking nacional de 16 

mortes por acidentes de trabalho. Entre 2005 e 2014 foram mortos 2.471 trabalhadores/as em 17 

todos os setores da economia, considerando trabalhadores com carteira assinada e 18 

trabalhadores informais3. Estudiosos expressam a preocupação com a ampliação da 19 

terceirização também para as atividades fins das empresas e, inclusive, para os serviços 20 

públicos, que aumentará ainda mais estas estatísticas, uma vez ser fato que a tendência das 21 

empresas de serviços terceirizados é reduzir custos e que, para isso, reduzem investimentos em 22 

ambientes de trabalho (incluindo máquinas e equipamentos) que preservem a integridade física 23 

e emocional dos/as trabalhadores/as. Se para os familiares restam a tristeza e a saudade, para 24 

os cofres públicos o rastro de sangue e de sequelas deixados pelo sistema produtivo e governos 25 

neoliberais é um enorme gasto de 10 bilhões de reais por ano, com indenizações e tratamentos 26 

das vítimas não fatais. 27 

Desse “rico estado do rico sul do país”, portanto, emergem grandes desafios para os homens e 28 

mulheres de todas as idades que norteiam suas vidas pela utopia de uma sociedade socialista, 29 

onde o ser humano seja de fato o centro da vida, e não a acumulação do capital a qualquer 30 

custo. 31 

Desafios que estão postos, sobretudo, aos homens e mulheres que lideram o movimento 32 

sindical. A estes – infelizmente não muitos - que estão ousando desbravar os difíceis caminhos 33 

nas lutas pela manutenção de direitos historicamente conquistados e que estão sendo atacados 34 

numa verdadeira atrocidade, haja vista a falta de correlação de forças para os embates. Ainda 35 

assim resistem e contra atacam em todas as regiões do Estado, com atos e panfletagens nas 36 

ruas, aeroportos e locais de trabalho, com trancamento de rodovias e avenidas, com pressão 37 

                                                           
1
 IDH -Índice de Desenvolvimento Humano, que é calculado sobre três critérios: renda, longevidade e educação. 

Pelos dados do IBGE 2010, SC só perde para o Distrito Federal e São Paulo. 
2
 Pelos dados de 2014, o PIB per cápita catarinense é de R$ 36 mil, acima da média nacional, que é de R$ 

28.498,00. Só perde para o Distrito Federal (R$ 69 mil)  São Paulo (R$ 42,2 mil) e Rio de Janeiro (R$ 40,7 mil). A 
édia nacional é de R$ R$ 28.498,00. < http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/joinville/noticia/2016/11/loetz-santa-
catarina-tem-o-terceiro-maior-pib-per-capita-do-brasil-8533333.html> 15/05/2017, 16:46 horas 
3
 Dados do Ministério da Saúde, publicados no DC do dia 02 de maio de 2017, p. 6 

http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/joinville/noticia/2016/11/loetz-santa-catarina-tem-o-terceiro-maior-pib-per-capita-do-brasil-8533333.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/joinville/noticia/2016/11/loetz-santa-catarina-tem-o-terceiro-maior-pib-per-capita-do-brasil-8533333.html
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aos parlamentares na frente de suas casas, com outdoors e audiências públicas, com cartas e 38 

postagens nas redes sociais, marchas a Brasília e duas grandes greves geral, que aconteceram 39 

nos dias 28 de abril e 30 de junho de 2017. Ainda que com agressões de todos os tipos 40 

provenientes até mesmo de colegas de trabalho e de familiares, não se curvam ao capital com 41 

seu alto poder de crueldade, que se utilizam das ferramentas midiáticas, políticas e jurídicas a 42 

eles disponíveis. Encontrar caminhos, novas estratégias e táticas de embates, para mobilizar e 43 

conduzir a classe trabalhadora a levantar-se em sua autodefesa é o grande desafio que se 44 

coloca para os delegados/as dessa 15ª Plenária e 1º Congresso Extraordinário da CUT SC.  45 

CONJUNTURA ESTADUAL 46 

CONJUNTURA POLÍTICA GERAL 

Na correnteza da maior crise do sistema capitalista em âmbito mundial, desencadeado com a 47 

crise de 2008 no epicentro do sistema – os EUA -, as forças desse mesmo sistema excludente 48 

atuantes no Brasil, por meio dos seus “tentáculos” no espaço da gestão pública, mais 49 

especificamente através de seus representantes no Congresso Nacional, fizeram abortar um 50 

projeto de governo iniciado em 2003 que há muito já exigia ações políticas mais significativas 51 

nas estruturas de poder, tanto econômicas quanto políticas e culturais (sobretudo na 52 

comunicação [mídia] e na educação). 53 

Com o uso incondicional da mídia sob sua propriedade e a tutela do judiciário, essas forças de 54 

enormes poderes econômicos nacionais e internacionais golpearam a Presidenta Dilma Roussef 55 

com o impeachment em agosto de 2016 e se instalaram no Planalto4 para, em conluio5 com o 56 

Congresso Nacional e a tutela das várias instâncias do Ministério Público Federal e do Poder 57 

Judiciário, passarem a operar de forma voraz. Nos cardápios das mesas do Palácio do Planalto e 58 

do Congresso Nacional, com altíssimo preço a ser pago pela classe trabalhadora, o maior 59 

ataque já vivenciado no país aos direitos sociais, previdenciários e trabalhistas duramente 60 

conquistados ao longo de anos e assegurados em leis, sejam ordinárias sejam constitucionais. 61 

Fruto da crise internacional e de fatores internos ambientais (forte estiagem, elevando preços 62 

de produtos de alimentação e de energia elétrica) e, sobretudo, político, com o processo de 63 

impeachment desencadeado pela direita derrotada na eleição de 2014 (há muito sedenta por 64 

retomar a titularidade do Executivo Federal e voltar às suas pautas excludentes) desencadeou-65 

se uma forte crise econômica, que fez com que o PIB brasileiro amargasse uma enorme queda 66 

de 7,2% nos anos de 2015 e 2016. Mesmo alegando para a opinião pública que o impeachment 67 

resolveria a crise econômica nacional e voltaria a gerar empregos, a previsão para 2017 é de 68 

uma taxa acima de 12%. Em relação ao PIB, possivelmente ajudado pelas concessões de 69 

aeroportos e poços de petróleo e privatizações, o mercado estima sair do negativo, fechando 70 

próximo de 0,5%. Com a redução da taxa Selic, a inflação deve ficar dentro da margem dos 71 

4,5%.  72 

                                                           
4
 Após ser aprovada abertura de processo no Plenário da Câmara no dia 17 de abril de 2016, por 367 votos contra 

137, Dilma Roussef foi afastada do governo após a aceitação do processo no Senado no dia 12 de maio do mesmo 
ano. O julgamento no Senado, que afastou a Presidenta Dilma definitivamente da Presidência ocorreu no dia 31 de 
agosto, quando assumiu o Vice Presidente Michel Temer (PMDB/SP), principal articulador do processo golpista.  
5
 Conluio é um conchavo ou trama entre dois ou mais indivíduos com o objetivo de prejudicar outra pessoa ou 

pessoas. 
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Com a miopia que só interessa aos detentores do capital especulativo, os atuais ocupantes do 73 

Executivo Federal, ou melhor, os golpistas liderados pelo PMDB sob a coordenação do Vice 74 

Presidente da República Michel Temer, em parceria do PSDB, derrotado nas urnas nas últimas 75 

eleições, utilizam do argumento de que a crise financeira do país se deve aos direitos 76 

trabalhistas e sociais assegurados nos 13 anos dos governos Lula e Dilma. Argumento este para 77 

justificar os ataques aos direitos sociais e trabalhistas e, portanto, as reformas previdenciária e 78 

trabalhista, além da redução dos investimentos públicos com a PEC 55. 79 

A PEC do teto (55/2016; antiga PEC 241/2016), principal medida econômica de Temer, 80 

aprovada em dezembro de 2016 no Senado Federal em segundo turno6, limita os gastos do 81 

governo à correção da inflação do ano anterior (medida entre julho e junho). Com esta PEC 55, 82 

além de reduzir investimentos públicos e agravar a recessão, Temer prejudicará principalmente 83 

os mais pobres, ao diminuir recursos para áreas como educação e saúde e assistência social.  84 

Medida que o governo golpista impõe, também, aos estados endividados com a União e que 85 

passaram a ser adotadas por gestores municipais mediante o PLP 343/2017, que retoma vários 86 

pontos não aprovados no PLP 257/2016 (de dezembro de 2016). Pelo PLP 343, cabe aos 87 

estados que quiserem renegociar suas dívidas com a União, três condições: 88 

1. Proibição de novas contratações e de reajustes acima da inflação aos servidores; 89 

2. Aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos de 11 para 14%; 90 

3. Privatização das empresas de saneamento, energia e bancos estaduais. 91 

Ou seja, além do reflexo das crises internacional e nacional, Estados que amargam dívidas 92 

históricas com a União e municípios endividados, de forma oportunista, passam a adotar os 93 

mesmos mecanismos implementados pelo governo federal: desmonte de direitos. 94 

Santa Catarina, com um Governo que nunca saiu dos trilhos do neoliberalismo, já antecipou 95 

reformas administrativas e previdenciárias. Logo no inicio do segundo mandato, em 2015, com 96 

apenas os cinco votos contrários da bancada do PT7, Raimundo Colombo aprovou a reforma na 97 

Previdência dos servidores públicos estaduais8. Dentre as alterações, aumentou as alíquotas de 98 

contribuição dos servidores de 11 para 14% e a parte governamental (empregador) de 22 para 99 

28%, e definiu um teto de aposentadoria igual ao teto na iniciativa privada para os novos 100 

servidores. Acima desse valor, os servidores podem optar pela aposentadoria complementar 101 

mediante o SCPrev, contribuindo com 8% sobre o saldo acima do teto. O Estado também 102 

contribuirá com 8%. Servidores públicos representados pelo Sinte/Sintespe fizeram pressão aos 103 

deputados e, na discussão em plenário, foram reprimidos pelas forças militares a mando do 104 

governador. 105 

Não tardou muito para alguns prefeitos eleitos em 2016 também assumirem o roteiro golpista 106 

contra os direitos da classe trabalhadora. O primeiro foi Gean Loureiro (PMDB), na capital. Na 107 

sequência vieram Antídio Lunelli (PMDB) em Jaraguá do Sul, Adeliana Dal Ponte (PSD) em São 108 

José e, em maio, também de 2017, com Clésio Salvaro, em Criciúma. Com mobilizações, greves 109 

e diálogo com a sociedade, os servidores desses municípios conseguiram barrar total ou parte 110 

dos ataques.  111 

Também seguindo o mesmo roteiro neoliberal do governo golpista, Raimundo Colombo já 112 

vinha, desde antes da reeleição em 2015, implementando medidas de ataques ao patrimônio 113 

                                                           
6
 Aprovada com apenas quatro votos acima dos 49 necessários (16 contra) para alteração na constituição 

7
 Luciane Carminatti, Dirceu Dresch, Ana Paula Lima, Pedro Baldissera, Neodi Sareta. 

8
 PLC 35/2015, transformada em lei complementar 661/2015. 
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público estadual. Medidas, inclusive, que subsidiaram o governo golpista na formulação do 114 

projeto de negociação das dívidas dos estados com a União. Ou seja, além da já mencionada 115 

reforma na previdência dos servidores do estado, Colombo avançava na privatização da CASAN, 116 

conforme relatos de Marcelo Odebrecht na sua delação premiada e, posteriormente, a lista 117 

publicada pelo governo federal no início de 2017, de empresas a serem privatizadas, onde 118 

também constava a estatal catarinense, além das citações também nas delações da JBS. A 119 

privatização, de acordo com declarações dos delatores, servia como pagamento ao dinheiro 120 

dado das empresas para bancar caixas de campanhas eleitorais de Colombo e de deputados de 121 

vários partidos aliados. 122 

POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA  

No campo da educação, os dados apontados pela PNAD 2015 referente ao ensino médio no 123 

Estado reflete a ausência do Governo na educação da rede pública estadual. Pelos dados 124 

apurados, o percentual de aprovação no ensino médio caiu de 83,8% em 2007 para 79,9% em 125 

2015, abaixo da média nacional, que aumentou de 74,1% para 81,7%. A PNAD 2015 também 126 

aponta que 5,1% (64 mil) do total das crianças e adolescentes do Estado de SC estão fora da 127 

escola, muito próximo da média nacional, que é de 5,8%9. 128 

A ausência do governo do Estado catarinense na educação se materializa nas péssimas 129 

estruturas físicas da maioria das unidades escolares, muitas delas interditadas pela justiça, a 130 

exemplo das dez escolas em Itajaí no final de 201610, cinco em Sombrio e duas em Balneário 131 

Gaivota no início de 201711, assim como pela precarização das condições de trabalho e baixos 132 

salários dos profissionais da educação. Os governos catarinenses nunca investiram o que foi 133 

orçado para a educação. Somente entre os anos de 2012 a 2016, deixou de aplicar do 134 

orçamento cerca de 25% num total de R$ 4,8 bilhões. Além disso, continua utilizando os 135 

recursos destinados para a educação de forma irregular todos os anos como aponta os dados 136 

do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Além do achatamento da carreira mediante 137 

a aprovação, em meio a grandes manifestações dos trabalhadores em educação, o PLC 138 

50/2015, que trata do novo plano de carreira do magistério estadual, bem como aprovou, no 139 

apagar das luzes de 2015, a LEI Nº 16.861, que disciplina a admissão de pessoal por prazo 140 

determinado no âmbito do Magistério Público Estadual, lei esta que fere inúmeros direitos 141 

dos/as trabalhadores/as em educação, como receber por horas trabalhadas. 142 

Com a justificativa de adequar o número de docentes às dificuldades financeiras, o governo do 143 

Estado vem diminuindo o quadro de professores ano após ano. Em 2016 foram dois mil 144 

professores a menos que em 2015, aumentando o número de alunos-professor e a precarização 145 

das condições das salas de aulas superlotadas.  146 

Além dessa redução do quadro docente, o governo do Estado vem cortando aulas no período 147 

noturno, com a alegação de que nesse horário a qualidade de ensino é baixa.  148 

O objetivo, na verdade, é reduzir as vagas e, futuramente, acabar com a oferta do ensino a 149 

noite. Dessa forma, os jovens da classe trabalhadora que precisarem trabalhar durante o dia 150 

terão que pagar para estudar no período noturno, seja no SESC ou SENAI, seja em qualquer 151 

outra instituição privada de ensino. Como presidente do CONSED (Conselho Nacional de 152 
                                                           
9
 Já nos anos iniciais do EF aumentou de 93,3% para 96,5% e os anos finais de 87,1 para 89,3%; 

aumentos também foram registrados nas médias nacionais (DC 05/04/2017, p.20) 
10

 Das dez, apenas quatro reabriram no inicio do ano letivo de 2017. 
11

 Das sete unidades no sul, (cinco em Sombrio e duas em Bal. Gaivota) apenas 3 foram liberadas no dia 

9 de maio, mesmo sem todas as obras concluídas. 
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Secretários de Educação), portanto, o Secretário de Estado da Educação, Sr. Deschamps, é o 153 

grande articulador para a privatização da educação e um dos principais defensores da reforma 154 

do Ensino Médio que, dentre outras medidas, como o ensino médio em período integral e a 155 

redução de disciplinas como filosofia e sociologia, precarizará ainda mais a qualidade da 156 

educação pública. 157 

Este cenário tende a se agravar, pois a política de municipalização aplicada há anos pelo 158 

Governo de Santa Catarina, se eximindo da responsabilidade de proporcionar o atendimento 159 

devido a crianças e adolescentes no âmbito da rede estadual.  160 

Outro dado preocupante é em relação a educação infantil. Pelos dados do PNAD/IBGE 2015, 161 

41,2% dos pais (ou responsáveis) que buscaram matrícula em um CEI (Centro de Educação 162 

Infantil) para seus filhos (crianças com menos de 4 anos de idade) no ano de 2015 em SC não 163 

encontraram vaga. A média nacional de falta de creche é de 26,7%. SC fica atrás até mesmo 164 

de SP, com 40,3% e do PR com 32,5%12. 165 

Com esses dados, fica cada vez mais evidente que a democratização do acesso à educação no 166 

