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“Há homens que lutam um dia, e são bons; 

Há outros que lutam um ano, e são melhores; 

Há aqueles que lutam muitos anos, e são muito bons; 

Porém há os que lutam toda a vida 

Estes são os imprescindíveis” 

Bertolt Brecht 
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I. APRESENTAÇÃO 

Companheiros e Companheiras, 

1 Após diversas iniciativas de construção coletiva, apresentamos o Caderno de Subsídio 

do 13º Congresso Estadual da CUT Santa Catarina (13º CECUT) – Congresso Lula Livre, 

que espelha a riqueza da elaboração política da nossa Central. Homenageamos o ex-

presidente dando ao 13º CECUT o nome de Congresso Lula Livre, assim como ocorreu 

no 13º Congresso Nacional da CUT (13º CONCUT), ocorrido entre os dias 7 e 10 de 

outubro de 2019 na cidade de Praia Grande em São Paulo.  

2 Para dar conta da leitura da conjuntura atual, este caderno apresenta não apenas a 

elaboração dos(as) delegados(as) que participaram das atividades de formulação de 

propostas (plenárias regionais e assembleias de base), como também traz elementos e 

contribuições do 13º CONCUT. Por decisão política, pela primeira vez na história de 36 

anos da CUT, o CONCUT aconteceu anteriormente aos CECUTs, o que nos desafiou a 

repensar metodologias e os caminhos tradicionalmente adotados na construção de 

nosso congresso estadual. 

3 As etapas preparatórias do CECUT e CONCUT foram cumpridas com êxito. 

Simultaneamente, realizamos assembleias de base para escolha dos(as) delegados(as) 

e seis plenárias regionais em todas as localidades onde a CUT-SC está organizada. A 

direção da executiva juntamente com a coordenação das regionais Florianópolis, Vale, 

Sul, Meio Oeste, Norte e Oeste organizaram encontros de dois dias que foram 

extremamente representativos. Deles, participaram 70 sindicatos e mais de 200 

delegados(as) que elaboraram quase todo o conteúdo deste caderno e também as 20 

propostas de resolução encaminhadas ao CONCUT.  

4 O caderno está estruturado em quatro partes: Conjuntura, Balanço da Gestão, 

Estratégias e Plano de Lutas para o próximo período. 

5 Esperamos que esta elaboração contribua para a discussão e definição de estratégias 

assertivas para o fortalecimento da classe trabalhadora e que enquanto Central Sindical 

sigamos construindo as condições para um mundo mais justo, solidário e fraterno. 

 

“Eles estão lidando com um ser humano diferente. Porque eu não sou eu,  

eu sou a encarnação de um pedacinho de célula de cada um de vocês.”  

Lula, ex-presidente do Brasil, 2018 
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II.  PROGRAMAÇÃO E METODOLOGIA DO 13º CECUT 

6 Este capítulo do Caderno de Textos tem a finalidade de apresentar a metodologia para 

a realização do 13º CECUT. O processo de elaboração da metodologia e programação 

do congresso tomou por base os princípios adotados na realização da rodada de 

plenárias regionais, acontecida entre os meses de julho e agosto de 2019. A 

programação completa do 13º CECUT pode ser vista no regimento interno, que está 

nos anexos deste caderno.  

7 O percurso de concepção teórico metodológica passou por diversas etapas de consultas 

e debates. A primeira versão deste material foi apresentada no dia 2 de setembro para 

a coordenação do congresso e, posteriormente, à direção ampliada de 24 de setembro, 

momento no qual foi realizada uma oficina de trabalho que se dedicou à leitura e crítica 

do caderno de textos. Participaram dessa oficina os (as) componentes da coordenação 

do CECUT, representantes dos ramos e os coordenadores das regionais.  

8 Considerando a decisão de realizar o congresso em dois dias - 29 e 30 de novembro na 

Escola Sul, em Florianópolis – há um destaque principal sobre a programação: a 

realização de debates temáticos no primeiro dia possui o objetivo de garantir o 

aprofundamento nos debates em torno de temas importantes na atualidade para a CUT 

e de minimizar as limitações de tempo. 

9 É dos debates temáticos que deverão surgir novas propostas para o texto de estratégia 

e para o plano de lutas, conforme os temários nas três mesas.   

 

Detalhamento dos Debates Temáticos: 

1)  Debate 1 - Políticas Sociais no Brasil: desconstrução do regime 

democrático e possibilidades de ação.  

Local: Sala Cedoc 

Número de vagas: 120 

Convidadas: 

Joana Maria Pedro – Professora da Pós Graduação em História da UFSC 

Marilane Teixeira - Economista, doutora e pesquisadora do CESIT/IE-Unicamp 
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2)  Debate 2 - Os desafios para a organização sindical no contexto atual 

Local: Auditório 

Número de vagas: 130 

Convidados: 

Fausto Augusto – sociólogo e membro da direção técnica do DIEESE 

Quintino Severo – Secretário Adjunto de Relações Internacionais da CUT Nacional 

 

3) Debate 3 - Os desafios e novas possibilidades na mobilização e trabalho de 

base 

Local: Sala Mata Atlântica  

Número de vagas: 120 

Convidados: 

Claudir Nespolo – metalúrgico presidente da CUT/RS 

 

 

 

 

 

No novo tempo 

Apesar dos perigos 

Da força mais bruta 

Da noite que assusta 

Estamos na luta 

Pra sobreviver  

(trecho da música Novo Tempo, de Ivan Lins)  
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III. CONJUNTURA NACIONAL 

Guinada à direita 

10 A classe trabalhadora brasileira defronta-se com enormes desafios na atual conjuntura. 

O golpe de Estado que depôs a Presidenta Dilma Rousseff em 2016 inaugurou um 

Estado de exceção que vem se aprofundando desde o governo ilegítimo de Michel 

Temer e após a eleição fraudulenta do candidato de extrema direita em 2018, numa 

escalada de ataques à democracia, aos direitos e à soberania nacional, ao mesmo 

tempo em que tem acentuado a crise econômica. O desemprego continua em nível 

alarmante e a precarização do trabalho tem se intensificado. A pobreza e a 

desigualdade social têm crescido também de forma alarmante em todas as regiões do 

país.  