Brasil não só é recente, como está longe do ideal, pois o direito à educação de qualidade 167 

continua sendo privilégio das classes dominantes. Os vários movimentos pela democratização 168 

da educação no país iniciados na década de 1980, no processo de formulação da Constituição 169 

de 1988, junto a políticas sociais do estado brasileiro, como saúde, assistencia e seguridade 170 

social, moradia, entre outras, construíram uma nova perspectiva nas lutas pela garantia de 171 

educação para aqueles que historicamente tiveram esse direito negado. Movimentos cuja 172 

atuação do sindicalismo foi e continua sendo fundamental, assim foi e continua sendo 173 

fundamental as lutas pela democratização da discussão dos processos de ensino-aprendizagem, 174 

nas lutas pela valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, nas lutas pela 175 

gestão democrática e pelo financiamento público com qualidade, exigindo a aplicação correta 176 

dos recursos financeiros.  177 

Nesse sentido foram conquistados alguns avanços, como a realização das conferências 178 

nacionais de educação (CONAE), que subsidiou a aprovação do Plano Nacional de Educação 179 

(PNE) e que, implantado, representará um salto de qualidade na educação brasileira. Uma 180 

conquista que está sendo ameaçada pelo governo golpista de Michel Temer, cujo objetivo é 181 

desmontar a educação pública brasileira. Ameaça esta evidenciada na reforma do ensino médio 182 

e na redução dos recursos financeiros mediante a aprovação do congelamento dos gastos nos 183 

próximos 20 anos, na entrega do Pré-sal ao capital privado, nas reformas da previdência e 184 

trabalhista, incluindo a aprovação da terceirização de forma irrestrita.  185 

Em relação à reforma do ensino médio, a proposta de período integral já vem sendo 186 

implementada no estado, mesmo sabendo das péssimas condições estruturais que se 187 

encontram as escolas e sem qualquer discussão com a comunidade escolar. Além disso, 188 

também não foi apresentado um diagnóstico preciso das escolas em tempo integral já 189 

existentes e das escolas de ensino médio profissionalizantes, incluindo aí os Centros de 190 

Educação Profissionalizantes (CEDUPs).  191 

A merenda escolar continua sendo terceirizada, beneficiando algumas empresas que, apesar 192 

das denúncias feitas pelo Conselho Estadual de Alimentação Escolar, continuam não comprando 193 

os alimentos da produção regional exigidos por lei, prejudicando os agricultores familiares e a 194 

economia local.  195 

                                                           
12

 DC 30 de março de 2017, p. 24 
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O Plano Estadual de Educação (PEE), foi aprovado de forma aligeirada na ALESC e sem um 196 

amplo debate com a sociedade catarinense. Assim, o plano ficou rebaixado, pois muitas metas 197 

são meras cópias do Plano Nacional, que em Santa Catarina deveria ter um plano que 198 

ampliasse a participação da sociedade e a responsabilidade do Governo do Estado. Um exemplo 199 

disso é a política adotada para a Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), onde o 200 

governo trabalha para que os convênios com as APAES e Congêneres sejam feitas através de 201 

pecúnia.  202 

A eleição de diretores de escolas, que no Estado foi instituído por um decreto do governador, 203 

de forma monocrática, na sua quase totalidade foi para manter ou legitimar os/as mesmos/as 204 

diretores/as que já ocupavam os cargos, até então feitas através da indicação política 205 

partidária.  206 

Frente a este quadro, o desafio de participação nos debates e lutas por melhorias não é só para 207 

a categoria profissional da educação da rede estadual, mas para todos os/as trabalhadores/as.  208 

O Estado não pode ficar nas mãos de um Governo que se apropria do patrimônio público e 209 

atende apenas aos interesses daqueles que os financiam para se manterem no poder. 210 

Na segurança pública, o viés burocrata e patrimonialista do governo do Estado faz com que a 211 

prioridade seja a construção de estruturas administrativas milionárias. Em determinadas regiões 212 

do Estado, algumas poderiam ser consideradas obras faraônicas, pelo tamanho da estrutura em 213 

relação as demandas, em detrimento de penitenciárias sucateadas e superlotadas e redução 214 

significativa do efetivo nas ruas13. Segundo dados da APRASC14, o quadro atual é de 10.826 215 

policiais militares, inferior aos 13 mil da década de 1980. As contratações no ano de 2016 para atuar 216 

a partir de 2017 (695) não cobrem nem mesmo as baixas ocorridas naquele ano, que foram de 881 217 

policiais, a maioria absoluta indo para a reserva (aposentadoria). No início de maio de 2017, uma 218 

nova chamada deu início a formação de 950 novos policiais que passarão a atuar a partir do início de 219 

2018. Com a previsão de 600 aposentadorias neste ano, o superávit no efetivo ficará em 350 220 

policiais. Nos últimos quatro anos - entre 2014 e 2017 -, o número total de efetivo da PMSC caiu 221 

10,05%, enquanto a população catarinense aumentou 4,48%.  222 

O resultado desse péssimo quadro na segurança pública estadual, somado com a falta de 223 

políticas públicas adequadas em habitação, urbanização, educação, assistência social, saúde e, 224 

sobretudo, geração de postos de trabalho, é o aumento da criminalidade, do narcotráfico e 225 

guerras entre facções, sobretudo na região da grande Florianópolis. 226 

Na política estadual de saúde pública, o histórico quadro de enfermidade crônica torna-se 227 

cada vez mais caótico. Longe de resolver o sofrimento nas ditas “ambulancioterapias” 228 

(deslocamentos do interior para exames e tratamentos de média e alta complexidade na 229 

capital), a omissão do governo do Estado com uma política séria voltada ao fortalecimento da 230 

política pública de saúde cede espaço para o fortalecimento dos centros clínicos da extensa 231 

rede de atendimento privado, cada vez maior e mais excludente. Uma crise que está saindo das 232 

unidades da Grande Florianópolis e se estendendo para o interior do Estado, na rede de 233 

hospitais filantrópicos que historicamente vêm fazendo o trabalho que o Estado se omite em 234 

                                                           
13

 O exemplo é o complexo administrativo da Secretaria de Segurança Pública, em Fpolis, que custou R$ 

89 milhões aos cofres do Estado, cuja obra que iniciou em 2012 e foi concluído em outubro de 2016, mas 

que abril de 2017 ainda continuava sem ocupação e o Estado gastando R$ 700 mil de aluguel no mesmo 

período. 
14

 Dados do site da APRASC< http://www.aprasc.org.br/posts_exibe.php?id_post=33819&categoria=1> 
15/05/2017, 16 horas. 

http://www.aprasc.org.br/posts_exibe.php?id_post=33819&categoria=1
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fazer. Com atrasos dos recursos financeiros em torno de R$ 37 milhões de reais a 40 hospitais, 235 

das 180 unidades que integram a rede (a estimativa do total é de aproximadamente R$ 300 236 

milhões), essas unidades de saúde que atendem pelo SUS começam a deixar de atender desde 237 

pequenos procedimentos, passando pelas consultas e exames até chegar nas internações.  238 

A situação nos poucos hospitais públicos não é muito diferente, com quadro de funcionários 239 

reduzidos e serviços terceirizados, as consequências recaem sobre a classe trabalhadora, 240 

sobretudo a mais empobrecida e usuária exclusivamente do SUS. A redução de leitos no 241 

atendimento não poupa nem mesmo a pediatria. Pelos dados da Sociedade Brasileira de 242 

Pediatria, SC teve a segunda maior redução de vagas no país de leitos pediátricos: 584 leitos 243 

nos últimos seis anos, 34% do total de leitos atendidos pelo SUS e pela rede privada. Perdeu 244 

apenas para o estado de Sergipe. O número de UTIs neonatais está abaixo da média nacional, 245 

que já é abaixo do recomendado pelos padrões internacionais, que é de quatro leitos por 246 

nascidos vivos. A média nacional está em 2,9 e a do Estado – que é o terceiro em 247 

desenvolvimento humano15 e o quarto em renda per capita nacional16– está com 2,42 leitos 248 

para cada mil nascidos vivos. Situação piorada no SUS, que é de apenas 1,5 leito. Portanto, 249 

reafirmamos: o estado de saúde na rede de saúde pública no Estado de SC é quase que 250 

terminal. Com a omissão do Ministério Público em fiscalizar e denunciar, o empreendedorismo 251 

na saúde privada se fortalece significativamente, o que só exclui a população vulnerável de 252 

Santa Catarina. Só tendo a se beneficiar os gestores e investidores da rede privada de saúde 253 

que têm como parceiros a gestão pública estadual, que enfraquece, sucateia, privatiza e 254 

mercantiliza o acesso à saúde pública aos catarinenses.   255 

CENÁRIO DA COMUNICAÇÃO EM SANTA CATARINA 

Há no cenário de comunicação catarinense um espelho do que é a comunicação no Brasil. 256 

Grandes grupos controlam as informações, dominando as concessões públicas de rádio e 257 

televisão. Essa concentração da mídia é inconstitucional, pois fere o Art. 220, §5º da CF-88, que 258 

proíbe o monopólio e oligopólio da comunicação. Porém, além de não ser regularizado esse 259 

artigo que trata sobre a comunicação no Brasil, os grandes empresários da mídia se beneficiam 260 

de sua estreita articulação com os políticos, para concentrar cada vez mais os meios de 261 

comunicação. 262 

Em Santa Catarina a RBS, afiliada da Rede Globo, controla seis estações de TV aberta, oito 263 

emissoras de rádio AM e FM e quatro jornais de grande circulação. O grupo, que pertencia à 264 

família Sirotski, é investigada numa operação da Polícia Federal, batizada de Operação Zelotes, 265 

que trata de um esquema de corrupção envolvendo cerca de 19 bilhões de reais.  266 

O grupo que comandava a comunicação no estado há 38 anos vendeu recentemente o 267 

conglomerado de mídia catarinense, a um empresário do ramo farmacêutico e um bilionário 268 

gaúcho, permanecendo com o controle da RBS do Rio Grande do Sul. Apesar da troca dos 269 

donos da empresa, nada mudou na linha de comunicação. O grupo RBS, batizada por NSC, 270 

continua a servir o capital e os políticos que comandam há anos o estado catarinense. 271 

                                                           
15

 O Índice de Desenvolvimento Humano é calculado sobre três critérios: renda, longevidade e educação. Pelos 
dados do IBGE 2010, SC só perde para o Distrito Federal e São Paulo. 
16

 Calculado pelos dados de 2014, o PIB per cápita catarinense é de R$ 36 mil, só perde para o Distrito Federal (R$ 
69 mil)  São Paulo (R$ 42,2 mil) e Rio de Janeiro (R$ 40,7 mil) < 
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/joinville/noticia/2016/11/loetz-santa-catarina-tem-o-terceiro-maior-pib-
per-capita-do-brasil-8533333.html> 15/05/2017, 16:46 horas 

http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/joinville/noticia/2016/11/loetz-santa-catarina-tem-o-terceiro-maior-pib-per-capita-do-brasil-8533333.html
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/joinville/noticia/2016/11/loetz-santa-catarina-tem-o-terceiro-maior-pib-per-capita-do-brasil-8533333.html
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Outros donos da mídia do estado é o grupo Ric Record, afiliada da TV Record de propriedade 272 

do bispo Edir Macedo. O grupo que atua em Santa Catarina tem suas atividades também no 273 

Paraná e é controlado pela família Petrelli. Donos de três estações de TV, a família ainda 274 

controla uma emissora de rádio e o segundo jornal de maior circulação da Grande Florianópolis. 275 

Um dos mais antigos no ramo de comunicação do estado é a família Amaral. Proprietários do 276 

grupo SCC, eles são os responsáveis pela transmissão do sinal do SBT em Santa Catarina. Além 277 

do canal de TV, eles são donos de três rádios AM e FM e redes de canais de TV por assinatura. 278 

O dono do grupo SCC, Roberto Amaral, concorreu à prefeito de Lages pelo PSDB, nas últimas 279 

eleições de 2016.  280 

A quarta família que controla a comunicação catarinense é os Brandalise. Proprietários da BAND 281 

Santa Catarina, eles retransmitem o sinal da TV Bandeirantes. Recém batizada como TV 282 

Catarina, além do sinal aberto de televisão, a família controla duas emissoras de rádio FM. 283 

Além do controle da comunicação estadual estar concentrada nas mãos dessas famílias, muitos 284 

políticos são proprietárias de emissoras de rádio e jornais de circulação regional e utilizam 285 

destes espaços para controlar a informação ao povo catarinense. Apesar de ser ilegal a 286 

propriedade de um meio de comunicação por um político, a falta de regularização na 287 

Constituição facilita esse controle. 288 

Com uma mídia servindo ao capital, a forma com que o movimento frequentemente é retratada 289 

é numa visão criminalizadora. Seja na abordagem das matérias ou nos comentaristas políticos 290 

como o Moacir Pereira, Paulo Alceu, Cacau Menezes, Prisco Paraíso, Luiz Carlos Prates ou até o 291 

comentarista nacional Alexandre Garcia, que possui um pensamento ultraneoliberal e tem o seu 292 

comentário replicado em centenas de rádios e jornais do estado.  293 

O movimento social e sindical encontra dificuldades para transmitir a sua versão dos fatos. Há 294 

várias tentativas de construir uma comunicação que dialogue com os trabalhadores e 295 

trabalhadoras, porém a falta de compreensão política e a consequente falta de investimento na 296 

comunicação sindical. Fazem com que as iniciativas sejam de forma isolada, sem um 297 

planejamento estratégico prévio e sem encarar a comunicação como uma política fundamental 298 

na construção de hegemonia da classe trabalhadora. 299 

Apesar do crescimento recente de grupos independentes e alternativos de comunicação, essa 300 

saída ainda se dá de uma forma muito tímida e com alcance limitado. Sem investimentos, os 301 

que se aventuram trazer uma comunicação com viés de dar voz ao movimento sindical, fazem 302 

ainda de forma militante e sem dispor dos recursos necessários. Diferente de outros estados, 303 

não há em Santa Catarina um meio de comunicação alternativo que cubra todo o território 304 

catarinense. 305 

Sem fiscalização, sem lei e sem espaço a opiniões diferentes. Quatro grupos empresariais 306 

determinam o que é ou não informação em Santa Catarina, influenciando a classe trabalhadora 307 

e favorecendo o comando político do estado, historicamente nas mãos da direita. 308 

CENÁRIO POLÍTICO PARA AS ELEIÇÕES ESTADUAIS 2018  

Com as delações dos donos e diretores da Odebrecht em abril e maio de 2017 do Grupo J&S, 309 

proprietária da JBS e de várias outras empresas17, o cenário de várias candidaturas da “Casa 310 

                                                           
17

 Além da JBS (alimentação), a maior processadora de carnes do mundo, com um faturamento em 2016 de R$ 170 
bilhões, e que é detentora das marcas Friboi, Seara, Frangosul, Switf, LeBon e Pilgrim’s Pride, o Grupo J&S tem a 
Vigor (laticínios), adquirida em 2009, a Alpargatas (calçados e vestuário), adquirida em 2015, a Eldorado Brasil 
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Grande” catarinense que já vinham, há muito, sendo articuladas para as eleições de 2018 pelos 311 

timoneiros das velhas e novas oligarquias, ficaram ameaçadas.  312 

Embora tenha encerrado 2016 com significativos ganhos políticos no Estado e projeção 313 

nacional, Colombo se vê em apuros no início de 2017 com as delações dos diretores da 314 

Odebrecht e da JBS nos esquemas de corrupção e propinas para eleições. 315 

Ao se aproximar do presidente golpista Michel Temer, no segundo semestre de 2016, Colombo 316 

se projeta como liderança dos governadores em âmbito nacional nas negociações das dívidas 317 

dos Estados com a União em troca de medidas que retiram conquistas dos servidores.  318 

No Estado, com sua forte base aliada18, Colombo obteve o apoio do parlamento catarinense 319 

para legitimar seu crime de responsabilidade fiscal. Ou seja, por muito mais do que tirou Dilma 320 

da Presidência, Colombo se livra do crime de responsabilidade pelo desvio de quase R$ 1 bilhão 321 

de impostos da CELESC para o Fundo Social entre 2015 e 2016. Recursos que deveriam ser 322 

contabilizados como receitas de ICMS ao orçamento estadual e empenhados nas políticas 323 

públicas do Estado, assim como distribuídos para os municípios (25%) e 21,8% para a UDESC, 324 

ALESC, Tribunal de Justiça e Ministério Publico, mas que foram desviados para politicagem 325 

mediante o Fundo Social. A manobra foi regularizada mediante aprovação de projeto de lei na 326 

penúltima sessão da ALESC em dezembro de 2016. Ainda assim, em maio de 2017, lideranças 327 

da CUT, do SINTE e de outras trinta entidades de base estadual protocolaram pedido de 328 

impeachment de Colombo, baseado nessa denúncia de manobra fiscal.  329 

“Também no mês de maio, com base nas delações da JBS, dois novos pedidos e impeachment 330 

de Raimundo Colombo foram protocolados na ALESC, um pelo PSOL e outro pelo SINTE”. 331 

Raimundo Colombo (PSD)19, alçado a governador do Estado em 2010 pelo então adversário 332 

eleitoral, mas que passou a ser parceiro, Luiz Henrique da Silveira20 (PMDB), que o convenceu, 333 

em 2006, a abrir mão da sua candidatura ao governo do Estado para a candidatura ao Senado 334 

Federal, compondo uma aliança que na vontade de LHS duraria até 2022. Como o DEM (ex 335 

PFL) não decolava no gosto do eleitorado e movido pelo forte sentimento antipetista do até 336 

então líder maior do DEM catarinense, Jorge Bornhausen, diante do cenário eleitoral de 2006, 337 

com as pesquisas mostrando a reeleição do Presidente Lula, Bornhausen não vacilou em firmar 338 

aliança com o também seu ex adversário histórico de urna – LHS – no que passou a ser 339 

conhecida como Tríplice Aliança, formada pelo PMDB-DEM-PSDB. Ao PSDB, na ocasião (eleição 340 

de 2006), coube o cargo de Vice Governador, que seria ocupado pelo então senador Leonel 341 

Pavan, eleito na eleição de 2002. Obviamente que para isso, ao tucano Pavan teria sido 342 

cogitado o cargo de Governador em 2010. Ledo engano no ninho dos tucanos. Sem qualquer 343 

escrúpulo, LHS contabilizou os votos das duas outras siglas da Tríplice Aliança (PSDB e DEM) e 344 

optou por trazer o Senador Raimundo Colombo para o cargo de Governador, concedendo ao 345 

inconformado e sempre aspirante ao cargo de governador, o pmdbista Eduardo Pinho Moreira a 346 

Vice. Com essa articulação e com a máquina administrativa do governo estadual arquitetada em 347 

                                                                                                                                                                                           
(celulose), criada em 2012, a Flora (produtos de limpeza, com as marcas Minuano e Albany, criada em 1980, a 
Ambar (geração e transmissão de energia térmica e eólica), o Canal Rural (mídia), adquirido em 2013, o Banco 
Original, criado em 2008, a Floresta Agropecuária e a J&F Oklahoma (confinamento de gado nos Estados Unidos), 
com 67 unidades. (Dados publicados na mídia em 24/05/2017) 
18

 33 dos 40 deputados. 
19

 Colombo migrou do DEM para o recém fundado PSD em maio de 2011, portanto, logo após ser eleito 
governador pelo DEM na Tríplice Aliança, com as benção do czar DEMista Jorge Bornhausen. 
20

 LHS morreu em maio de 2015, aos 75 anos, vítima de infarto, quando era Senador. 
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36 Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDRs), LHS não só garantiu a eleição de Colombo 348 

no primeiro turno como também a sua para o Senado Federal, juntamente com outro tucano, 349 

seu ex secretário de educação Paulo Bauer, que durante todo o período como Secretário de 350 

Estado da Educação conseguiu barrar, na justiça, o pagamento do piso nacional do magistério 351 

aos professores da rede pública estadual.  352 

Sem abrir mão da estrutura política das 36 Secretarias de Desenvolvimento Regionais (SDRs), 353 

transformadas no início do segundo mandato (2015) em Agências de Desenvolvimento 354 

Regionais (ADRs), mas mantendo a dispendiosa estrutura politico-burocrática e vantajosa 355 

estrutura clientelista eleitoral21, e mesmo apoiando a candidatura de Dilma Roussef para a 356 

Presidência da República, Colombo é eleito no primeiro turno graças às benesses financeiras 357 

distribuídas com os recursos obtidos junto ao governo Dilma, em 2013, no valor de R$ 9 bilhões 358 

para o denominado PACTO por Santa Catarina. Do montante destinando às varias áreas - 359 

saúde, educação, segurança pública e infraestrutura -, Colombo reservou R$ 600 milhões e 360 

criou, em 2013, o FUNDAM (Fundo de Apoio aos Municípios), distribuindo para quase todos os 361 

295 municípios do Estado. A fim de preparar sua máquina eleitoral para as eleições em 2018, 362 

quando concorrerá ao Senado, Raimundo volta a buscar recursos para reabastecer o FUNDAM. 363 

No mês de abril, uma semana após as publicações das delações da Odebrecht que reafirmavam 364 

os repasses para caixa dois em sua campanha e na de seus aliados nas eleições de 2010, 2012 365 

e 2014, e nos tumultuados dias de votação do regime de urgência da reforma trabalhista na 366 

Câmara Federal22, Colombo viajou para Brasília a fim de articular recursos para a segunda 367 

edição do FUNDAM. Após várias articulações em Brasília, Colombo assegura mais um 368 

financiamento eleitoreiro junto ao Banco do Brasil e BNDS. Do montante de R$ 1,5 bilhão, 800 369 

milhões serão destinados para obras em diversas áreas e 700 milhões para serem distribuídos, 370 

a exemplo do que fez em 2014, às 295 prefeituras.  371 

Na mesma audiência em que aprovaram o financiamento, com 29 votos a favor e nenhum 372 

contrário, os deputados aprovaram a Emenda Constitucional que destina 1% da receita do 373 

Estado para emendas parlamentares. Se a medida já entrar em vigor neste ano, cada 374 

parlamentar teria a sua disposição R$ 5 milhões para fazer política mediante indicações de 375 

obras e ações a serem obrigatoriamente executadas pelo Governo. Foram 30 votos a favor e 376 

apenas dois contrários (Dirceu Dresch e Gelson Merísio), sob o argumento de desvio de 377 

atribuições parlamentares. A defesa é pela obrigatoriedade da execução das obras indicadas 378 

nas audiências públicas do Orçamento Regionalizado, que há 20 anos vem sendo feitas no 379 

Estado, porém sem comprometimento efetivo do Governo do Estado em executá-las, mas cujo 380 

Projeto de Lei tem resistência do Governador e aliados mais próximos. 381 

Longe dos catarinenses, Colombo convoca a imprensa para uma coletiva, sem muito explicar e 382 

muito menos convencer, sua participação no mega sistema de financiamento privado, 383 

sobretudo caixa dois, no sistema eleitoral brasileiro. Citado nas delações da Odebrecht, 384 

Raimundo Colombo e aliados do PSD pediram R$ 17, 1 milhões para caixa dois nas campanhas 385 

de 2010, 2012 e 2014. Segundo publicado na mídia catarinense23 muitos dos encontros das 386 

                                                           
21

 Na reestrutura das SDRs em ADRs por Colombo em 2015 diminuiu o número de cargos, de 1641 para 1519, 
porem o custo de manutenção da máquina (pessoal e outras despesas operacionais) aumentou R$ 40, 6 milhões 
em 2016, em comparação com 2015 (DC 30/05/2017 – p. 6-7) 
22

 Temer perdeu no dia 18/04, mas o novo presidente da casa, Rodrigo Maia (DEM/BA), da base de Temer, 
burlando o Regimento, como fazia o ex-presidente Eduardo Cunha, colocou em votação noite do dia seguinte após 
garantir com muito “convencimento” o restante dos 27 votos que precisava, fechando os 287 necessários. 
23

 DC, 13/04 – p. 7 
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tratativas de corrupção se deram dentro da própria Casa d’Agronômica. Dentre os aliados 387 

relacionados, estão os deputados estaduais Gelson Merísio e José Nei Ascari, além do Secretário 388 

da Fazenda, Antônio Gavazzoni, mediador dos pedidos, juntamente com o primo do 389 

governador, André Agostini Moreno, atualmente (abril de 2017) lotado na Casa Civil como 390 

assessor, com o salário de R$ 10.804,00. Em maio, diante da crise instalada pelas delações da 391 

JBS, Gavazzoni deixa o Governo, depois de anos em vários postos do primeiro escalão 392 

estadual24. 393 

Nas delações dos irmãos Joesley e Wesley Batista25, da JBS, a situação de Colombo e de outros 394 

aliados é agravada. Além da denúncia de ter recebido, por meio do PSD nacional, R$ 10 395 

milhões para a campanha no Estado – recursos divididos para a campanha dele ao governo (R$ 396 

3,4 milhões) e de aliados de vários partidos, Colombo teria recebido mais R$ 2 milhões em 397 

dinheiro não contabilizado (caixa dois). 398 

Em contrapartida, tanto para a Odebrecht quando para a JBS, cujo grupo que tem a marca J&S 399 

também atua no ramo da água e abastecimento, Colombo se comprometia com a privatização 400 

da CASAN, conforme já vinha trabalhando desde o primeiro ano de governo (2011), quando 401 

aprovou na ALESC a autorização para vender até 49% das ações da Companhia. O baixo valor 402 

de mercado da empresa na época desestimulou o governo levar a proposta adiante. No final de 403 

2015 a proposta voltou à pauta, desta vez acompanhada da discussão de um necessário plano 404 

de gestão da empresa. No inicio de 2017, a estatal catarinense aparece em uma lista do 405 

governo federal das estatais de água e esgoto que passariam por estudos de viabilidade sobre 406 

concessão à iniciativa privada, certamente fruto das negociações anteriores entre o governo 407 

Colombo, seus aliado golpistas no Planalto e a Odebrecht.  408 

Vale lembrar, contudo, que o Estado é um dos piores da federação em se tratado de cobertura 409 

de saneamento básico. Atualmente ocupa a 18ª posição no ranking nacional, com apenas 410 

19,5% de cobertura. A CASAN opera em 198 dos 295 municípios, alcançando 2,7 milhões dos 411 

quase 7 milhões de catarinenses. Das maiores cidades do Estado, Joinville tem sua própria 412 

estatal e Blumenau já privatizou o sistema para a Odebrecht Ambiental, em 2010, no governo 413 

municipal de João Paulo Kleinübing (vendida recentemente para uma empresa canadense) e 414 

que já no ano de 2010 recebeu um aditivo de 13,7% sobre o valor inicial, passando para R$ 415 

2,16 bilhões o valor da concessão, e até 2015 recebeu mais três aditivos26. Segundo os 416 

delatores, foram passados R$ 500 mil para cada um dos três principais candidatos à prefeitura 417 

de Blumenau em 201227. 418 

                                                           
24

 Gavazzoni foi Secretário de Estado do Planejamento e da Fazenda no governo LHS. No governo Colombo, iniciou 
na Presidência da CELESC e depois reassumiu a Fazenda, onde ficou de 2013 até o momento. 
25

 Joesley Batista, que firmou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal do DF, informou que 
deve ter doado em torno de R$ 500 milhões para as campanhas politicas de mais de 20 partidos – situação e 
oposição – nas campanhas de 2010, 2012, 2014 e 2016, e gravou conversas com Aécio Neves em março, em que  
senador tucano pediu R$ 2 milhões (além de todo o dinheiro que já havia doado nas campanhas) e com o Michel 
Temer,  as 22:40 horas dos dia 7 de março no Palácio do Jaburu, casa oficial do  Presidente da República, em que 
Joesley relata práticas de corrupção e propinas para manter aliados de políticos calados, inclusive deum 
procurador da república. 
26

 DC, 8 e 9 de abril de 2017, p. 13; DC 20/04, p. 9. 
27

 Jean Kuhlmann, então deputado estadual pelo PSD; Ana Paula Lima, deputada estadual pelo PT, e Napoleão 
Bernardes, então vereador na Câmara Municipal de Blumenau pelo PSDB. Outros nomes da politica catarinense 
citados nas delações da Odebrecht foram: Jaison Cardoso de Sousa (PSDB/Imbituba), Roberto Carlos de Souza 
(PSDB/Navegantes) e Dalírio Beber (PSDB/Blumenau); Décio Lima (PT/Bnau), Ideli Salvatti (PT/Fpolis) e Carlito 
Mers (PT/Joinville); Gelson Merísio (PSD/Xansxerê, José Nei Ascari (PSD/Grão Pará) e Cesar Souza Jr (PSD/Fpolis); 
Angela Amin (PP/Fpolis); Paulo Bornhausen (PSB/Fpolis); Edinho Bez (PMDB/Tubarão), além do atual Conselheiro 
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Embora o discurso político atualmente no governo do Estado é de que a CASAN está fora dos 419 

propósitos de privatização, o BNDES continua realizando o estudo sobre todo o sistema de água 420 

e esgoto no estado, que deve ficar pronto até final de 2018. O propósito desse estudo fica por 421 

conta da imaginação de cada um, se é que precisa muito esforço para concluir os reais 422 

interesses. 423 

Nas delações da JBS também foram citados várias outras parlamentares estaduais de 16 424 

partidos, beneficiando 142 candidatos a deputados federal, estadual e ao governo,28, dentre os 425 

quais o principais candidatos cogitados para o governo do Estado em 2018 (João Rodrigues 426 

[OS], Mauro Mariani e Dário Berger [PMDB] e Paulo Bauer [PSDB], todos, além de Gerson 427 

Merísio, já citado nas delações da Odebrecht29. Saem ilesos dessas delações Udo Döller e Pinho 428 

Moreira, ambos do PMDB30.  429 

Para agravar o quadro político de Raimundo Colombo, por pouco a prestação de contas de 430 

2016 não teve a indicativa de rejeição no Tribunal de Contas do Estado, pois o voto do relator 431 

foi acompanhado por mais um Conselheiro, ficando a votação em 3 pela aprovação e 2 pela 432 

rejeição, isso graças ao Conselheiro Júlio Garcia, ex deputado do DEM indicado por Colombo 433 

para o TCE, que interrompeu suas férias para garantir o voto ao governador. Dentre as 434 

alegações pela rejeição das contas, novamente está a inclusão das despesas com os inativos da 435 

educação no percentual constitucional de 25% das receitas do Estado destinados 436 

exclusivamente para a educação para a educação. Também pesou nos argumentos pela 437 

rejeição o desvio das receitas do ICMS da CELESC que deveriam entrar na receita geral do 438 

Estado, mas que foram desviadas para o Fundo Social, além da isenção fiscal de R$ 5,5 bilhões 439 

concedidas às empresas em 2016, justamente em um ano de queda de arrecadação por conta 440 

da recessão a que passa o país. Ainda em relação aos recursos da educação que foram usados 441 

para pagamento dos inativos, que reduziu o percentual investido no setor para 22,87%, quando 442 

deveria ser 25%, o relator argumentou a queda na avaliação do ensino médio no estado e ao 443 

não pagamento de bolsas integrais de estudos aos estudantes com direito à bolsa. Diferente, 444 

portanto, de 2014 e 2015 quando as contas foram aprovadas por unanimidade, o relatório 445 

segue para a ALESC, que tem a prerrogativa de aprovar ou não, sem data prevista para ir a 446 

plenário, sabendo-se que ainda estão pendentes as contas de 2014 e 2015. Apesar de 447 

aprovação apertada, Colombo sofreu uma derrota, ao ser aprovado, por unanimidade, uma 448 

auditoria para analisar as isenções fiscais. A partir dessas denúncias, a presidente da CUT SC, 449 

juntamente com as presidências de várias outras entidades sindicais cutistas e não cutistas, 450 

                                                                                                                                                                                           
do Tribunal de Contas do Estado, Júlio Garcia, deputado estadual pelo DEM até meados de 2009, quando foi 
indicado pelo ex governador LHS (PMDB) em gratidão à sua fidelidade às maldades de LHS durante os anos que 
esteve na presidência da ALESC. 
28

 PSD (R$ 5,5 milhões), PP (R$ 3,3 milhões), PMDB (R$ 1,1 milhão), PSDB (R$ 400 mil), PSC (R$ 340,5 mil), PT (R$ 
317 mil, para dois candidatos a  deputados ferral e para governador), PR (R$ 300 mil), PCdoB (R$ 213,7 mil), PSB 
(R$ 195 mil), Solidariedade (R$ 99,9 mil), PDT (R$ 83,7 mil), PSDC (R$ 65 mil), DEM (R$ 27,4 mil), PV (R$ 21,1 mil), 
PRB (R$ 1,2 mil) PROS (R$ 1,2 mil). 
29

 No caso de Dario Berger, além de R$ 500 mil doados e declarados na prestação de contas nas eleições de 2014, 
as denúncias apontam que teria recebido mais R$ 1 milhão do Senador Renan Calheiros, do montante de quase 10 
milhões de reais que a JBS destinou a Renan por meio do diretório Nacional do PMDB. Paulo Bauer (PSDB) também 
recebeu recursos da JBS, nas eleições ao senado em 2010 (100 mil) e ao governo do Estado em 2014 (400 mil). 
30