11 O golpe vinha sendo orquestrado contra o governo Lula (julgamento do Mensalão), a 

partir de uma junção de interesses políticos nacionais e internacionais contrários ao 

projeto de desenvolvimento que teve avanços no Brasil. A onda golpista recrudesceu no 

governo Dilma culminou com seu impeachment, sem crime de responsabilidade, em 

agosto de 2016, apesar da resistência popular. Foi uma estratégia articulada pelo 

capital financeiro internacional, pelos partidos de direita, pelas entidades empresariais, 

pela grande mídia e que contou com a cumplicidade do poder judiciário. Abriu espaço 

para o governo ilegítimo de Temer iniciar o desmonte do Estado e das políticas públicas 

(EC95), desencadear uma ofensiva contra a classe trabalhadora e o movimento sindical 

(antirreforma trabalhista e terceirização ilimitada) e subordinar o Brasil aos interesses 

dos Estados Unidos: destruir a política sul-americana de formação de bloco, subordinar 

a economia do país à economia norte-americana , impedir a industrialização autônoma 

do Brasil via empresas de capital nacional, promover privatizações e a entrega de 

recursos naturais à exploração e empresas multinacionais. 

12 O quadro de exceção se agravou com a ação dos golpistas para impedir a participação 

do ex-presidente Lula nas eleições de 2018. A Operação Lava Jato, comandada pelo 

então juiz Sergio Moro, que mantém relações estreitas com órgãos de inteligência e 

espionagem norte-americana, atuou de forma seletiva contra o Partido dos 

Trabalhadores (vazão de delações premiadas, manipulação de informações para forjar 

provas, prisão arbitrária do ex-presidente, violação das regras do código penal para 

condená-lo) e levou ao mais escandaloso julgamento da história recente do país, como 

confirmam os dados revelados recentemente pelo jornalista Glenn Greenwald. O ex-

presidente acabou sendo condenado por “fatos indeterminados”.  

13 Os recursos para colocá-lo em liberdade foram sistematicamente recusados, num 

evidente desrespeito à Constituição. O judiciário ficou refém da pressão dos militares e 

impediu sua candidatura às eleições. A manipulação e a fraude no segundo turno das 

eleições, com a cumplicidade da mídia e do Judiciário, aprofundaram o Estado de 

exceção. Lula tornou-se um preso político, símbolo da luta em defesa da democracia, 

dos direitos, da soberania nacional e do combate ao atual governo.  
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14 O governo Bolsonaro é formado por uma coalizão de forças políticas, militares, agentes 

do judiciário, fundamentalistas religiosos, oligopólios midiáticos e extremistas de direita. 

Esse arquipélago de interesses difusos é articulado pelos interesses de setores 

empresariais na promoção de uma agenda econômica de ataques à classe 

trabalhadora, a exemplo da Reforma da Previdência aprovada na Câmara. As denúncias 

de corrupção, nepotismo e de relações com o crime organizado (milícias) da família 

Bolsonaro se somam à falta de perspectiva de melhora na vida do povo e à verborragia 

autoritária e preconceituosa do presidente, levando à pior avaliação de um governante 

no primeiro ano de mandato. Ainda assim, o atual governo, alinhado aos Estados 

Unidos, busca implementar um projeto radicalmente conservador e excludente. 

15 Esse projeto é o motor do aprofundamento da crise econômica, da negação da história 

e da realidade, combate aos direitos humanos e as conquistas democráticas dos últimos 

40 anos inscritos na Constituição Federal de 1988. Tem na perseguição política e na 

disseminação do ódio aos adversários, em especial às organizações da classe 

trabalhadora como a CUT, os sindicatos, os movimentos sociais urbanos e rurais, a 

intelectualidade crítica, os partidos políticos da esquerda e às organizações da 

sociedade civil, a ferramenta de coesão da sua base, dando-lhe seus traços mais 

autoritários.  

 

Economia em crise, mercado de trabalho precário 

16 Ao contrário do que afirmaram os golpistas, de que as reformas eram necessárias para 

superar a crise econômica, o que temos, de fato, é sua continuidade. Os indicadores de 

crescimento nos dois primeiros trimestres deste ano apontam para um quadro de 

recessão técnica. A projeção para 2019 é de crescimento de 0,8%. O crescimento de 

2,5% alardeado pelo mercado no início do ano era propaganda enganosa: a política 

econômica proposta por Bolsonaro não tem condições de sustentar uma trajetória de 

crescimento nesse patamar. O único setor que segue apresentando crescimentos 

significativos é o sistema financeiro.  

17 Com a crise econômica e a política implementada pós-golpe perdemos uma década de 

crescimento - em um momento em que o mundo passa por importantes mudanças 

produtivas, tecnológicas, de disputas de mercados no cenário global. Por todos esses 

elementos (de reorientação da ação do Estado, de reformas neoliberais e de política 

econômica) o que se vislumbra no governo Bolsonaro é uma política de baixo 

crescimento, com indicadores negativos ou “andando de lado” e de forte desigualdade 

na distribuição da riqueza gerada no país. Essa política impõe para milhões de 

brasileiros a pobreza, aprofunda a desigualdade, transfere renda para o sistema 

financeiro e para países do centro do capitalismo. Neste ritmo, a perspectiva da 

economia retomar ao patamar de 2014 é estimada para 2023. Deve-se, no entanto, 

considerar que este resultado pode não ser alcançado diante de uma nova crise 
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econômica mundial, prenunciada pela desaceleração econômica em países que movem 

a economia global e pela possibilidade real do Brasil entrar novamente em recessão.  

18 Esse cenário tem um forte impacto negativo no mercado de trabalho, a taxa de 

desemprego está em 12%, são 12,8 milhões de desempregados. Cerca de 25% dos 

desempregados estão nessa condição há 2 anos, ou seja, um desemprego de longa 

duração (Abril/maio/junho, PNAD-C/IBGE). Somando desempregados, trabalhadores 

desalentados e aqueles que conseguem realizar pequenos trabalhos com jornadas 

parciais, são 28,4 milhões de trabalhadores subutilizados na força de trabalho. 

19 Mesmo aqueles que conseguem emprego, em geral, trata-se de trabalho precário: 

cresce o número de trabalhadores que não têm carteira de trabalho assinada, as 

trabalhadoras domésticas sem carteira de trabalho assinada e os trabalhadores por 

conta própria sem CNPJ – ou seja, as formas mais precárias de trabalho, sem proteção 

dos direitos trabalhistas e previdenciários.  