 No caso de Dario Berger, além de R$ 500 mil doados e declarados na prestação de contas nas eleições de 2014, 
as denúncias apontam que teria recebido mais R$ 1 milhão do Senador Renan Calheiros, do montante de quase 10 
milhões de reais que a JBS destinou a Renan por meio do diretório Nacional do PMDB. Paulo Bauer (PSDB) também 
recebeu recursos da JBS, nas eleições ao senado em 2010 (100 mil) e ao governo do Estado em 2014 (400 mil). 
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protocolaram na ALESC, só este ano de 2017, dois pedidos de impeachment de Raimundo 451 

Colombo. 452 

No rastro do sentimento antipetista desencadeado em âmbito nacional pela mídia a partir da 453 

Operação Lava Jato, o Partido dos Trabalhadores (maior sigla de centro-esquerda do país) 454 

amargou péssimos resultados nas eleições municipais de 2016 em todo o país.    455 

Em SC, das 45 administrações municipais que conquistou na eleição de 2012, caiu para 20 em 456 

2016 (queda de 55%), todas em pequenos municípios, totalizando 144 mil pessoas, apenas 457 

2,08% da população estadual. O PMDB, embora com uma pequena redução de 7,55% no 458 

número de prefeituras, de 106 caiu para 100, continua sendo o partido com maior abrangência 459 

em número de habitantes e, portanto, eleitores, com 36,10% da população catarinense 460 

(2.494.680), em municípios importantes nas disputas estaduais e nacional (Joinville e Fpolis).  461 

O PSD é o segundo em termos de abrangência populacional, 21,05% do total dos catarinenses 462 

(1.455.017), com 61 prefeituras, 17,31% acima das 52 que elegeu em 2012, mantendo 463 

importantes municípios, como São José, e conquistando outros, como Palhoça, Lages, São 464 

Francisco do Sul e São Miguel do Oeste. O PP manteve o número de 46 prefeituras, que 465 

abrange 11,07% da população catarinense (765.369), mas com uma conquista importante no 466 

sul no Estado, Tubarão. O PR foi o que mais cresceu percentualmente em número de 467 

prefeituras, 1.100%, pulando de uma para doze prefeituras, com 110.034 habitantes, embora 468 

signifique apenas 1,59% da população catarinense. O segundo que mais cresceu foi o PSB31 – 469 

400% -, de duas para dez prefeituras, com 563.152 habitantes, 8,15% do total. Porém, dentre 470 

os grandes do Estado, o PSDB foi o que teve o maior resultado positivo. Com 52% de aumento 471 

no número de prefeituras (das 25 de 2012 pulou para 39 em 2016), administra 1.247.66 472 

pessoas no Estado, 18,05% dos catarinenses. DEM, PDT e PPS também sofreram redução32. 473 

Dos 60 maiores colégios eleitorais catarinenses, com 71,21% do total de eleitorado e 74,22% 474 

da população de Santa Catarina, o PMDB lidera com 14 prefeituras, seguido do PSD com 17, o 475 

PSDB com 13, o PP com seis, o PSB com cinco e o PT com uma (Imbituba). 476 

O número de vereadores/as é outro indicador importante para as eleições estaduais e 477 

nacionais. São eles/as que fazem a relação direta com os/as eleitores/as na captação de votos 478 

dos/as candidatos/as aos parlamentos estaduais e nacional, assim como aos postulantes para 479 

os executivos estaduais e nacional. Em 2018, o partido com maior número de apoiadores 480 

diretos nos vários municípios do país será o PMDB33. No Estado de SC, não é diferente. O 481 

partido golpista de Michel Temer e que efetiva o maior ataque aos diretos da classe 482 

trabalhadora na história do país, elegeu 847 vereadores (29,22% dos 2.898 vereadores do 483 

Estado) e o que conquistou o maior número de votos válidos, 428.036, 27,01% do total. O 484 

segundo partido em número de vereadores eleitos e percentual de votos foi o PP, com 495 485 
                                                           
31

 Possivelmente pela herança eleitoral dos Bornhausen, pois a sigla foi entregue a Paulo Bornhausen, filho de uma 
das maiores lideranças da direita no Estado (Jorge Bornhausen) pelo então candidato à Presidente da Republica 
em 2014, Eduardo Campos. 
32

 O PDT caiu de sete para três prefeituras (-57), administra 33.474 hab. (1,25%); o DEM caiu de cinco para três (-
40%), com 61.451 hab. (0,8%) e o PPS de duas para uma, com 36.102 hab. (0,52% da pop.)   
33

 No país foram eleitos 57.736 vereadores: o PMDB foi a legenda que mais elegeu: 7.551 (13,58%), seguido do 
PSDB: 5.360 ( 9,72%), o PP: 4.726 (8,27%), o PSD: 4.617 (8,17%) e o PDT: 3.751 (6,47%). O PT ficou em décimo 
lugar, com 4,84% dos vereadores eleitos no país (2.813). Em 13 estados, o PMDB foi o que mais elegeu (Alagoas, 
Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande 
do Sul, Sergipe e Tocantins). O PSDB foi o segundo, em quatro estados (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e 
São Paulo), o PDT elegeu mais vereadores em três (Amapá, Ceará e Espírito Santo) e o PP, em dois (Bahia e Santa 
Catarina). < http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/resultados> 16/05/2017, 
16:20h 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/resultados
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vereadores e 16,28% dos votos válidos, seguido do PSD, com 456 vereadores e 16,08% dos 486 

votos. O PSDB, em quarto lugar, elegeu 355 vereadores, com 12,11% dos votos. O PT, embora 487 

em quinto lugar no número de vereadores eleitos – 204 -, fica em sétimo em termos de votos 488 

válidos do Estado, com 5,05%34.  489 

Para uma avaliação mais ampla das estratégias da participação do PT nas eleições ao governo 490 

do Estado, importante deixar o registro que se em 2002, José Fritsch (PT) quase foi para o 491 

segundo turno disputar com Esperidião Amim35, em 200536 o resultado eleitoral para o 492 

candidato do PT (também Fritsch) ficou muito longe do obtido em 2002. Tudo indica que o 493 

apoio do PT que elegeu LHS no segundo turno de 2002, possa ter sido um grande erro 494 

estratégico do partido, que em 2005 optou pelo apoio ao Esperidião Amin (PP) na disputa do 495 

segundo turno, também contra LHS, em troca do tímido apoio dos pepistas à reeleição de Lula.   496 

Na eleição de 2009, nenhuma das duas possíveis candidatas ao governo estadual - Ideli Salvatti 497 

(PT) e Angela Amim (PP) - conseguiram evitar que Colombo, com a extraordinária e cara 498 

máquina pública eleitoral arquitetada e implementada por LHS, fosse eleito já no primeiro 499 

turno. Feito que repetiu também em 2014, mesmo com o fim da Tríplice Aliança37. 500 

Frente a estes dados, a conclusão mais óbvia é a dos grandes desafios que estão postos para 501 

as organizações dos trabalhadores do campo da esquerda. Se nos últimos anos, mais 502 

precisamente nas eleições de 2002 e 2006 no auge do lulismo foi possível eleger um maior 503 

número de parlamentares e conquistar algumas grandes prefeituras, os resultados dos pleitos 504 

que sucederam a partir de 2010 e, mais significativamente, e 2014, fizeram retroceder a 505 

pequena bolha eleitoral da esquerda na sociedade catarinense. Furar essa bolha e avançar em 506 

um projeto de Estado para SC e para o Brasil demandará muito esforço das lideranças das 507 

várias organizações sociais, sindicais e partidárias de esquerda não só do Estado, mas do país. 508 

Esforço que é bastante visível nos discursos, porém pouco visualizado nas muitas oportunidades 509 

viabilizadas pelo calendário político, não só eleitoral. As organizações sindicais até que têm 510 

demonstrado maior esforço na unidade em pautas fundamentais da classe trabalhadora, como 511 

foram as lutas contra a terceirização, a reforma trabalhista e a reforma da previdência. Ainda 512 

assim, nem todas as lideranças do movimento sindical, das várias centrais, têm revisto suas 513 

                                                           
34

 Vereadores dos demais partidos: o PR elegeu 170 vereadores e obteve 5,37% dos votos válidos; o PSB 96 
vereadores e 5,11% dos votos; o PDT 76 vereadores e 2,75% dos votos; o DEM 57 vereadores e 2,58% dos votos; 
mais 15 legendas com menos de 1% dos votos válidos somam 142 vereadores e 7,66% dos votos válidos do Estado. 
< http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/resultados> 16/05/2017, 16:20h 

35
 Eleição de 2002: Espiridião Amim (39,85%); Luiz Henrique da Silveira (30,08%); Jose Fritsch (27,32%). No 

segundo turno, com o poio do PT, LHS fechou com 50,30% e Espiridião Amim com 49,7%. Para o Senado, foram 
eleitos Ideli Salvatti (18,81% dos votos) e Leonel Pavan (17,36%). Paulo Bornhausen (PFL), não eleito, ficou em 
terceiro, com 15,92%. 
36

 Eleição de 2005: LHS (48,89%), Espiridião Amim (32,77%), José Fritsch (14,30%). No segundo turno, LHS fechou 
com 52,71% e Amim, dessa vez com o apoio do PT, com 47,29%. Para o Senado, foi eleito Raimundo Colombo (PFL) 
com 58,77% dos votos. Em segundo ficou Luci Choinacki (PT) com 28,18% e Hugo Biel (PP) com 10,35%), ambos 
não eleitos. 
37

 Na eleição de 2014, o PSDB declinou da Tríplice Aliança para emplacar candidatura própria. Paulo Bauer, 
senador e presidente estadual do partido, se lançou candidato, forçando LHS buscar apoio no PT ou mesmo PP. O 
PT buscava uma aliança com o PP, mas ambos pleiteando a titularidade na candidatura. Sem acordo, o PP se aliou, 
em ultima hora ao PSDB, com Joarez Ponticelli de vice e Paulo Bornhausen (agora no PSB) ao Senado. Ao PT restou 
a candidatura solo, com Cláudio Vignatti e Thiago Morastoni (que, com seu pai, o ex deputado petista Volnei 
Morastoni, migrou para o PMDB nas eleições municipais de 2016). Para o Senado, o candidato petista foi Milton 
Mendes, que obteve 14% dos votos, bem abaixo do segundo colocado, Paulo Bornhausen, que obteve 38,38%. O 
senado eleito foi Dário Berger, PMDB, com 42,82% dos votos válidos. 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais-2016/resultados
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militâncias político-partidárias, continuando a apoiar partidos políticos golpistas dos direitos da 514 

classe trabalhadora brasileiro. 515 

ALESC, TCE/SC E MINISTÉRIO PÚBLICO – CONIVÊNCIAS NO DESVIO DE RECURSOS 

PÚBLICOS 

Não bastassem as frequentes aprovações das prestações de contas dos governos do Estado 516 

sem as devidas cobranças na aplicação correta dos recursos públicos, a exemplo dos recursos 517 

do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 518 

dos Profissionais da Educação) desviados para outros fins, o TCE/SC (Tribunal de Contas do 519 

Estado) e, de certa forma, também o Ministério Público Estadual são coniventes com o 520 

parlamento catarinense no abuso dos recursos oriundos dos tributos dos catarinenses para fins 521 

privados mediante o pagamento de diárias a servidores (alguns privilegiados) e deputados na 522 

ALESC. Mais da metade das diárias foram usadas entre as quintas feiras e domingos, inclusive 523 

nos períodos de carnaval e Corpus Christi. Entre agosto de 2011 e fevereiro de 2017 (antes não 524 

eram cadastradas) foram 67 mil viagens, totalizando um gasto de R$ 61 milhões. Isso significa 525 

que para cada R$ 1 gasto pelos servidores e parlamentares do caríssimo Congresso Nacional, 526 

na ALESC o gasto com o mesmo fim foi de R$ 14,50. Ainda que a bagunça das diárias tenha 527 

vindo a público em maio de 2015, com um processo desencadeado pela auditoria técnica do 528 

TCE/SC em 2012, referente as diárias do período de 2009 a 2011,  mas que havia sido 529 

“engavetado” pelo então desembargador relator por ter familiares envolvidos, a festa continuou 530 

em 2016 e 2017, e corre o risco de “virar pizza” em fevereiro de 2018, quando prescreve após 531 

cinco anos.   532 

Também se estendendo há anos na ALESC o projeto de lei de inciativa de Padre Pedro (PT) 533 
para extinguir as aposentadores vitalícias (e as respectivas pensões) de governadores do 534 
Estado, atualmente no valor de R$ 30.471,00, que custam R$ 3,7 milhões por ano aos cofres 535 
públicos38.  536 

ECONOMIA ESTADUAL 

A retração acumulada na economia nacional no último biênio foi de 7,2% (3,8% em 2015 e 537 

3,6% em 2016), a maior desde 1930, no decorrer da grande crise de 1929, quando o Brasil 538 

amargou 2,1% em 1930 e 3,3% em 1931. Embora ainda sem dados oficiais, economistas 539 

apontam para uma recessão de 5% em 2015 e de 3,6% em 2016 em SC. Ainda assim, o Estado 540 

registrou a menor taxa de desemprego nacional no ano passado, de 6,2%, contra a média 541 

nacional de 12%. Os setores com melhores desempenhos no ano passado foram agricultura e 542 

alimentação, tanto nas exportações quanto na geração de empregos e arrecadação de 543 

impostos39. 544 

As exportações do Estado fechou o primeiro bimestre de 2017 com aumento de 23% em 545 

comparação ao primeiro bimestre de 2016, sendo o sétimo mês consecutivo de crescimento. Os 546 

principais produtos exportados foram carne de frango (36%), soja (95%) e carne suína (7%). 547 

                                                           
38

 São seis os ex-governadores que recebem (Colombo Salles (1971/75), Antônio Carlos Konder Reis (1975/79), Jorge 
Bornhausen (1979/82),  Esperidião Amim(1983/87), Casildo Maldaner (1990/91), Paulo Afonso Evangelista Vieira 
(1995/99), Leonel Pavan (2010)  e três viúvas (de José Boabaid (1948/50), Vilson Kleinubing (1991/94) e de Luiz Henrique 
da Silveira (2003/10) com pensões de 50% do valor da aposentadoria do ex-governador. 
39

 DC, 08 de março de 2017, p. 15 
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Os EUA, com 15% do total das exportações, se mantém como o maior importador dos produtos 548 

catarinenses. Em segundo está a Rússia (9,6%) e em terceiro lugar a China (7,4%)40.  549 

Conforme pode ser visto, a agroindústria de carne no Estado é responsável em grande parte 550 

pelas exportações e, por isso, pela economia estadual, tanto na geração de postos de trabalho 551 

diretos e indiretos quanto nas finanças e arrecadação de tributos.    552 

A Operação Carne Fraca41, deflagrada em março de 2017 e noticiada pela mídia nacional com a 553 

pirotecnia que só interessa aos irresponsáveis agentes públicos, nesse caso membros do 554 

Ministério Publico e da Policia Federal, e concorrentes no mercado internacional no setor de 555 

carnes, não só publicizou os crimes cometidos por fiscais do Ministério da Agricultura e 556 

empresários  ávidos por lucros a qualquer custo, como também colocou em risco a saúde 557 

pública e comprometeu postos de trabalho e as finanças nacional e estadual.  558 

Embora apenas uma unidade empresarial no território catarinense, a Peccin, de Jaraguá do Sul, 559 

filial de uma empresa sediada no Paraná, tenha sido listada na Operação, impactos imediatos 560 

não deixaram de acontecer. Pelos dados da Associação Brasileira de Proteina Animal (ABPA), 561 

divulgados no dia 03/05/201742, o volume de exportação de carnes em abril comparado a abril 562 

de 2016 teve quedas. A carne de frango sofreu queda de 23% no volume de exportação e 11% 563 

no faturamento. Já a carne suína, embora também tivesse queda no volume exportado, 16%, o 564 

faturamento aumentou em 21%.  565 

Outro setor que ajudou no razoável desempenho da balança comercial catarinense foi o setor 566 

madeireiro (do plantio aos produtos industrializados). Além de criar 1.833 empregos em 2016, 567 

aumentou a exportação em 5,8% e em 2017 já responde por 11,7% das exportações do 568 

estado43.  569 

A taxa de desemprego em Santa Catarina vem aumentando sucessivamente desde meados 570 

de 2014. O primeiro trimestre de 2017 fechou com 7,9% (297 mil pessoas), 1,9% acima do 571 

registrado no primeiro trimestre de 2016. Essa taxa é ainda maior na raça negra, 10,2%, e 572 

pardos, 12%. Na construção civil, setor que emprega bastante, o cenário é preocupante. Em 573 

2015 foram fechadas 15 mil vagas no Estado, além do fechamento de 329 empresas (o setor 574 

da construção civil no Estado encerrou o ano de 2015 com 4.424 empresas). Como depende de 575 

crédito e de confiança no conjunto da economia, as perspectivas de retomada são de muitas 576 

incertezas e a retomada pode demorar. Ainda assim, o índice continua bem inferior ao 577 

registrado na média nacional, que atingiu 13,7% no primeiro trimestre de 2017, contra 12% no 578 

                                                           
40

 Apesar desse aumento consecutivo nas exportações, o Estado ainda mantém um déficit na balança comercial, 
com 568 milhões de dólares no primeiro bimestre de 2016 e 618 em 2017 (DC, 08 de março de 2017, p. 8). 
41

 A Operação Carne Fraca, divulgada pela Polícia Federal em março de 2017 como a maior Operação realizada na 
história da PF, que envolveu mais de 1.100 policiais federais para cumprir 309 mandados em seis estados do Brasil 
e no DF.