 

Desmonte do Estado, privatização e ataques à soberania nacional 

20 Para os liberais as ideias-chave são o fortalecimento da esfera privada em detrimento 

da pública; a valorização da ação do indivíduo e não da ação coletiva; a redução do 

papel do Estado; a ênfase na propriedade privada; a validade dos contratos livremente 

elaborados entre os indivíduos sem interferência do Estado; e a desregulamentação de 

todos os mercados. Esse modelo já foi colocado em prática em outros países e resultou 

em aumento da desigualdade e exclusão social. 

21 Com outra concepção de desenvolvimento, o investimento público foi fundamental para 

a mitigação dos efeitos da crise de 2008, durante os governos Lula e Dilma, 

sustentando uma trajetória de crescimento econômico e baixo desemprego. A partir de 

2015, porém, o governo se fragiliza ao flertar com a agenda da austeridade fiscal. Essa 

agenda é radicalizada a partir do golpe de 2016 sob os falsos argumentos de que a 

crise fiscal impede a queda dos juros, de que os gastos do orçamento brasileiro estão 

mal alocados e de que os direitos previstos na Constituição de 1988 não cabem no 

orçamento. Escondem que parte relevante da crise fiscal e econômica está relacionada 

à grande soma de renúncias e isenções fiscais, que distorcem ainda mais estrutura 

tributária nacional. O objetivo real é satisfazer o capital. Seja por meio de vultosas 

transferências de recursos públicos ao setor financeiro, garantidas por altas taxas de 

juros e por cortes no orçamento, seja pela transferência de empresas e serviços 

públicos para a iniciativa privada, garantindo novas frentes de acumulação capitalista. 

22 O primeiro grande ataque nessa direção foi a ofensiva contra os direitos dos 

trabalhadores, ainda no governo ilegítimo de Temer, através da aprovação da Emenda 

Constitucional 95 que congelou os gastos primários da união por até 20 anos. A nova 

regra estabelece restrições à contratação de servidores públicos e à reajustes salariais 

para o setor, mas não estabelece limites para pagamento de juros. Mesmo que o país 
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retome o crescimento e aumente a arrecadação fiscal, esses recursos não serão 

distribuídos na forma de serviços públicos, investimentos em infraestrutura e políticas 

sociais. Com essa medida, perde-se o conceito de inclusão, universalidade e de papel 

redistributivo do Estado, previsto na Constituição Federal de 1988 e promove-se o 

“canibalismo dos recursos públicos” entre as diversas áreas do orçamento.  

23 O governo Bolsonaro pretende aprofundar esta política com uma reforma administrativa 

que reduza ainda mais o papel do Estado brasileiro, através da privatização dos serviços 

públicos e da ampliação da terceirização, do fim da estabilidade dos servidores, com 

reforma nas carreiras e com o fim de concursos públicos. O Governo Bolsonaro também 

tem planos para aprofundar as regras que enfraquecem o uso redistributivo do 

orçamento público, limitando a atuação do Estado em áreas como Saúde e Educação, 

com o fim dos gastos obrigatórios previstos na Constituição Federal. 

24 Está em marcha uma política de sucateamento e privatização dos serviços públicos 

como saúde, educação e assistência social, seja com a redução das verbas necessárias 

para garantir o atendimento da população e para oferecer serviços de qualidade, seja 

pela extinção de ações e programas. Na educação os símbolos são o corte de verbas e 

as iniciativas que visam a privatização e a perseguição à liberdade do ensino. A 

antirreforma do ensino médio promove o “adestramento de mão-de-obra” em 

detrimento de uma educação integral e abre as portas para a exploração privada. 

Estados e municípios ampliam os contratos precários e praticam a política de reajuste 

zero. As universidades são alvo prioritário das propostas de privatização de estruturas e 

conhecimento. Os cortes, além de reduzirem o acesso à educação e o desenvolvimento 

da ciência e tecnologia, são dirigidos para enfraquecer a expressão de posições 

democráticas e progressistas e silenciar as vozes dissonantes às do governo. Na mesma 

linha, vem sendo feito alterações profundas no sistema de seguridade social, com a 

antirreforma da previdência e precarização do Sistema Único de Saúde-SUS, com a 

redução de recursos e repasse aos municípios, baseando-se no número de pacientes 

cadastrados nas equipes de saúde da família, critério que excluirá milhões de 

brasileiros, comprometendo o direito de acesso universal à saúde; o fechamento das 

farmácias populares, inviabilizando o acesso à medicação gratuita; a suspensão de 

contratos com laboratórios públicos nacionais que produziam medicamentos distribuídos 

gratuitamente pelo SUS a mais de 30 milhões de brasileiros.  

25 Reduzindo o papel do Estado, entregando para a iniciativa privada os serviços públicos, 

o governo Bolsonaro abre caminho para uma reforma tributária alinhada às políticas 

liberais e de caráter regressivo. 

26 Desde o golpe, há também uma ofensiva para privatizar todas as empresas e serviços 

públicos. Essa ofensiva teve início com Temer, que criou o Programa de Parceiras de 

Investimentos (PPI) para facilitar a privatização. Ao colocar o patrimônio dos brasileiros 

à venda a preços irrisórios, os governos Temer e agora Bolsonaro, esvaziam o papel de 

instrumentos importantes de desenvolvimento como a Petrobras, a Eletrobrás, o Banco 

do Brasil, a Caixa Econômica Federal. No BNDES, além da redução o orçamento, os 
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recursos estão sendo aplicados para financiar as privatizações, em vez de promover 

novos projetos. 

27 Mas o governo Bolsonaro não privatiza apenas as empresas estatais e os serviços 

públicos, vai além, com sua política de venda e exploração predatória da 

biodiversidade, do território, da água e dos recursos minerais. O compromisso com a 

liberalização da mineração em terras indígenas e áreas de preservação, assim como a 

negação e descaso em relação ao aumento preocupante do desmatamento na 

Amazônia, acirram, desde já, os conflitos e a perseguição de lideranças no campo e em 

áreas de reserva.  