 
Segundo as investigações, mais de 30 empresas e fiscais do Ministério da Agricultura se beneficiaram do 

esquema que envolvia liberar a venda da carne imprópria para consumo.
 
Após a operação ser deflagrada pela PF, 

33 servidores foram afastados, e destes, quatro foram exonerados. Três unidades de beneficiamento de carne 
foram fechadas; a BRF em Mineiros (GO), e as unidades da Peccin em Jaraguá do Sul (SC) e Curitiba (PR).  As 
principais empresas investigadas e alvos da operação Carne Fraca doaram 393 milhões de reais a políticos 
nas eleições gerais em 2014. O maior beneficiário foi o PT com 60,7 milhões de reais. O PMDB ficou em segundo 
lugar com 59,1 milhões de reais e em seguida o PSDB com 58,1 milhões de reais. O PP e o PR receberam 38,1 e 
24,4 milhões de reais respectivamente, além de outros partidos menores, como o PSD e o PROS. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Carne_Fraca> 17/05/2017, 11:39h 
42

 DC - 03/05/2017, p. 13. 
43

 O setor madeireiro conta com 5.548 empresas de móveis (31%), madeira (28%), celulose e papel (27%), e 
silvicultura (15%) – dados do DC  02/05/2017, p. 13 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Agricultura,_Pecu%C3%A1ria_e_Abastecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_gerais_no_Brasil_em_2014
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/PSDB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Progressista_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_Carne_Fraca
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último trimestre de 2016. Para o DIEESE, esses números só indicam que a reação da economia 579 

em outros dados, como a queda da inflação e a baixa na taxa Selic e do dólar, ainda não são 580 

motivos para comemorar, pois tudo indica que o país ainda não saiu da recessão44.  581 

BALANÇO GESTÃO (2015/17) e DESAFIOS (2017/19) da CUT SC 582 

BALANÇO GERAL NA DISPUTA DE HEGEMONIA NA SOCIEDADE 

A CUT SC realizou seu 12º CECUT nos dias 19 a 21 de agosto de 2015, com o tema “Direitos 583 

não se reduz, se amplia”. O ato “em defesa de direitos, liberdade e democracia” realizado no 584 

final da tarde do segundo dia do Congresso, no centro da capital, pelos delegados e delegadas 585 

do 12º CECUT, juntamente com o movimento social e partidário de esquerda da Grande 586 

Florianópolis demarcava, naquele dia, o que seriam os próximos anos para o movimento 587 

sindical combativo. O refluxo das forças político-partidárias representantes da classe 588 

trabalhadora resultado das eleições gerais de 2014 seria aprofundado nas eleições municipais 589 

de 2016, em grande parte reflexo das denúncias de corrupção para caixa dois envolvendo, 590 

também, as principais lideranças nacionais do Partido dos Trabalhadores. A direita sedenta por 591 

vingança e a retomada integral do poder politico, com a tutela do judiciário e mediante a mídia, 592 

intensificaram os golpes não só contra as organizações partidárias e suas lideranças, mas, 593 

sobretudo, contra os direitos trabalhistas, previdenciários e sociais jamais vistos na história do 594 

país, nem mesmo no período da ditadura militar.  595 

Se grande parte dos atuais dirigentes sindicais chegaram no movimento a partir de 2003 596 

(período de ganho real, cujas greves e paralisações eram para ampliar direitos), muito terão 597 

que aprender e ousar sair da zona de conforto com esses novos tempos no país. Longe das 598 

dependências burocráticas sindicais, o local de fazer  sindicalismo volta a ser, prioritariamente, 599 

as ruas e os locais de trabalho. Reagir aos ataques contra os direitos da classe trabalhadora 600 

que, como vinham sendo denunciados pela CUT (mesmo sem a compreensão de boa parte de 601 

cutistas, de militantes partidários e de outras organizações sindicais) seriam os verdadeiros 602 

motivos do golpe político patrocinado pelo capital – aqueles com grande poder econômico e 603 

político, nacional e internacional – derrotado, parcialmente nas eleições de 2014 (parcialmente 604 

porque assegura uma grande fatia do Executivo Federal (sete ministros, só dois a menos que o 605 

PT), com o pmdbista Michel Temer na vice, e uma base absolutamente majoritária no 606 

Congresso Nacional), passará a exigir muito da liderança sindical combativa. A CUT foi a 607 

primeira instituição a denunciar que se tratava de um golpe e que este golpe era contra a 608 

classe trabalhadora. 609 

Cientes dos grandes desafios postos, não só pelo fortalecimento da direita, mas também pelo 610 

enfraquecimento e fragmentação das esquerdas, conforme se materializou posteriormente na 611 

composição do Executivo Federal e na eleição dos Presidentes do Senado e Câmara dos 612 

Deputados, e, sobretudo, nas eleições municipais de 2016, a discussão de planejamento da 613 

CUT SC para o período 2016-2019, realizado nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2016, foi pautado 614 

pela discussão da estratégia acerca do projeto político-sindical para a CUT no Estado de SC: 615 

firmar-se, cada vez mais, como Central reconhecida e credenciada junto à classe 616 

trabalhadora e sujeito da construção de um Projeto de esquerda para SC.  617 
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É com este olhar, de defesa dos direitos conquistados contra os ataques do governo golpista e 618 

neoliberal de Temer e Colombo, e de tentativa de ousar em contribuir para a reconstrução das 619 

forças do campo político partidário de esquerda na construção de um projeto que ouse migrar 620 

do campo das disputas individuais e corporativistas para um projeto de sociedade, de inclusão 621 

socioeconômica, política e cultural, mas também emancipador da classe trabalhadora das 622 

artimanhas próprias do sistema capitalista explorador e excludente.   623 

Com este propósito e compromisso de classe, foram intensificadas as mobilizações contra a 624 

ampliação da terceirização - o PL 4330 - que já vinham sendo feitas desde o início de 2015. 625 

Com mobilizações nas várias regiões, pressão aos parlamentares, inclusive com ações nos 626 

aeroportos, o movimento conseguiu atrasar o processo e, com a ajuda do Senador Paulo Paim 627 

(PT/RS) segurá-lo no Senado Federal. Infelizmente, bastou a direita efetivar o golpe com o 628 

impeachment da Presidenta Dilma, para a terceirização voltar a pauta com força total. Logo no 629 

início de 2017, Temer aprovou, na Câmara dos Deputados, um PL de 1998 (PL 4302/98), de 630 

autoria do então Presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que já estava aprovado no 631 

Senado Federal, ampliando a terceirização de forma irrestrita. 632 

Ainda em 2015, com a Frente Brasil Popular, criada em âmbito nacional e que agrega entidades 633 

do movimento social, sindical, estudantil e partidos políticos, as lutas se ampliaram contra o 634 

ajuste fiscal patrocinado pela Presidenta Dilma, que se deixou pressionar pelo mercado e pelos 635 

seus aliados políticos no Executivo e no Congresso Nacional, sobretudo do PMDB e dos tantos 636 

partidos fisiológicos que integravam sua base eleitoral e de sustentação governamental45. Ao 637 

trazer para o Ministério da Fazenda o ex-superintentende do Fundo de Investimentos do 638 

Bradesco, Joaquim Levy, a militância sindical e partidária de esquerda que garantiu a reeleição 639 

de Dilma ficou perplexa, uma vez que a agenda política e econômica que estava sendo 640 

implementada não era aquela que venceu as eleições. Depois de várias medidas recessivas e de 641 

ataques aos direitos da classe trabalhadora, caracterizadas como “ajuste fiscal”, a exemplo das 642 

Medidas Provisórias (MPs) 664 e 66546, publicadas pela então Presidenta Dilma no último dia do 643 

mês de dezembro de 2014, e já em avançado estágio recessivo, Levy foi substituído por Nelson 644 

Barbosa, em dezembro de 2015, depois de muita mobilização e atos contra os rumos que 645 

tomava o segundo governo Dilma. O primeiro, após o Congresso estadual da CUT foi em 646 

outubro, com o Dia Nacional em defesa da Democracia, da Petrobras e contra a política de 647 

ajuste fiscal (31/10/2015) com atos em Blumenau, Chapecó, Florianópolis e Joinville. Em 648 

dezembro, na capital, um grande ato estadual promovido juntamente com as demais entidades 649 

da Frente Brasil Popular (FBP), em defesa da democracia e contra as políticas de ajuste fiscal e 650 

retirada de direitos. Ou seja, ainda que denunciando os movimentos pró-golpe que vinham 651 

sendo articulados pela direita, o movimento sindical cutista não abria mão de seu protagonismo 652 

e compromisso em lutar nas ruas pelos direitos da classe trabalhadora.  653 

2016 começou com panfletagens e atos, já em março e abril, em defesa da democracia e contra o 654 

PLC 257, que estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de 655 
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 Além do PT com nove ministros e o PMDB com sete, outras oito siglas tinham um ministério cada: PTB, PR, PSD, 
PDT, PCdoB, PRB, PROS e PP. 
46 A MP 664 restringe o acesso à pensão por morte, criando um tempo mínimo de 24 meses de contribuição para que o 

dependente receba os recursos, e estabelece um prazo mínimo de dois anos de casamento ou união estável para que o 
cônjuge obtenha o benefício. A MP 665, entre outras questões, restringe o acesso ao seguro-desemprego aumentando o 
tempo mínimo de trabalho com carteira assinada para ter direito ao benefício, que passou de seis para 18 meses; também 
amplia o tempo mínimo de serviço de 30 dias para seis meses, para receber o abono salarial  a trabalhadores que 
recebem até dois salários mínimos.  
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estímulo ao reequilíbrio fiscal, mas que ataca direitos da classe trabalhadora. A CUT, junto com 656 

a FBP, realizou atos nos dias 08, 18 e 31 de março em Chapecó, Joinville e Florianópolis. Em 657 

abril, no dia 17, por entender que o que estaria sendo golpeado com o impeachment da 658 

Presidenta Dilma seriam os direitos da classe trabalhadora, o movimento sindical cutista 659 

participou do ato em Brasília, na votação na Câmara dos Deputados, da admissibilidade do 660 

processo, que foi aprovado e encaminhado para o Senado Federal. 661 

No dia 10 de maio de 2016, véspera da votação do processo de impeachment da Presidenta 662 

Dilma no Senado, foram realizadas várias atividades de protesto no Estado, como interrupção 663 

do trânsito em rodovias de grande circulação de caminhões e de acesso a grandes empresas, a 664 

exemplo da rodovia estadual 480, que faz divisa com o estado gaúcho, que ficou fechada por 665 

mais de três horas. Na cidade de Maravilha, local de nascimento do deputado federal favorável 666 

ao golpe, Celso Maldaner, a BR 282 também foi trancada pelos manifestantes. No cruzamento 667 

entre as rodovias federais, a BR 282 e BR 153 conhecido como Trevo de Irani, ficaram fechados 668 

por algumas horas. No trevo entre as BRs 470 e 116, no Trevo do Patussi, manifestantes 669 

bloquearam as duas rodovias e em Florianópolis, houve manifestação em frente a sede 670 

administrativa do grupo de comunicação RBS (com a queima de pneus), em protesto ao maior 671 

conglomerado de mídia do estado que criminaliza os movimentos e apoia o golpe em curso no 672 

país. 673 

No mês de junho, novamente ato nas ruas contra a retirada de direitos e em defesa da 674 

democracia, realizado em duas regiões: dia 9 em Chapecó e dia 10 em Florianópolis. 675 

A fim de instrumentalizar a militância cutista com argumentos contra o golpe em marcha, foi 676 

realizado, no dia 5 de julho, em Lages, a “Plenária dos Trabalhadores cutistas na resistência 677 

contra o golpe e na defesa de direitos”. Nesta, dentre ouros encaminhamentos, foi deliberado 678 

na reunião da Direção no dia seguinte, a produção de um material para ser distribuído e 679 

dialogado nas bases cutista, denominado Jornal da Classe Trabalhadora, apresentando os 680 

direitos que seriam atacados, caso o impeachment fosse efetivado no Senado Federal. Foram 681 

250 mil exemplares, a grande maioria distribuída em mutirão na região oeste.  682 

Em agosto, dia 9, novos atos da jornada de lutas contra a retirada de direitos. Dessa vez, além, 683 

do PLC 257, a PEC 241, que congela os gastos do governo por 20 anos, comprometendo as 684 

políticas e serviços públicos em todas as esferas de governo. 685 

No dia 16, a direção da CUT SC, mais uma vez, assumiu o protagonismo e chamou as demais 686 

centrais sindicais, movimento estudantil e Fórum Catarinense em Defesa dos Serviços Públicos 687 

para um grande ato em defesa da democracia e contra os ataques aos direitos da classe 688 

trabalhadora, que foi realizado na frente da FIESC – Federação das Indústrias do Estado de 689 

Santa Catarina, uma das várias entidades representes da classe patronal financiadoras do 690 

golpe. Cerca de quatro mil pessoas vindas das várias regiões do Estado, a partir da 691 

concentração na Frente da UDESC, caminharam até a FIESC47 e realizaram um ato de escracho 692 

com panelas vazias e um pequeno pato amarelo (símbolos utilizados pela direita nos atos pró 693 

impeachment) produzido artesanalmente.  694 

Ainda no mês de agosto, em parceria com outras entidades da Frente Brasil Popular, foi 695 

instalado no centro da capital a Tenda da Democracia. Com o objetivo de estabelecer o diálogo 696 

direto com a população sobre os ataques aos direitos que se aprofundaria com o impeachment 697 

de Dilma, a Tenda ficou instalada até o dia 30 de agosto. Na avaliação, a constatação era da 698 
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 Na rodovia Admar Gonzaga, em Fpolis. 
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dificuldade de parar os pedestres para conversar, possivelmente pela falta de maior criatividade 699 

para o diálogo, além da pouca participação efetiva das entidades responsáveis.  700 

Na sequência, dia 15 de setembro, as centrais sindicais e demais entidades do Fórum 701 

Catarinense dos Servidores Públicos realizaram uma Plenária Estadual em Florianópolis. Além de 702 

avaliar o ato do dia 16 de agosto, foi tirado o compromisso na realização de plenárias de 703 

mobilização nas várias regiões do Estado.  Sete dias após, foi realizado um novo ato na capital 704 

(Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos Direitos Sociais e Trabalhistas - rumo à Greve 705 

Geral) pelas Centrais Sindicais, Fórum e demais entidades que compõem a FBP da Grande 706 

Florianópolis. Também foram realizadas, em Chapecó, Blumenau, Criciúma e Florinópolis, 707 

plenárias regionais de organização e mobilização para fortalecer as mobilizações e construção 708 

de espaços de debates para Greve Geral. 709 

Além dos atos protagonizados pelas entidades sindicais, no decorrer do mês de setembro 710 

ocorreram vários grandes atos Fora Temer - Fora todos e em defesa de direitos realizados na 711 

capital por inciativa de estudantes e outros movimentos populares, que contou com a 712 

participação de militantes das entidades ligadas às Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo da 713 

Grande Florianópolis.  714 

No dia 11 de novembro, em todas as regiões do estado, com grande destaque para a região 715 

Oeste, que realizou atos até mesmo pequenos municípios, foi realizado, com enorme sucesso 716 

de participação e impacto político, o Dia Nacional de Paralisação rumo à Greve Geral. Pautas: 717 