28 As demissões e transferências de profissionais qualificados, a desqualificação de 

instituições de pesquisa e de denúncia de especialistas em meio ambiente expõem o 

descaso com a preservação ambiental e a negação da realidade. O uso do discurso da 

defesa do meio ambiente como impeditiva do desenvolvimento tem impulsionado o 

desmonte da legislação, favorecendo setores econômicos em detrimento dos direitos da 

população. A liberação generalizada de agrotóxicos e a flexibilização da legislação 

ambiental poderão ter consequências irreparáveis, como foram os crimes em Mariana e 

Brumadinho. As propostas de abertura para compra de terras por estrangeiros e o 

acordo de salvaguardas com os Estados Unidos para o uso da Base de Alcântara 

atentam contra a soberania do território brasileiro. 

29 Políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento nacional como aquelas que 

promovem a produção alimentos pelos(as) trabalhadores(as) da agricultura familiar 

também estão sendo esvaziadas e encerradas. As políticas de crédito agrícola, 

assistência técnica, promoção de produção agroecológica e comercialização foram 

praticamente dizimadas. Ao mesmo tempo, são relaxadas as normas que restringem o 

uso de agrotóxicos na agricultura. As políticas de regularização fundiária e de reforma 

agrária foram congeladas.  

30 A Política de Valorização do Salário Mínimo, proposta pela CUT, aprovada pelo 

Congresso Nacional e implantada, em 2004, pelo ex-presidente Lula, garantia o ganho 

real do mínimo sempre que houvesse crescimento econômico.  Foi um dos principais 

instrumentos para reduzir desigualdades, melhorar a remuneração média dos 

trabalhadores, ampliar o mercado interno e garantir melhores condições de vida para 

trabalhadoras e trabalhadores. Bolsonaro decidiu acabar com essa política e reduzir o 

valor do reajuste do piso nacional, reajustando apenas pela inflação.  

 

Ataque aos direitos e aos sindicatos 

31 O ataque aos direitos foi aprofundado com a antirreforma trabalhista, aprovada em 

2017, que retirou cerca de 100 artigos da CLT. As mudanças instituem contratos 

precários, ampliam a jornada e também flexibilizam seu uso, pioram as condições de 

trabalho, facilitam a demissão, criam um ambiente desfavorável à negociação coletiva, 
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fragilizam a organização sindical e dificultam o acesso dos trabalhadores à justiça do 

trabalho. 

32 A ofensiva contra os sindicatos continuou. Em janeiro, foi editada a MP 871/2019 

visando, desta vez, os Sindicatos de Trabalhadores Rurais, ao cassar sua atribuição de 

comprovar o trabalho do agricultor familiar para fins de acesso à previdência social, 

além de restringir o acesso de brasileiros e brasileiras à benefícios (pensão por morte, 

auxílio reclusão, licença maternidade, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e à 

aposentadoria.  Em fevereiro, foi editada a MP (Medida Provisória) 873/2019, que 

procurava asfixiar o movimento sindical criando dificuldades para o pagamento da 

mensalidade dos sindicalizados. Embora tenha caducado, empresas e setores 

expressivos da administração pública continuam violando a lei que determina o 

desconto em folha da mensalidade e da taxa negocial.  Foi aprovada no Congresso a 

MP 881, que, entre outros ataques aos direitos trabalhistas, permite ao empregador 

usar o registro de ponto por exceção (quando o trabalhador só faz registro do tempo 

que fizer horas extras ou faltar ao serviço). 

33 A contrarreforma da previdência aprovada pelo governo segue na mesma linha, tendo 

como objetivos: transferir recursos do Fundo Público que seriam destinados a 

aposentadorias e benefícios para o pagamento da dívida pública, favorecendo bancos e 

setores rentistas da sociedade; excluir parte dos(as) trabalhadores(as) da 

aposentadoria; retardar o acesso à aposentadoria e aos demais direitos previdenciários; 

reduzir o valor dos benefícios. Apesar de o texto substitutivo ter retirado os pontos mais 

cruéis do projeto, em decorrência da mobilização do movimento sindical e popular, a 

conta da reforma da previdência continua a ser paga pelos trabalhadores: mantém a 

idade mínima (o que pode resultar em milhões de trabalhadores fora do sistema), e 

reduz o valor da aposentadoria, impondo condições de vida mais precárias na velhice 

para aqueles que conseguirem se aposentar.  

34 Notícias divulgadas na imprensa informam ainda a intenção do governo de continuar a 

ofensiva contra os sindicatos com uma reforma sindical, eliminando o Art. 8º da 

Constituição e estabelecendo, no âmbito do Código Civil, novos parâmetros para a 

organização sindical. A CUT reafirma sua posição histórica em defesa da liberdade e 

autonomia sindical, reiterando que mudanças no padrão de organização sindical devem 

ser efetuada com a participação das entidades sindicais e a partir de regras e princípios 

que respeitem normas da OIT. 

 

Aumento da desigualdade 

35 Diante de um quadro de crescimento da pobreza e da violência o desgoverno de 

Bolsonaro vem atuando na contramão dos interesses da maioria explorada e oprimida 

da sociedade, com a redefinição das políticas construídas para combater as 

desigualdades e garantir direitos dos segmentos mais vulneráveis. A extinção de 
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inúmeros conselhos de gestão de políticas públicas e a redefinição da composição 

daqueles que permaneceram, deles excluindo representantes de setores que se 

manifestam críticos ao governo, demonstram seu caráter autoritário e excludente. 

36 As políticas sociais de redistribuição de renda estão sendo desarticuladas. O caráter 

virtuoso do Bolsa Família, para além da garantia de uma renda mínima às famílias 

pobres, assenta-se na integração de políticas públicas de saúde, educação, segurança 

alimentar, inclusão produtiva e geração de renda e também no efeito multiplicador do 

benefício na economia local. Essa potência do programa se perde pela estagnação 

econômica, crescimento da pobreza e pelos cortes no orçamento das políticas 

associadas.  

37 As políticas públicas de combate às desigualdades por gênero, raça ou etnia, orientação 

sexual, geração ou deficiência foram encerradas ou se mantém com um conteúdo 

fortemente moralista e conservador. 

38 A restrição na já escassa oferta de educação infantil e escola integral e a precarização 

da rede de atendimento de saúde e assistência social sobrecarregam as mulheres com 

o trabalho de cuidados. A crise econômica gera o desemprego e faz disparar o trabalho 

doméstico, sem proteção social. A reforma trabalhista e a da previdência tornam o 

mercado de trabalho ainda mais inóspito para as mulheres e as colocam mais distantes 

da possibilidade de aposentadoria. Não por acaso, a violência contra as mulheres 

dispara, no esteio do discurso de um presidente misógino. 

39 O racismo é sem dúvida um dos pilares de sustentação do capitalismo e no Brasil é uma 

marca histórica fazendo com que a população negra seja a mais afetada pela 

desigualdade e pela violência.  Mesmo representando 54% da população do país estão 

entre os 78% mais pobres, sendo três em cada quatro pessoas. No mercado de 

trabalho, ocupam a maioria dos postos de trabalhos em condições precária, enfrentam 

mais dificuldades na progressão da carreira e na igualdade salarial com diferença de 

quase 30% a menos que os brancos. 

40 Mais de 70% das pessoas assassinadas no Brasil são negras ou pardas. Os jovens 

negros de 15 a 19 anos, são vítimas de mais da metade das mortes violentas do país 

com aumento de 429% nos últimos 20 anos. Nesse cenário, a redução da maioridade 

penal volta a ser discutida como solução para a segurança e o Pacote Anticrime, 

principal aposta do governo federal para combater o problema da criminalidade, propõe 

alterações no Código Penal – entre elas a promessa de campanha feita por Bolsonaro 

de dar “licença para matar” aos policiais, quando trata de ampliar o chamado 

excludente de ilicitude para homicídios cometidos por agente policial ou de segurança 

pública em serviço quando movidos por “medo” ou “surpresa”. 

41 O Brasil abriga a quarta maior população prisional do mundo sendo mais da metade 

(61,6%) pretos e pardos. Atualmente, 40% da população carcerária no Brasil é 

composta por pessoas ainda não condenadas – presas provisoriamente – índice ainda 
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maior entre mulheres, que chega a 45%. A chamada guerra às drogas sobrecarrega o 

sistema carcerário, fortalece as facções criminosas e não reduz o uso de 

entorpecentes. Ao mesmo tempo em que aponta para uma política de aumento do 

encarceramento, o governo Bolsonaro enfraquece e desmonta o MNPCT - Mecanismo 

Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, em funcionamento desde 2015, que 

fiscalizava as unidades prisionais e socioeducativas, em flagrante desrespeito 

à Convenção da ONU sobre Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes. 

42 A crise econômica obriga os jovens a buscar o mercado de trabalho mais cedo, 

dificultando a permanência na escola. O desemprego nessa faixa etária é o dobro da 

média nacional e o que lhes resta são as ocupações mais precárias e o trabalho 

informal. O ataque ao ensino superior e tecnológico público e as restrições ao PROUNI 

e ao financiamento estudantil tornam ainda mais difícil a qualificação profissional e o 

acesso à universidade. A falta de espaços públicos de lazer e a política de segurança 

discriminatória tornam a juventude da periferia, em particular a juventude negra, vítima 

preferencial do crime organizado e da violência policial. 

43 A população LGBT, alvo de ataque Bolsonaro e da extrema direita, busca afirmar suas 

conquistas como a união civil e a criminalização da homofobia, frente às ameaças de 

retrocesso e à escalada da violência. As pessoas com deficiência, as primeiras a serem 

expulsas do mercado de trabalho, são submetidas ao constrangimento do pente-fino da 

previdência e da assistência social e assistem governo e patrões aliados na 

desconstrução da política de cotas. 

44 Os ataques do governo Bolsonaro aos direitos, à democracia, à soberania nacional, o 

desmonte que vem efetuando das políticas públicas de educação, saúde e proteção 

social não aconteceram sem a resistência dos sindicatos e dos movimentos populares 

que saíram às ruas nas capitais dos estados e cidades do interior em protesto, nos dias 

8 e 29 de março; no 1º de maio, manifestações foram realizadas, em defesa do 

emprego e contra a antirreforma da previdência numa ação de unidade das Centrais 

Sindicais; os professores fizeram uma greve nacional em 15 de maio; os sindicatos  

realizaram mais uma greve geral em 14 de junho, que contou com a adesão de milhões 

de trabalhadores;  promoveram novas paralisações e saíram novamente às ruas no dia 

13 de agosto. No dia seguinte, 14 de agosto, a Marcha das Margaridas, símbolo de 

muitas lutas, inundou as avenidas principais de Brasília. Apesar de não terem 

conseguido barrar a aprovação da antirreforma da previdência na Câmara dos 

Deputados, as palavras de ordem e os gritos de protesto que ecoaram Brasil afora 

nessas diversas ocasiões demonstram que a classe trabalhadora e parcela significativa 

da sociedade não aceitam e resistem aos desmandos do atual governo. Apoiada nesse 

movimento de resistência, a CUT continuará lutando pelo fim do governo Bolsonaro, da 

coalizão que o sustenta e da prisão ilegal de Lula. 
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IV. CONJUNTURA INTERNACIONAL  

45 O avanço do neoliberalismo, a financeirização do capital e a sua dominação sob todos 

os setores da economia real configuram a nova fase do processo de acumulação 

capitalista. Um mundo marcado pelo aprofundamento da crise estrutural do capitalismo, 

que veio à tona em 2008 e ainda está longe de ser superada. 

46 As políticas de austeridade, combinadas com um modelo de desenvolvimento em que 

os avanços tecnológicos e os ganhos de produtividade, ao invés de serem colocados em 

favor dos trabalhadores e da humanidade, têm gerado mais concentração de riqueza, 

desemprego e trabalho precário, especialmente no sul do mundo. 

47 A desregulamentação das relações de trabalho, a retirada de direitos previdenciários, o 

desmonte dos serviços de educação e saúde e o ataque ao movimento sindical são as 

marcas mais visíveis e geram impacto direto no aumento da desigualdade social. 

48 A produção em Cadeias Globais de Valor aprofunda a Divisão Internacional do Trabalho, 

agravando o desequilíbrio entre o norte e o sul globais, cabendo ao norte o controle de 

tecnologias e logística de distribuição, e ao sul o fornecimento de matérias-primas 

baratas e força de trabalho a baixo custo. 