Nenhum direito a menos; contra a PEC 241 e o PL 257; contra a reforma do ensino médio e a 718 

reforma da previdência; em defesa dos empregos e contra o negociado sobre o legislado; em 719 

defesa do Pré-Sal. Nesse mesmo dia, cutistas e estudantes de várias regiões do Estado 720 

participaram em Brasília de um ato que reuniu mais de 50 mil trabalhadores/as e estudantes, 721 

que foram recebidos com gás de pimenta e bombas de efeitos moral, com muitos adolescentes 722 

ficando feridos.  723 

No final do ano já com a aprovação de significativas pautas recessivas e ataques aos direitos, a 724 

exemplo da PEC 5548 no Senado (aprovada na Câmara como PEC 241) e a MP do Ensino Médio, 725 

além de dar entrada nas duas principais propostas de Temer contra a classe trabalhadora, as 726 

Reformas Trabalhista e da Previdência, as entidades da FBP realizam plenária de planejamento 727 

em Curitibanos, onde foram avaliadas as atividades do ano e reafirmado o compromisso da 728 

unidade nas lutas em defesa da classe trabalhadora, dada as pautas recessivas e as proposta 729 

de retiradas de direitos do governo golpista de Michel Temer.  730 

Registra-se, também, que durante o ano de 2016 foram várias as atividades de pressões aos 731 

parlamentares, com cartas e mensagens nas redes sociais e, sobretudo, a recepção nos 732 

aeroportos da capital: dias 28 de março, 07 de abril, 08 de agosto e 04 de outubro. 733 

Com mentiras veiculadas com o apoio da mídia golpista, manobras nos três Poderes (Executivo, 734 

Legislativo e Judiciário) para escamotear as investigações, manipular a opinião pública e 735 

proteger-se a si e seus aliados das possíveis investigações e punições, os usurpadores do 736 

                                                           
48 PEC 55 (PEC 241 na Câmara), conhecida como a PEC do teto dos gastos públicos. Na verdade, essa PEC (Proposta 

de Emenda à Constituição) reduz os recursos para as politicas de saúde, educação, segurança pública e outras ao 
congelar os gastos do governo por 20 anos. A correção apenas inflacionária, além de não cobrir as despesas que 
aumentam a cada ano, significa que o governo federal não promoverá nenhuma outra politica nos campos da 
saúde, da educação, etc. Ficará apenas com as que estão em curso, se é que também serão mantidas. 
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patrimônio nacional e dos direitos da classe trabalhadora se protegem em torno de uma forte 737 

base aliada no Congresso Nacional construída na base de negociações de cargos em ministérios 738 

e proteções contra as possíveis investigações de práticas de corrupção. De forma cada vez mais 739 

escandalosa, vão aprofundando a retirada de direitos.   740 

Em 2017, novamente o governo golpista inicia com vitórias na sua extensa pauta de maldades. 741 

Já nas primeiras sessões em fevereiro, o Senado Federal aprovou (43 votos a favor e 13 contra) 742 

a Medida Provisória (MP) 746/16 que trata da reforma do ensino médio, que já havia sido 743 

aprovado na Câmara dos Deputados no final de 2016.  744 

Em março de 2017, os golpistas somam mais uma vitória. Aprovou na Câmara dos Deputados 745 

(231 votos a favor, 188 contra e oito abstenções) o PL 4302/1998, de autoria de Fernando 746 

Henrique Cardoso, que já estava aprovado no Senado em 2002, que libera o trabalho 747 

terceirizado em todas as atividades das empresas e atividades dos serviços públicos.  748 

A Reforma Trabalhista já foi aprovada na Câmara (PL 6787/2016) no final de abril e está no 749 

Senado Federal tramitando como PLC 38/2017. A Reforma da Previdência (PEC 287) aguarda a 750 

votação no Plenário da Câmara que, com o inquérito aberto para investigar Michel Temer em 751 

virtude do conteúdo dos vazamentos da conversa que teve com Joesley Batista, dono da JBS, 752 

de propinas e corrupção para manter Eduardo Cunha e um assessor calados na prisão, além do 753 

afastamento de Aécio Neves do Senado Federal, também por corrupção explícita nos 754 

vazamentos de conversa que teve com Joesley, a agenda de votação no Congresso nacional 755 

fica completamente alterada.  756 

Frente ao complexo cenário político de ataques aos direitos da classe trabalhadora, a Executiva 757 

da CUT SC, ao iniciar 2017, realiza as reuniões ampliadas em todas as seis Regionais, 758 

discutindo a conjuntura e mobilizando suas bases para uma forte reação de enfrentamento com 759 

um conjunto de ações. No período que seguiu, o movimento sindical cutista articulou e/ou 760 

participou em audiências públicas junto às Câmaras de Vereadores em todo o Estado, propondo 761 

e obtendo a aprovação de moções contrárias à reforma da previdência. Gravações para rádios e 762 

carro de som foram disponibilizados pela Central e veiculados em várias regiões do Estado. 763 

Além disso, a CUT SC produziu adesivos para carros e a segunda edição do Jornal da Classe 764 

Trabalhadora, agora abordando as perdas de direitos que a classe trabalhadora terá com a 765 

aprovação da reforma da previdência. 250 mil exemplares foram produzidos e rapidamente 766 

distribuídos, novamente, a grande parte na região Oeste.  767 

Também foram intensificadas as pressões aos parlamentares federais contra as reformas do 768 

governo golpista, com cartas, mensagens nas redes sociais. 769 

Além disso, o Dia Internacional da Mulher, 08 de março, foi celebrado com atos em várias 770 

regiões (São Miguel do Oeste, Chapecó, Fraiburgo, Caçador, Lages, Criciúma, Tubarão, 771 

Florianópolis, Joinville, Rio do Sul, Blumenau e Jaraguá do Sul), todos alusivos à reforma da 772 

Previdência. 773 

Além dessas atividades, a CUT convocou, para o dia 15 de março, a realização de um Dia 774 

Nacional de Paralisação, mesmo dia de Assembleias dos profissionais da educação ligados à 775 

CNTE, que no seu congresso em janeiro, deliberou a convocação de uma greve nacional por 776 

tempo indeterminado a partir do dia 15 de março, com atos nas capitais. Em Florianópolis, 777 

foram realizadas Assembleias do SINTE, do SINTESPE, do SINTRASEM e de outras categorias 778 

dos serviços públicos de entidades não filiadas à CUT. O ato superou a expectativa, reunindo 779 

em um grande protesto aproximadamente 15 mil pessoas. As categorias do setor privado da 780 

http://brasil.elpais.com/tag/lei_terceirizacao_brasil/a/
http://brasil.elpais.com/tag/lei_terceirizacao_brasil/a/
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Grande Florianópolis priorizaram panfletagens em suas bases, dialogando sobre as reformas 781 

recessivas e de ataques aos direitos promovidos por Temer.  Atividades semelhantes foram 782 

realizadas em outras regiões do Estado, como Itajaí, Blumenau, Xanxerê, Chapecó, São Miguel 783 

do Oeste, Jaraguá do Sul, Joinville e Caçador. Além dos servidores estaduais representados 784 

pelo SINTE e pelo SINTESPE, pararam as atividades nesse dia os municipários de Pinhalzinho, 785 

Chapecó, Palhoça, Joinville, Florianópolis, e Chapecó, e dos professores da rede municipal de 786 

Tubarão.  787 

Nos dias 20 e 21 de março foram realizadas atividades no aeroporto de Fpolis para pressionar 788 

os deputados contra o PL da Terceirização (4302/1998) e no dia 25, em Curitibanos, as 789 

entidades da FBP planejaram para o dia 31 de março mais uma jornada de atos em defesa da 790 

Democracia, contra o Golpe, a retirada de Direitos e Fora Temer em várias regiões do Estado:  791 

Jaraguá do Sul, Joinville, Criciúma, Joaçaba, Concórdia, Chapecó e Florianópolis. 792 

O mês de abril iniciou com a participação na Audiência Pública sobre Reforma da Previdência na 793 

ALESC, e no dia 10, também na ALESC, a participação do movimento sindical cutista, 794 

juntamente com sindicalistas de outras centrais sindicais, foi para inviabilizar a Audiência 795 

convocada pelo deputado federal Celso Maldaner (PMDB), integrante da Comissão da Câmara 796 

Federal sobre a Reforma Trabalhista, que desejava legitimar a proposta com os representantes 797 

das federações empresariais e de trabalhadores de SC na presença do representante da 798 

FETAESC. Com um apitaço e gritos de golpista, a Audiência teve que ser cancelada tão logo 799 

composta a mesa.  800 

Ainda no mês de abril, além de intensificar a pressão aos deputados federais, com atos nos 801 

aeroportos – dia 17 em Chapecó e Fpolis, dia 18 novamente em Florianópolis, foram realizadas 802 

vigílias na frente das casas dos Deputados Federal Valdir Colatto, em Chapecó e de Celso 803 

Maldaner, em Maravilha, ambas no dia 16 de abril, e na casa de Ronaldo Benedet, em Criciúma, 804 

no dia 24, também de abril, todos do PMDB. Além deles, a FBP da região serrana também 805 

realizou ato em frente a casa da deputada Carmen Zanotto do PPS, no dia 22 de maio. 806 

No dia 28 de abril foi realizada a grande greve geral, que vinha há quase dois anos sendo 807 

construída em conjunto com as demais centrais sindicais. Em várias cidades o dia 28 foi 808 

precedido de panfletagens para informar os/as trabalhadores/as sobre a paralisação, que 809 

externaram boa aceitação. Avaliada como a maior (greve geral) já realizada nos últimos 20 810 

anos no país, ainda que as categorias do setor privado não tenham conseguido parar, com 811 

exceção dos motoristas e cobradores do transporte coletivo municipal de Fpolis e Blumenau, 812 

que pararam durante as 24 horas, e de Criciúma, Brusque e Chapecó por algumas horas, a 813 

Greve Geral contou com a ampla participação, além das lideranças sindicais, de militantes de 814 

partidos políticos de esquerda, do movimento estudantil, agricultores familiares, integrantes do 815 

MST, do Movimento Atingidos por Barragens e segmentos ligados às pastorais sociais da Igreja 816 

Católica. Com a ampla paralisação dos trabalhadores/as dos serviços públicos, sobretudo 817 

municipários, o movimento formado por esse conjunto de segmentos trancou rodovias 818 

estaduais, federais, avenidas, até mesmo em pequenos municípios da região oeste. Na capital, 819 

além do fechamento de rodovias e avenidas, a paralisação do transporte público e o arrastão 820 

no centro para fechamento do comercio garantiu, conforme noticiou a mídia, “prejuízos para o 821 

capital” estimados em 80%, tanto pelo esvaziamento da cidade quanto pelo atraso nas 822 

entregas pelo transporte de cargas. Ou seja, mesmo com poucas categorias paralisadas, o 823 

movimento do dia 28 de abril foi vitorioso. No levantamento da CUT, teve atos (considerando 824 

paralisações do trabalho, fechamento de rodovias ou avenidas, etc) em 42 municípios.  825 
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Nos dias 15 e 16 de maio, membros da Executiva da CUT e lideranças do movimento sindical 826 

cutista, com participação de algumas lideranças de outras centrais sindicais, novamente foram 827 

ao aeroporto Hercílio Luz recepcionar os deputados e senadores, pautando as reformas 828 

trabalhista e da Previdência.  829 

No dia 18 de maio, um dia após o vazamento da delação de Joesley Batista, dono da JBS, sobre 830 

as conversas gravadas com Michel Temer e o senador Aécio Neves, desencadeando a maior 831 

crise política até então vivida no país, quando, pela primeira vez, é aberto um inquérito para 832 

investigar o Presidente da República no exercício do mandato, a CUT e as demais entidades das 833 

Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo realizarem atos em Florianópolis, Chapecó, Criciúma, 834 

Tubarão, Itajaí e Blumenau pedindo a renúncia de Michel Temer e a convocação de eleições 835 

diretas para Presidente da República. No mesmo dia, ao receber uma circular da CUT Nacional, 836 

a Presidenta da CUT SC convoca a militância sindical cutista e de outras centrais sindicais e 837 

movimentos sociais para a realização de grandes atos no domingo, dia 21 de maio, com a 838 

pauta: Fora Temer, Diretas Já. Imediatamente a militância nas cidades de Blumenau, Lages, 839 

Joinville, Chapecó, São Bento do Sul e Jaraguá do Sul passam a articular atos. Porém, devido 840 

ao pouco tempo de mobilização, esses atos ficaram extremamente prejudicados em termos de 841 

número de participantes. 842 

No dia 22 de maio, 33 ônibus de Santa Catarina, sendo 17 de entidades cutistas, se deslocam 843 

para o grande ato no planalto central, o Ocupa Brasília, no dia 24, contra as reformas de 844 

Temer, por Fora Temer e Diretas Já. Depois de 30 horas de viagens, mais de 1.300 845 

catarinenses se somam aos mais de 150 mil pessoas e realizam um grande ato na capital 846 

federal. Nesse dia a repressão da policia militar do Distrito federal, a mando do presidente 847 

golpista Michel Temer, realiza uma operação de extrema violência contra os manifestantes, com 848 

bombas de feito moral, bala de borracha e tiros de arma letal, que feriram 48 pessoas. 849 

Com a enorme dinâmica da conjuntura política nacional, haja vista as delações que atingiram o 850 

golpista Temer, muitos partidos da base aliada já se afastaram do governo e passam a fazer 851 

quórum pela sua saída. Negando em cadeia nacional a renúncia, Temer e seus aliados mais 852 

próximos investiram na politização do TSE – Tribunal Superior Eleitoral - que julgaria,  no inicio 853 

de junho, uma ação do PSDB pedindo a cassação da chapa Dilma-Temer. Ainda que vários 854 

partidos até então aliados apostassem na cassação da chapa, a fim de assegurar uma saída 855 

menos desonrosa publicamente para os golpistas do centro do poder politico nacional, os 856 

principais aliados de Temer na disputa pelo retorno ao Planalto, lideranças do PSDB, interviram 857 

no julgamento mediante, sobretudo, o Presidente do TSE, Gilmar Mendes, que, com o seu 858 

cinismo e voto minerva, livrou, juntamente com mais três ministros, Temer da cassação49.  859 

Com a obscuridade da continuidade dos acontecimentos nacional, a PEC da eleição direta para 860 

Presidente que está na CCJ da Câmara, parece não ser do interesse dos representantes do 861 

capital na casa legislativa, por não terem um nome com liderança nacional para assumir. 862 

Em meados de junho, a CUT lança o mídia móvel (um pequeno caminhão de som (audiovisual) 863 

plotado com os rostos dos três senadores do Estado e dizeres contra a reforma trabalhista 864 

tramitando no Senado. O caminhão circulou em Joinville, Blumenau, Florianópois, Palmitos, São 865 

Miguel do Oeste e Chapecó. Além disso, também nesse período, foram feitas duas ações no 866 

aeroporto Hercílio Luz e panfletagens em várias cidades. 867 
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 Foram três votos pela cassação: Herman Benjami (relator), Rosa Weber e Luiz Fux, contra quatro pela não 
cassação: Napoleão Maia, Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira Neto e Gilmar Mendes. 
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No dia 30 de junho, uma nova greve geral foi realizada no país pelo movimento sindical cutista, 868 

juntamente com outras entidades sindicais e movimentos populares. Além de atos em praça 869 

pública em várias cidades do estado e do fechamento do fluxo de veículos nas BRs 282 no 870 

Oeste e 101 no Sul, foi bloqueado o acesso ao porto e aeroporto de Navegantes, causando um 871 

enorme transtorno ao capital. 872 

No Estado, o cenário não é menos complexo. Apesar dos pedidos de impeachment contra 873 

Colombo não ter vida longa na ALESC, majoritariamente formada pela base aliada, com 34 874 

deputados, cinco da oposição e um independente50, o governador afirma que renunciará um 875 

ano antes para dedicar-se a sua eleição ao senado federal. Intenção também já anunciada pelo 876 

Vice Eduardo Pinho Moreira, deixando uma lacuna em quem assumirá o Executivo no próximo 877 

ano (2018).  878 

A outra questão é em relação aos nomes do Estado que disputarão a eleição para o Governo do 879 

Estado em 2018, haja vista a quase totalidade das lideranças estaduais dos vários partidos que 880 

já vinham sendo projetadas estarem envolvidas nos esquemas de corrupção, conforme citações 881 

nas delações da Odebrecht e JBS.   882 

DESAFIOS EM CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DE PROJETO POLÍTICO-PARTIDÁRIO 

PARA DISPUTA NA SOCIEDADE CATARINENSE 

Dentre os vários desafios postos para as entidades representativas da classe trabalhadora nos 883 

próximos meses e anos está o projeto político partidário para o projeto de social que 884 

desejamos. O que cabe ao movimento sindical cutista fazer nesse cenário parece já estar 885 

alinhavado na marca da gestão definida no planejamento: firmar-se, cada vez mais, como 886 

Central reconhecida e credenciada junto à classe trabalhadora e sujeito da 887 

construção de um Projeto de esquerda para SC. A pergunta é, com as fragilidades dos 888 

partidos políticos alinhados aos reais interesses da classe trabalhadora, como efetivar essa 889 

marca? É, portanto, justamente nesse como fazer, que o movimento sindical cutista não está 890 

conseguindo visualizar. Por isso, o desafio está posto para os delegados e delegadas desse 1º 891 

congresso Extraordinário e 15ª Plenária da CUT SC. 892 

PISO ESTADUAL DE SALÁRIOS 

Frente ao cenário econômico recessivo e de retirada de direitos, o movimento sindical manteve 893 

a unidade tática na luta pela valorização econômica do trabalho mediante o reajuste do Piso 894 

Salarial Estadual. Ainda que não tenha sido possível aumento real, a conquista da reposição da 895 

inflação do período foi conquistada com muita resistência e capacidade de articulação e 896 

argumentação nas várias mesas com os representantes das federações empresariais. Na 5ª 897 

rodada, em dois de março (a primeira foi no dia 28/11/2016, quando foi apresentada a 898 

reivindicação de 15% de reajuste), a negociação fechou com o reajuste médio de 6,76% nas 4 899 

faixas, pouco acima do INPC acumulado em 2016, que foi de 6,57%. Uma grande conquista 900 

que repercute nas negociações em todo o Estado, assegurando o percentual de 17% acima do 901 

salário mínimo nacional (antes estava com 18%). 902 
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 Os cinco da oposição são os petistas e o independente é o deputado Rodrigo Minoto (PDT). 
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RESOLUÇÕES PARA AS AÇÕES DA CUT NO PERÍODO 2017-2019          903 

(Plano de Lutas) 904 

Para fazer frente aos ataques contra a classe trabalhadora, os delegados e delegadas da 15ª 905 

Plenária e CECUT SC Extraordinário e Exclusivo deliberam: 906 

Investir em ferramentas próprias de mídia para contra-atacar as investidas do capital contra os 907 

direitos da classe trabalhadora mediante a criação de um Fundo de Comunicação da CUT SC. 908 

Este Fundo será formado com a contribuição mensal das entidades filiadas no valor que 909 

julgarem possível e adequado ao tamanho da sua base e respectiva compreensão politica 910 

acerca da importância da comunicação no diálogo, formação e mobilização da classe 911 

trabalhadora.  912 

Valorizar e investir nos veículos alternativos de comunicação catarinense que fazem o 913 

contraponto aos meios tradicionais e constroem narrativas a partir do ponto de vista da classe 914 

trabalhadora. O investimento pode ser feito através de contribuição financeira nos canais que 915 

essas mídias disponibilizam, bem como a partir da valorização destes espaços, com informações 916 

exclusivas do movimento sindical e social, priorizando a relação das assessorias de imprensa 917 

com estes veículos; 918 

Construir uma linguagem única dentro dos meios de comunicação do sindicato, que propaguem 919 

informações iguais sobre um determinado tema, assim como fazem os grandes meios de 920 

comunicação. Através de uma central de comunicação, encaminhar todo o material usado nos 921 

meios de comunicação e definir a massificação dessas ideias; 922 

Encarar a comunicação como uma estratégia na luta de classes, valorizando os espaços de 923 

debate sobre o tema, bem como pensar uma política de investimento de comunicação e 924 

sustentação dos projetos.  925 

Priorizar as ações de enfrentamento nas ruas, aeroportos, locais de trabalho, marchas e outros 926 

meios que julgarem oportunos e adequados; 927 

Lutar pela revogação da PEC 55/2016, que congela os gastos do governo por 20 anos, e lutar 928 

contra as reformas trabalhista e previdenciária.  929 

Com o golpe do impeachment, as pautas dos movimentos sociais dos negros, das mulheres, 930 

dos direitos LGBTTs, da juventude, entre outras, têm sido marginalizada pelo governo federal. 931 

Mesmo diante do crescimento visível da intolerância na sociedade brasileira, com o surgimento 932 

de movimentos homofóbicos, machistas, racistas e de caráter fascista, o governo golpista 933 

extinguiu Ministérios importantes, como o Ministério da Promoção da Igualdade Racial e o 934 

Ministério das Mulheres. O movimento da escola sem partido é um dos tantos exemplos dessa 935 

intolerância, que conta, inclusive, com apoio do Ministério da Educação (MEC), pela omissão no 936 

debate e na discussão quando esses querem a retirada de várias questões relacionadas, como a 937 

ideologia de gênero, que tenta construir uma sociedade menos preconceituosa.  A CUT SC, que 938 

tem um importante debate sobre o tema, deverá elaborar políticas permanentes em conjunto 939 

com os movimentos sociais e sindicais, e assumir uma plataforma política, onde venha defender 940 

a promoção da igualdade étnico-racial, gênero, juventude, geracional e LGBTT, assim como 941 

criar mecanismos para ouvir os/as trabalhadores/as com deficiência, tornando-os sujeitos de 942 

suas reivindicações. Deverá, dessa forma, ser a entidade fomentadora desses temas nos 943 

espaços institucionais, promovendo seminários, debates e elaborando materiais para divulgar e 944 
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promover tais reflexões com outras entidades para resgatarmos e garantir políticas públicas 945 

dignas a todos/as. 946 

 

 

Observações 

Complementar, nos GTs, as propostas para as ações politicas a serem 

implementadas pela CUT SC no próximo período (2017-2019), seja no 

campo da disputa e hegemonia seja no campo da estrutura, organização 

e prática sindical, na forma de resoluções (continuidade do ítem 

RESOLUÇÕES PARA AS AÇÕES DA CUT NO PERÍODO 2017-2019 - PLANO DE LUTAS.   
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PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES NO TEXTO NACIONAL APRESENTADAS NO 

PRAZO DEFINIDO PELA COORDENAÇÃO 

Ao disponibilizar os textos por circular (Nº 08 – 05/06/2017), a Coordenação da Plenária deu o 

prazo até o dia 26 de junho para a apresentação de propostas de alterações aos Textos 

Nacional e Estadual (aditivas, supressivas e/ou modificativas). Estas propostas foram aprovadas 

na Sistematização para irem para discussão em plenário.  

Proposta 1 

AUTORIA: Coordenação de Sistematização 

TIPO DE ALTERAÇÃO: Substitutiva 

ONDE: Na Estratégia, página 04, parágrafo 123. 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: Substituir o texto do parágrafo 123 pelo texto abaixo.  

123 - Do ponto de vista da própria CUT, um esforço considerável ainda precisa ser feito para 

dar continuidade às mobilizações conseguidas com as greves geral dos dia 28 de abril e 30 de 

junho, assim como com a ocupação de Brasília, no dia 24 de maio. O desfecho da luta política e 

a retirada das reformas no Congresso dependerá, em grande parte do resultado dessas 

mobilizações.  Para isso, é necessário intensificar as ações de agitação e de mobilização nos 

sindicatos, nos locais de trabalho, nos aeroportos e nas ruas, com panfletagens, assembleias, 

atos culturais e várias outras ações que tornem visíveis aos trabalhadores/as os ataques aos 

nossos direitos, assim como quem os ataca, no Executivo e no Legislativo golpistas. Ações que 

tenham reflexos também em outras bases sindicais, de outras centrais, desafiando-os a 

também se mobilizarem permanentemente para as lutas. 

Proposta 2 

AUTORIA: Coordenação de Sistematização 

TIPO DE ALTERAÇÃO: Supressiva 

ONDE: Na Estratégia, página 4, parágrafo 124. 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: Suprimir partes do parágrafo 124 (sublinhadas nas linhas 31 e 32; e 

37) 

124 - A CUT deverá se preparar para os efeitos das reformas, na eventualidade das forças 

conservadoras conseguirem eleger indiretamente um novo Presidente da República 

comprometido com a agenda de reformas. Temos que buscar respostas para perguntas 

fundamentais. Como as reformas atingem a classe trabalhadora e os setores representados 

pela CUT? O que muda de fundamental nas relações de trabalho e como essas mudanças 

alteram a composição das bases que representamos?  A atual estrutura sindical dará conta de 

responder aos desafios por elas colocados? Como as mudanças afetam a atual organização 

sindical da CUT? Como fazer a leitura desses desafios a partir da nossa concepção classista? 

Que espaços e iniciativas devem ser criados pela CUT para debater e encaminhar esses temas 

no curto prazo, preparando o debate a ser feito na Plenária-Congresso Extraordinário? 

Proposta 3 

AUTORIA: Secretaria Estadual da Mulher 

TIPO DE ALTERAÇÃO: Aditiva 

ONDE: Na Estratégia, inserir, na página 5, novo parágrafo, entre os parágrafos 126 e 127, 

dentro da estratégia de médio prazo. 
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DESCRIÇÃO DA PROPOSTA:  

“ASSÉDIO MORAL E SEXUAL CONTRA A MULHER, TOLERÂNCIA ZERO” 

A violência de gênero vitimiza quatro em cada dez mulheres no Brasil. O assédio moral e sexual 

é uma das formas de violência que mais acometem as mulheres no mundo do trabalho. 

Considerando que a violência contra a mulher é “qualquer ação ou conduta, baseada no 

gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, sem 

distinção de raça, classe, religião, idade ou qualquer outra condição, tanto no espaço público 

como privado”; (Lei Maria da Penha) 

Considerando que o assédio sexual é tipificado como crime e que se constitui de prática de 

delito que impacta nas relações entre homens e mulheres, “ com intuito de obter vantagens ou 

favorecimento sexual prevalecendo-se o agente de sua condição hierárquica” (Art.2016-A – 

Código Penal); 

Considerando que a existência de um Estado democrático pressupõe-se igualdade de direitos, 

de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, sendo, portanto, incompatível 

com as formas de socialização baseadas na dominação e submissão;  

Considerando que a democratização da sociedade, por sua vez, requer um repensar sobre as 

relações sociais e de gênero, em especial no mundo do trabalho; 

Considerando que a realidade cotidiana da violência, sua estigmatização e banalização têm 

contribuído para a manutenção da impunidade e do crescimento da violência contra a mulher;  

Considerando, portanto, que refletir sobre as relações interpessoais é importante, pela 

perspectiva de mudanças em um processo de conscientização na tentativa de compreender os 

comportamentos e papéis sociais determinados, para assim, construir novas identidades sociais, 

onde haja o reconhecimento das diferenças e das assimetrias de gênero, para superação das 

desigualdades marcadas na vida de mulheres e homens;  

Considerando que as diversas formas de violência contra a mulher estão inter-relacionadas, no 

âmbito doméstico, no trabalho, no mundo sindical e na vida cotidiana e que o seu combate tem 

no movimento sindical seu principal responsável, por ser este um espaço peculiar, em que 

podem ocorrer processos de fiscalização e do controle social em relação ao cumprimento das 

leis que garantem a igualdade de oportunidades e de tratamento, mas também de proteção dos 

direitos sociais, humanos e coletivos, propondo, intervindo e influenciando na implementação 

de políticas públicas, de proteção à classe trabalhadora; 

Considerando que o movimento sindical não está imune a variadas formas de violência contra 

as mulheres o que termina por afastar as mulheres da participação sindical; 

Considerando que as secretarias de mulheres, dos estados dos ramos de atividade e nacional 

constantemente recebem denúncias de práticas de violência de gênero; 

Considerando que dentre os Compromissos da CUT está a “luta pela igualdade de oportunidade 

e de tratamento entre mulheres e homens, sem preconceito de cor/raça/etnia, geração, 

orientação sexual e deficiência, nos diversos espaços do mundo do trabalho e na sociedade em 

geral”; 

Considerando a luta desenvolvida no interior da Central em defesa da paridade entre homens e 

mulheres e a sua aprovação, o que demonstra a maturidade política adquirida ao longo dessa 

jornada;  
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Considerando a responsabilidade da CUT junto à sociedade no combate a todas as formas de 

violência contra a mulher;  

Considerando que a Campanha: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, TOLERÂNCIA 

NENHUMA, desenvolvida pela CUT voltada ao mundo do trabalho, deve ter reflexo no 

movimento sindical, propomos: 

a) Que a Central construa canais de diálogo e espaços de acolhimento das mulheres vítimas 
de assédio ocorridos no seu âmbito (nacional, estaduais e ramos) por parte dos e entre 
dirigentes, e/ou entre dirigentes e funcionários/as; 

b) Que a CUT amplie o debate sobre o assédio e a vitimização das mulheres (dirigentes e 
funcionárias), seus fatores, suas causas e os impactos na vida das mulheres. A CUT deve 
se desafiar e garantir instrumentos e mecanismos no seu Estatuto com vistas a coibir tais 
práticas em todas as suas instâncias  de organização e de representação. 

Proposta 4 

AUTORIA: Secretaria Estadual da Mulher 

TIPO DE ALTERAÇÃO: Aditiva 

ONDE: No Plano de Lutas, página 9, entre os parágrafos 142 e 143. 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: Inserir novo parágrafo na sequencia do 142  

Ações no mundo do trabalho e movimento sindical 

- Ações a curto prazo 

• Coordenar junto aos ramos e sindicatos campanha de sindicalização voltada para as 

mulheres em todos os segmentos e setores que representamos, em especial às 

trabalhadoras domésticas, rurais e a juventude com o objetivo de ampliar sua 

participação e representação nas entidades. 

Proposta 5 

AUTORIA: Coordenação de Sistematização 

TIPO DE ALTERAÇÃO: Supressiva 

ONDE: No Plano de Lutas, página 9, parágrafo 144. 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: Suprimir todo o parágrafo, pois se refere ao processo de 

organização da Plenária. 

Proposta 6 

AUTORIA: Secretaria Estadual da Mulher 

TIPO DE ALTERAÇÃO: Aditiva 

ONDE: No Plano de Lutas, página 10, entre os parágrafos 146 e 147 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: Inserir novo parágrafo na sequencia do 146 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA: 

Ações no mundo do trabalho e movimento sindical 

- Ações a médio prazo 

• Organizar atividades de sensibilização das entidades/sindicatos voltadas a garantir nas 

negociações junto a empresas o estabelecimento de cotas  para a contratação de 

mulheres em todos os níveis de hierarquia, como forma de ampliar, em pelo menos 25% 

em todos os seguimentos,  a participação das mulheres, em especial nos setores em que 

persiste uma baixa representação, a exemplo das experiências internacionais no mercado 

de trabalho. 
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GTs – GRUPOS DE TRABALHOS - Orientações 

Cada GT terá um/a relator/a indicado pela Coordenação da Plenária e um/a coordenador/a que deverá 

ser eleito/a pelo GT. Recomendamos que a discussão comece pelo Texto Nacional (Estratégias e Plano de 

Lutas) com a leitura, discussão dos destaques e deliberação das propostas de alterações. Em seguida 

fazer o mesmo com o Texto Estadual, conforme orientações abaixo para GTs ímpares e GTs pares. 

As propostas de alteração aos TEXTOS podem ser: 

a. Supressiva: exclui parte ou o todo do texto em referência; 

b. Aditiva: acrescenta redação ao texto em referência; 

c. Substitutiva: substitui o texto em referência por outra redação/conteúdo;  

As propostas podem ser digitadas diretamente no texto disponibilizado pela Coordenação, dentro de uma 

tabela que deve ser inserida logo abaixo do parágrafo a ser alterado, ou escrita em formulário 

disponibilizado pela Coordenação (uma proposta em cada formulário). 

O relator ou relatora poderá, caso julgue necessário, solicitar ao proponente da proposta que apresente 

sua proposta por escrito, ficando a votação condicionada a esta redação, lembrando que a 

responsabilidade junto à Coordenação de Sistematização pela redação final no formulário é do/ relator/a. 