49 A chamada “4ª. Revolução Industrial” – um amplo processo de mudanças no atual 

estágio de acumulação capitalista – marcada pela convergência dos processos de 

automação, digitalização, engenharia genética, inteligência artificial e a chamada 

“economia de plataformas” - tem provocado profundas transformações sociais, políticas 

e culturais nas classes sociais fundamentais do capitalismo.  

50 Diferentemente de outras fases do desenvolvimento capitalista, em que os benefícios 

oriundos das novas tecnologias, especialmente o aumento da produtividade, foram 

conquistados, ao menos em parte, em favor da classe trabalhadora – fosse pela 

diminuição da jornada de trabalho, expansão dos benefícios de aposentadoria, 

seguridade social, saúde e educação –na atual fase, os capitalistas não abrem mão de 

nenhuma fração de seus lucros, combinando aumento de produtividade com 

desemprego, jornadas de trabalho excessivas, trabalho precário e até mesmo aumento 

do trabalho infantil e do trabalho escravo e de retração dos investimentos sociais. Um 

dos exemplos mais ilustrativos das atuais transformações do mundo do trabalho - a 

chamada “uberização” (trabalho através do uso de aplicativos de serviços), tem 

aumentado ainda mais a precarização do trabalho. Esse processo afeta diretamente a 

organização sindical, cuja tarefa central é a defesa das condições de vida da classe 

trabalhadora, de seus salários, empregos e direitos conquistados através da luta de 

classes. 

51 Após diminuir a partir da segunda metade do século XX, a distância entre ricos e pobres 

voltou a aumentar drasticamente, em especial a partir da crise econômica de 2008. 

Hoje, 82% da riqueza mundial estão na mão do 1% mais rico. No Brasil, seis bilionários 

concentram a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. 
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52 O relatório da OIT relativo ao centenário da Organização apontou que até o ano de 

2030 será necessária a criação de 344 milhões de novos empregos, além dos 190 

milhões que seriam necessários para pôr fim ao desemprego global atual. Além disso, 2 

bilhões de pessoas hoje retiram seu sustento do trabalho informal; entre os 

desempregados atuais mais de 30% são jovens. 

53 Após a crise econômica de 2008, com o enfraquecimento das forças políticas 

tradicionais e a capitulação de governos progressistas e de centro-esquerda ao 

receituário neoliberal, o populismo de direita voltou com força: Donald Trump nos EUA; 

Marine Le Penn na França; as forças fascistas e neonazistas na Ucrânia, Grécia e em 

diversos países do Leste Europeu; os partidos ultraconservadores cuja força eleitoral 

cresce em todos os países da Europa Ocidental, inclusive nos países nórdicos 

conhecidos por seu Estado de bem-estar social.  

54 Marcados pelo discurso de ódio, xenófobo, autoritário, de intolerância política e religiosa 

e também pelo expressivo aumento de crimes com as mesmas motivações, países 

como EUA, Brasil, Itália, Índia, Polônia, Filipinas, elegeram líderes populistas de 

extrema-direita. O Reino Unido votou pela saída da União Europeia e a extrema-direita 

avança no parlamento europeu. 

55 Em 2018, o número de refugiados de guerras, perseguições e conflitos superou 70 

milhões (relatório ACNUR). Esse cenário produz e reforça perseguições à mulheres, 

LGBTs, indígenas e demais povos originários. 

56 As mudanças climáticas, decorrentes da ação humana e especialmente do modo de 

produção capitalista, resultaram numa crise climática e ambiental que colocam o futuro 

do planeta e da humanidade em risco.  O Acordo de Paris, aprovado na 

Conferência sobre mudanças climáticas da ONU de 2015 (COP 

21), trouxe medidas (ainda que insuficientes) para deter a escalada da degradação do 

planeta. Porém, nos últimos anos, o Acordo tem sofrido duros ataques pelos governos 

de extrema-direita como o dos Estados Unidos e do Brasil. Nesse mesmo contexto, a 

Agenda 2030 da ONU sobre desenvolvimento sustentável se torna cada vez mais 

distante. O Brasil, que tinha um papel de destaque nos debates internacionais sobre o 

meio-ambiente, vem perdendo protagonismo desde o golpe de 2016 e agora, sob 

Bolsonaro, retorna a uma situação ambiental pior do que a da década de 80 e perde 

qualquer protagonismo em relação as iniciativas internacionais em defesa do meio 

ambiente. 

57 A ideia central do Acordo é a transição do atual modelo de produção para uma 

economia de baixo carbono, o que implica em profundas alterações no modelo 

energético, de produção e consumo. O movimento sindical internacional construiu uma 

estratégia baseada na transição justa, defendendo uma política entre Estados, 

empresas, trabalhadores e comunidades em que a classe trabalhadora não seja 

responsabilizada pelas transformações que serão implementadas. Essa transição precisa 

garantir e gerar empregos de qualidade com direitos sindicais, sociais e 
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humanos. Uma economia sustentável não pode ser desenhada pelo sistema 

capitalista que continuará a reproduzir as mesmas desigualdades e injustiças – uma 

economia desse tipo precisa ser construída com a voz e participação de trabalhadores, 

comunidades e populações impactadas.  

58 O agravamento da captura dos Estados nacionais e dos organismos internacionais pelo 

capital é mais um fator de aumento do desequilíbrio global e de ameaça à paz mundial. 

Antes da crise de 2008, já era evidente a necessidade de reforma dos organismos e 

instituições internacionais, dando protagonismo também às nações emergentes para 

combater os modelos promovidos pelo FMI, BIRD e OMC, como demonstram a criação 

do G20 (1999) e dos BRICS (2006). Com a eclosão da crise, tornou-se patente a 

incapacidade dos organismos criados a partir do tratado de Breton Woods para lidar 

com uma arquitetura global multilateral e instável. Por todas as partes do planeta, 

crescem os conflitos causados pelos ataques dos capitalistas contra a classe 

trabalhadora e contra os povos que vivem na periferia do capitalismo, assim como pela 

submissão dos Estados nacionais e dos organismos internacionais ao capital e às 

disputas entre as grandes potências. 

59 Essas tentativas de reforma seguem, no entanto, um caminho sinuoso. No G20 existe 

uma ação deliberada de secundarizar temas fundamentais da sua agenda, tais como a 

taxação de riquezas, a reforma das Instituições de Bretton Woods e o fim dos paraísos 

fiscais. No caso dos BRICS, depois da eleição de Bolsonaro e sua total submissão aos 

interesses dos EUA sob a direção de Donald Trump, o próprio futuro do bloco está 

ameaçado. Também na América Latina, iniciativas de integração regional que tinham 

como objetivo fortalecer o diálogo multilateral, com especial atenção para os temas e 

os países do Sul Global, tais como a Unasul, sofrem um duríssimo ataque dos atuais 

governos de direita e extrema-direita da região. Do mesmo modo, também é 

fundamental destacar e reforçar espaços como a OIT, os comitês de direitos humanos e 

demais órgãos do sistema ONU para enfrentar a onda conservadora e a ofensiva dos 

capitalistas contra os povos. 

60 Um dos efeitos dessa política é o esvaziamento dos organismos multilaterais (ONU, 

OMC, OCDE e outros), os quais se dedicavam a manter um precário equilíbrio nas 

relações políticas, econômicas e comerciais no mundo – sem questionar o sistema 

capitalista, ao contrário, para tentar preservá-lo – e que hoje estão em crise aberta. Em 

seu conjunto, essas instituições não são capazes de superar a situação de desarranjo e 

crise mundial.  

61 Paralelamente aos efeitos da crise de 2008, que impactou fortemente os países 

capitalistas ocidentais, o eixo do poder econômico vem continuamente se movendo 

para o leste, fortalecendo, dessa forma, a posição relativa da China na economia 

internacional. Esse movimento agrava as tensões entre EUA e China e altera fortemente 

a geopolítica global. Nesse sentido, o mercado mundial está completamente 

desestabilizado pela política desenvolvida pelo governo Trump dos Estados Unidos – 

principal potência imperialista do planeta – que, sob o slogan de “América First” 
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(“América em 1º lugar”), promove uma “guerra comercial” com a China e ataca as 

posições econômicas de potências “aliadas” (Europa e Japão, por exemplo), 

pressionando pela subordinação de seus interesses particulares aos interesses dos EUA. 

62 Importante destacar como essas mudanças têm impactado o continente africano. 

Durante os governos Lula e Dilma, a África não era vista somente como um mercado 

promissor para investimentos e exportações brasileiras, mas também era considerado 

como aliado político crucial nos esforços do Brasil para se tornar um protagonista no 

cenário global. Entre as medidas empreendidas para fortalecer parcerias econômicas, 

políticas e de defesa com a África, podem ser citadas a rápida ascensão de programas 

de cooperação Sul-Sul bem como a transferência de experiências brasileiras em 

políticas públicas em áreas como agricultura, educação e saúde. Após o golpe contra 

Dilma, essa cooperação tem se centrado somente no âmbito militar (Operação 

Felino). Construções importantes como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP) na qual tínhamos espaço de diálogo e cooperação através da Comunidade 

Sindical dos Países de Língua Portuguesa (CSPLP) e da Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC) se perderam ou se tornaram insipientes. 

63 Como se viu no último congresso da CSI (Copenhague, 2018), a ofensiva destruidora 

dos direitos e conquistas da classe trabalhadora em todo o mundo, que provoca 

recordes de desigualdade social e concentração de renda inclusive nos países 

“avançados”, atinge brutalmente os sindicatos com a generalização do trabalho precário 

ou informal, as contrarreformas que atingem a proteção social, minando as bases 

objetivas sobre as quais as organizações sindicais se reconstruíram após a 2ª Guerra 

Mundial (1939-45). 

64 O novo quadro geopolítico gera impacto em todo o planeta, com destaque para a 

América Latina e Caribe – onde os Estados Unidos voltam a incidir fortemente na 

soberania dos países da região, utilizando especialmente a estratégia da “guerra 

híbrida” como principal forma de luta – sem descartar, no entanto, a hipótese de 

intervenção militar. Depois de perder influência na região, testemunhar o fracasso da 

chamada “guerra ao terrorismo” para defender seus interesses geopolíticos no mundo e 

amargar uma crise de grandes proporções e prolongados impactos, os EUA voltaram a 

conferir prioridade estratégica para a América Latina em sua política internacional, 

intensificando ações econômicas, diplomáticas, militares e de inteligência na região. São 

eloquentes para demonstrar esse padrão de atuação os casos venezuelano, argentino e 

brasileiro. O internacionalismo proletário e a solidariedade internacional dos setores 

democráticos de todo o mundo são fundamentais para impedir a sanha imperialista na 

região, defendendo a legitimidade do governo Maduro na Venezuela, derrotando Macri 

nas eleições presidenciais na Argentina, desintegrando a coalizão golpista que sustenta 

Bolsonaro no Brasil e lutando pela liberdade de Lula.  

65 É nesse quadro que se insere o golpe parlamentar, jurídico e midiático, que retirou a 

presidenta Dilma, prendeu o ex-presidente Lula e criou as condições para a eleição de 

Bolsonaro.  
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V. CONJUNTURA ESTADUAL 

66 O Estado de Santa Catarina, com 7,2 milhões de habitantes, é governado por um 

comandante do Corpo de Bombeiros, Moisés (PSL), do mesmo partido que elegeu 

Bolsonaro, que concorda com todas as suas premissas e defende as mesmas opiniões 

político-partidárias.   

67 O Comandante Moisés, que ficou conhecido após surpreender indo para o segundo 

turno das eleições, derrubando as pesquisas que indicavam o candidato do MDB ou do 

PT, ocupou vários cargos comissionados nos governos do MDB. Por isso, não é 

nenhuma surpresa o fato de pessoas do MDB estarem na composição deste governo, é 

namoro antigo.  

68 Nos primeiros meses de governo, o Comandante Moisés já demonstra o seu 

compromisso com o sucateamento do serviço público catarinense. Através da Reforma 

Administrativa, ele extinguiu secretarias e departamentos centrais no desenvolvimento 

e qualidade do serviço público para, ao fim, entregar os mesmos nas mãos da iniciativa 

privada. 