Grupos ímpares  853 linhas no total. Tempo estimado de leitura 1h40min (7 seg. por linha)51 

 Texto nacional: Estratégias e Plano de Lutas (07 páginas = em torno de 249 linhas) 

 Texto estadual (total de 593 linhas)  linhas 1-588; 914-956  

 Apresentação (p. 3 e 4) – linhas 1-45 (45) 

 Conjuntura estadual (p.4-19) – linhas 46-588 (536) 

 Conjuntura política geral (p. 4 -6) - linhas 47 – 123 (76)     

 Políticas de educação, saúde e segurança pública – (p.6-9) - linhas 124-257 (133)  

 Cenário da comunicação em Santa Catarina (p.9-10) - linhas 258-311 (53)  

 Cenário político para as eleições estaduais 2018 (p.11-17) - linhas 312-519 (207)  

 ALESC, TCE/SC e Ministério Público – conivências no desvio de recursos públicos (p.17) – 

linhas 520-542 (22) 

 Economia estadual (p.17-19) – linhas 543-588 (45) 

 Resoluções para as ações da CUT no período 2017-2019 [Plano de Lutas] (p.27-28) - 

linhas 914-956 (12) 

Grupos pares 824 linhas no total. Tempo estimado de leitura 1h37min (7 seg. por linha) 

 Texto nacional: Estratégias e Plano de Lutas (07 páginas = em torno de 249 linhas) 

 Texto estadual (total de 564 linhas)  linhas 1-45; 124-311; 590-956  

 Apresentação (p. 3 e 4) – linhas 1-45 (45) 

 Conjuntura estadual (186) 

 Políticas de educação, saúde e segurança pública – (p.6-9) - linhas 124-257 (133)  

 Cenário da comunicação em Santa Catarina (p.9-10) - linhas 258-311 (53)  

 Balanço de gestão (p.19-27)  linhas 590-913 (321) 

 Balanço geral (p.19-26) – linhas 590-890 (300) 

 Desafio em contribuir na construção de projeto político-partidário par a disputa na 

sociedade catarinense (p.26) – linhas 891-902 (11) 

 Piso Estadual de Salários (p.27) – linhas 903-913 (10) 

 Resoluções para as ações da CUT no período 2017-2019 [Plano de Lutas] (p.27-28) - 

linhas 914-956 (12)  

Os trabalhos do GT deverão ser encerrados às 17 horas e os/ relatores/as comparecerem na sala de 

sistematização para a entrega do material e os devidos esclarecimentos. 
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 A estimativa de tempo de leitura é 43 linhas em 04 min. e 25 seg. = 265 segundo = 6,16 segundos por linha. 
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REGIMENTO 

CAPITULO I 

DOS OBJETIVOS 

Art 1º  Com base nas orientações da CUT Nacional, a 15ª Plenária Estadual - CECUT SC 

Extraordinário e Exclusivo será realizado nos dias 19 e 20 de julho de 2017, em Florianópolis, 

sob a coordenação de Anna Julia Rodrigues (Coordenadora Geral e Coordenadora Adjunta da 

15ª Plenária Estatutária Nacional-Congresso Extraordinário e Exclusivo), Carlos Eduardo Corrêa, 

Mário Antônio da Silva, Neudi Antônio Giachini e Renaldo Pereira, com os seguintes objetivos: 

I Atualizar o debate sobre a conjuntura nacional e internacional e aprovar propostas de 

alterações e/ou novas resoluções de estratégias políticas e de plano de lutas para a 

CUT nacional; 

II Discutir propostas e aprovar resoluções sobre conjuntura estadual, balanço e plano de 

lutas para a CUT SCl; 

III Eleger delegados/as para a 15ª Plenária Estatutária Nacional – Congresso 

Extraordinário e Exclusivo da CUT; 

IV Convocar o 13º CECUT - Congresso Estadual da CUT. 

CAPITULO II 

DOS PARTICIPANTES E SEUS DIREITOS 

Art 2º São delegados/as com direito à voz e voto, os dirigentes e/ou integrantes da categoria 

das entidades filiadas ou orgânicas à CUT, conforme o Art.59 do Estatuto da CUT e deliberação 

da Direção Estadual: 

Art 3º São observadores/as, com direito à voz: 

V Os/as indicados/as pelas entidades sindicais filiadas e orgânicas da CUT, dentre os/as 

integrantes da própria categoria, e aprovadas pela Coordenação da 15ª Plenária CUT 

SC; 

VI Os/as indicados/as pela coordenação da 15ª Plenária CUT SC. 

Art 4º São convidados/as e/ou membros da equipe de organização e/ou apoio aqueles/as 

indicados/as pela Coordenação da 15ª Plenária CUT SC. 

CAPITULO III 

DO CREDENCIAMENTO 

Art 5º O credenciamento dos/as delegados/as, suplentes e observadores/as será efetuado das 

08 às 14 horas do dia 19 de julho, impreterivelmente. 

Parágrafo Único: O credenciamento dos/as suplentes será efetuado mediante a 

apresentação de carta de autorização assinada pelo responsável da entidade sindical e/ou 

da delegação. 

Art 6º Não haverá, em hipótese alguma, a reposição de crachá. 

CAPITULO IV 

DA PROGRAMAÇÃO DA PLENÁRIA 

Art 7º A 15ª Plenária da CUT-SC terá a seguinte programação: 
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Dia 19/06 – quarta feira 

08:00 horas - Abertura do credenciamento 

10:00 horas - Abertura da 15ª Plenária SC  

10:15 h – Mesa 1 (Deliberativa)  – Regimento 

10:30 horas - Mesa 2 (Debate): A reforma trabalhista e os impactos na estrutura, 

organização e prática sindical, com Prudente  

10:30 horas - Início do prazo de inscrição de chapas para a eleição de delegados/as para a 15ª 

Plenária Nacional 

14:00 horas – Encerramento do Credenciamento 

12:30 horas – Intervalo para almoço  

14:00 horas – GTs – Leitura e discussão de propostas aos textos estadual e nacional  

17:00 horas - Encerramento dos Grupos de Trabalho (GTs) 

17:00 horas – Intervalo para café 

17:30 h – Mística  

18:00 h – Mesa 3 (Debate) - Conjuntura política 

21:00 horas – Janta 

21:30 horas - Reunião da Comissão de Sistematização 

Dia 20/07 – quinta feira 

09:00 h – Mesa 4 (Debate): Disputa de classes: O Poder Judiciário e a mídia x classe 

trabalhadora 

12:00 h - Prazo final para a entrega de propostas de moções mediante documento digitalizado 

para a Coordenação da Plenária  

12:00 h – Intervalo Almoço 

13:00 horas - Fim do prazo de inscrição de chapas para a eleição de delegados/as para a 15ª 

Plenária Nacional 

13:30 h - Mesa 5 e 6 (Deliberativa):  Deliberações de propostas de Resoluções ao Texto 

Nacional (estratégias e Plano de Lutas), de Resoluções Estadual e de Moções  

16:30 h -  Mesa 7 (Deliberativa):  Eleição dos/as delegados/as para a 15ª Plenária 

Nacional  

17:00 h – Convocação do 13º CECUT SC. 

17:70 h - Encerramento 

§ 1º - As demais autoridades presentes no debate de conjuntura da mesa do dia 19, às 

18 horas, poderão fazer sua fala de saudação mediante a inscrição logo após as falas dos 

componentes da mesa convidados pela Coordenação da 15ª Plenária.     

§ 2º - Às 16:30 horas do dia 20 os trabalhos serão encerrados, ainda que não tenham 

sido concluídos, e será iniciado o processo de votação dos/as delegados/as para a 15ª 

Plenária Estatutária Nacional – Congresso Extraordinário e Exclusivo; 

§ 3º - Os horários das mesas poderão ser antecipados caso a mesa anterior encerre os 

trabalhos antes do horário previsto. 
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CAPITULO V 

DOS GRUPOS DE TRABALHO 

Art 8º Os grupos de trabalho (GTs) serão constituídos conforme o número do crachá recebido 

no ato do credenciamento e terão os seguintes objetivos: 

a. Ler, debater e propor alterações aos Textos Nacional (nas estratégias e plano de 

lutas) e Estadual (em todo o texto: apresentação, conjuntura, balanço e plano de 

lutas) da 15ª Plenária Estatutária da CUT – Congresso Extraordinário e Exclusivo; 

Art 9º Fazem parte dos Grupos de Trabalho os delegados/as – com direito à voz e voto – e os 

observadores/as – com direito a voz, devidamente credenciados/as. 

Art 10 Os grupos funcionarão no horário, local e conforme orientações metodológicas 

estabelecidas pela Coordenação da 15ª Plenária Estadual CUT SC – Congresso Extraordinário e 

Exclusivo. 

Art 11 Os Grupos de Trabalhos serão dirigidos por uma coordenação composta por um/a 

coordenador/a eleito/a pelo GT e um/a relator/a nomeado/a pela Coordenação da Plenária. 

Art 12 As propostas sem consenso nos grupos de trabalhos deverão ser submetidas à 

votação, indo para plenário todas as que obtiverem, no mínimo, 20% (vinte por centro) dos 

votos dos presentes. 

CAPITULO VI 

DAS PROPOSTAS DE MOÇÕES  

Art 13 As propostas de moções devem ser por escrito e em formulário próprio com 

assinaturas de no mínimo 20% dos/as delegados/as da Plenária Estadual e apresentadas à 

Coordenação da 15ª Plenária até às 12 horas do dia 19 de julho. 

Parágrafo único: A 15ª Plenária Estadual CUT SC – Congresso Extraordinário e 

Exclusivo poderá aprovar a indicação de moções de repúdio e de denúncias, 

condicionando a publicação à apresentação das respectivas provas, pelos autores da 

proposta, cuja avaliação e deliberação competem à direção estadual.  

CAPITULO VII 

DAS MESAS DE DISCUSSÃO E DE DELIBERAÇÕES 

Art 14 Durante a 15ª Plenária Estadual CUT SC – Congresso Extraordinário e Exclusivo 

serão realizadas mesas de discussão e mesas de deliberações, conforme detalhado na 

programação. 

Art 15 Nas mesas de deliberações somente os/as delegados terão direito a voz e voto, e 

nas mesas de discussões, os observadores/as e convidados/as também terão direito a voz. 

Art 16 Para cada proposta apresentada ao plenário, a mesa verificará a existência ou não 

de posição contrária e procederá da seguinte forma: 

I Não tendo posição contrária, a proposta de alteração é aprovada automaticamente; 

II Não tendo quem defenda a proposta, esta será automaticamente rejeitada;  

III Tendo posição contrária à proposta de alteração do texto, a mesa oferecerá a palavra 

para uma fala em defesa da alteração e outra em manutenção do texto;  

IV Tendo mais que uma proposta de alteração ao texto, a mesa oferecerá a palavra para 

defesa de cada proposta - uma fala cada - e o mesmo número de falas – conforme o 

número de falas contrárias - em manutenção do texto; 
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V Se necessário, a mesa poderá oferecer a palavra para mais uma intervenção a favor e 

outra contra;  

VI Em seguida, o coordenador da mesa abre o processo de votação, consultando antes a 

plenária se há declaração de voto. 

§ 1º - Para ser aprovada como resolução estadual, as propostas deverão obter, no mínimo, 

50% mais um dos votos dos delegados/as presentes em plenário. 

§ 2º - As propostas para a Plenária Nacional precisam obter, no mínimo, 20% dos votos dos/as 

delegados/as presentes em plenário.  

Art 17 Tanto nas mesas de discussões quanto nas de deliberação, o tempo de fala é de até 

três minutos. 

Art 18 Nas votações poderá ser pedido até cinco declarações de voto de abstenções, 

mediante apresentação de crachá à mesa de coordenação do plenário anterior ao início da 

votação, garantindo a ordem de inscrição; 

Parágrafo Único: Cada delegado/a terá 01 minuto para declarar o voto de 

abstenção. 

CAPÍTULO VIII 

ELEIÇÃO DOS/AS DELEGADOS/AS PARA A 15ª PLENÁRIA NACIONAL DA CUT 

Art 19 A eleição dos/as delegados/as para a 15ª Plenária Nacional da CUT – Congresso 

Extraordinário e Exclusivo será por meio de chapas, respeitando-se as regras de 

proporcionalidade e de cota do gênero, e obedecendo o critério de um (1) delegado para cada 

dez mil (10.000) sócios quites do total das entidades filiadas no Estado de SC. 

§ 1º. Havendo duas chapas é necessário que cada uma tenha, no mínimo, 20% dos 

votos para ter direito a eleger delegados/as; 

§ 2º.  No caso de mais de duas chapas, é necessário que cada uma obtenha no mínimo 

10% (dez por cento) dos votos, em que a soma das listas minoritárias atinja no mínimo 

20% (vinte por cento). 

§ 3º. Os prazos de inscrição de chapa e eleição dos delegados/as estão descritos na 

programação, artigo 7º. 

Art 20 A apresentação e defesa de cada uma das chapas inscritas serão feitas em 5 (cinco) 

minutos cada, antes de iniciar a votação do plenário. 

CAPITULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art 21 Os horários poderão ser alterados conforme orientação da Coordenação da 15ª 

Plenária e deliberação pelos delegados/as em plenário. 

Art 22 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Coordenação da Plenária.  

Art 23 Este Regimento entra em vigor a partir de sua aprovação pelos delegados/as da 14ª 

Plenária Estadual - CUT SC. 

 

Florianópolis, 19 de julho de 2017. 
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DIREÇÃO ESTADUAL DA CUT 

DIREÇÃO EXECUTIVA 

Nome Cargo Entidade 

Anna Julia Rodrigues Presidente SINTE – (Fpolis) 

Mario Antonio da Silva Vice-Presidente SINTESPE 

Neudi Giachinni Secretário Administração e Finanças SEC Xanxerê 

Renaldo Pereira Secretário Geral Sind. Alimentação Criciúma 

Cleverson V. de Oliveira Secretário de Formação SINDMETAL  Joinville 

Adriana Maria A. de Souza Secretário de Comunicação SINTRAF Coronel Freitas 

Vilmar Osovsky Secretário Organização e Pol. Sindical SITICOM – S. Bento do Sul 

Elivane Secchi Secretária de Políticas Sociais SINTE – Palmitos 

Tatiane de Castro  Secretária da Juventude SITESSCH 

Sueli Silvia Adriano Secretária da Mulher SINTRASEB Blumenau 

Evaldo E. Barbosa Filho Secretária de Igualdade Racial SINTECT 

Elizandra R. Anselmo  Secretaria Saúde do Trabalhador SECT 

Ana Claudia da Silva Secretario de Relações de Trabalho SINTRASEM- Fpolis 

Jacir Antonio Zimmer Secretário De Meio Ambiente SEEB- (Fpolis)  

 

Direção 

 Nome Entidade 

Alexandre Bergamin SINTRAF de Chapecó 

Dermio Antonio Filippi SINTRAFESC  

Diego de Souza Manoel  SINTE 

Gisele Vargas  SINPAAET 

Helenice Vieira dos Santos SITICOM Jaraguá do Sul  

Ilone Moriggi  SINTE 

Ivete Aparecida B. Delgado Rahmeier SSMCR 

Josiano Godoi  SINSEJ  

Jucimara Meotti Araldi  SINTRAF de São Domingos 

Juraci dos Santos Schroeder  Sindicato dos Metaúrgicos de Blumenau 

Lenoir Tiecher Sindicato dos Metaúrgicos de Xanxerê  

Lizeu Mazzioni Sind. Dos Trab no Serv. Púb Muni de Chapecó  

Lucilene Binsfeld  SEC São Miguel do Oeste 

Maria das Graças Gomes Albert  SINTRAFESC  

Marileia Gomes  SINTESPE  

Marli Lodi Moterle  SINTRIAL - Concórdia  

Renê Marcos Munaro  SINTRASEM  

Rogério Manoel Corrêa SEEF 

Rosemeri Lima Dos Santos Esmelindro  SEC São José  

Sanção Souza Ferreira SITICOM Balneario Camboriu 

Sandro Luiz Cifuentes SINTE SC 

Sérgio Murilo Rabelo SEEB Florianópolis e Região  

 

Conselho Fiscal 

Nome Entidade 

Anelore Siewert  SINTE 

Laurindo Heimburg SINTERXAR 

Lael Martins Nobre SEC Fpolis 

Ines Leodete Fortes Pereira (*) SINTE/SC 

Marcondes Frontório SITIMETAL - Jguá do Sul 

Jane Acácia Hertal Becker  SINPRONORTE 

Luiz Cezar Schorner Municipários de Jguá do Sul 

Suzana Conceição Darela Souza  SISERP 

Obs.: A Conselheira Fiscal Ines Leodete Fortes Pereira será substituída por Fabiana Paula Foletto, também do SINTE 