69 Enquanto acaba com a estrutura para economizar nas costas do povo, ataca também a 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), cortando R$ 47 milhões de verbas, 

bloqueando o repasse do duodécimo para a entidade e colocando em risco o acesso à 

educação superior de parte da população. Infelizmente, os deputados estaduais da 

oposição votaram favoráveis à proposta e a reforma foi aprovada por unanimidade.  

70 Assim como implanta a Reforma do Ensino Médio, que privatiza parte do currículo e vai 

dar terminalidade aos estudos no ensino médio para milhares de jovens, quando 

diminui a parte de formação geral e inclui um curso técnico profissional de forma 

aligeirada para fazer de conta que terá uma profissão ao concluir o ensino médio. Além 

disso, o governo aderiu ao programa de escolas cívico-militares, a princípio em duas 

escolas pilotos, mas que se não for combatido será ampliado para várias escolas.  

71 Na mesma lógica do governo federal, este governo tenta privatizar as nossas estatais, 

colocando este serviço a ser executado por empresas privadas a um preço mais alto 

para a população. 

72 Em relação aos direitos trabalhistas, previdenciários e acesso ao emprego, o cenário é 

muito próximo ao federal. O governador Moisés não combate a situação de desemprego 

latente, principalmente entre a juventude, os negros e as mulheres, e apoiou a Reforma 

da Previdência - que levará milhões de brasileiros e brasileiros a trabalharem até 

morrer. 

73 Os quarenta deputados/as eleitos para o mandato 2019 a 2022 representam doze 

partidos: MDB com doze, PSL com seis, PSD com cinco, PT com quatro, PSB com três, 

PP com três, PR com três, PSDB com dois, PDT, PSC, PRB e PV com um de cada. 21 

dos deputados foram eleitos/as para primeiro mandato (51%), uma demonstração de 
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renovação que atingiu também a direita, sentimento que tomou conta da eleição de 

2018.   

 

Governo Moisés promove melhoria das contas com base em arrocho salarial  

74 Segundo dados do Portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina, o 

estado arrecadou nos sete primeiros meses do ano R$ 15,5 bilhões a título de receita 

líquida. Este valor supera em R$ 1,5 bilhão, ou 11,2%, o arrecadado no mesmo período 

de 2018. Os dados de despesas do estado com Pessoal e Encargos Sociais revelam um 

incremento de R$ 280,6 milhões no mesmo período, equivalente a um aumento 

nominal de 3,7% nas referidas despesas. Se descontada a inflação mês a mês no 

período, medida pelo IPCA, tem-se uma redução real de -0,46% nestas despesas. 

75 O estudo mais detalhado dos dados de Pessoal e Encargos Sociais revela um cenário 

ainda mais crítico para alguns órgãos e unidades. Sem descontarmos a inflação, apenas 

analisando a evolução nominal dos dados, concluiu-se que a Secretaria de Assistência 

Social, Trabalho e Habitação reduziu seus gastos com pessoal em R$ 4 milhões, uma 

significativa redução de -21,6%. Outras unidades do governo, que da mesma forma 

desempenham funções sociais cruciais, também vêm reduzindo seus gastos com 

pessoal, como: Secretaria de Planejamento (-47,2%); Secretaria de Infraestrutura e 

Mobilidade (-8,3%); Secretaria da Agricultura e da Pesca (-3,7%); Secretaria da Saúde 

(-2,4%); Defesa Civil (-1,4%) e a Universidade do Estado de Santa Catarina (-0,8%). 

Conforme explicitado, são dados nominais, a correção inflacionária revelaria números 

ainda mais impactantes.  

76 A administração estadual vem atuando para reduzir despesas de pessoal, diante da 

crise fiscal que abala os estados, fruto da crise econômica dos últimos anos no país, 

que encolheu receitas dos estados em geral. Crise esta que levou, inclusive, à elevação 

generalizada do endividamento com a União e à guerra fiscal entre os estados, muito 

acirrada pela redução real das receitas. A crise econômica e a queda das receitas, 

especialmente nos anos de recessão, em 2015 e 2016, reduziram dramaticamente a 

capacidade do estado aumentar receitas para fazer frente às crescentes demandas da 

sociedade por educação, saúde, transporte, infraestrutura, assistência social e moradia.  

77 Os dados revelam os resultados da política de arrocho salarial aplicada à maioria dos 

servidores estaduais, combinada com o aumento recente da receita. No final de 2017 o 

comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com Gastos de Pessoal estava 

arranhando os 50%, indicador que veio recuando, até os 47,7% no final de abril deste 

ano. Em boa parte, portanto, o governo vem aliviando a relação Gastos com 

Pessoal/RCL através do achatamento real de salários. Esta opção política vem 

conduzindo a uma evidente perda de poder aquisitivo dos salários da maioria dos(as) 

trabalhadores(as) do estado.  
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78 Além dos funcionários públicos, a população mais pobre está também pagando a conta 

do ajuste fiscal que os governos de Santa Catarina vêm fazendo nos últimos anos. 

Especialmente nas áreas de saúde e educação que padecem de problemas crônicos, 

como o não cumprimento do repasse dos percentuais mínimos do orçamento, previstos 

na legislação. Em decorrência disso, no setor de saúde faltam médicos, leitos, insumos 

e equipamentos, num evidente processo de precarização das condições de trabalho e 

atendimento ao público. Um estudo realizado pela Subseção do DIEESE no Sindicato 

dos Eletricitários de Florianópolis, que analisou a evolução real dos gastos com pessoal 

e encargos no estado, no período 2006 a 2017, chegou à conclusões impressionantes. 

O investimento com pessoal na saúde, por exemplo, no período apontado, ficou em 

sexto lugar (+17%), praticamente tendo a mesma importância do crescimento dos 

gastos com pessoal do gabinete do vice-governador (+16%). Segundo o referido 

estudo, em primeiro lugar aparecem os gastos com pessoal no gabinete do Governador 

(+80%), seguido da Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável (+54%), 

Secretaria de Administração (+41%), Secretaria de Planejamento (+35%), Secretaria 

de Segurança Pública (+21%). A educação apresentou variação negativa para o gasto 

com pessoal no período.  

79 Como o estudo da Subseção destaca a falta de investimentos em áreas fundamentais 

não é ausência de planejamento, mas um projeto. Rebaixam transferências financeiras 

e sucateiam setores fundamentais do atendimento à população mais necessitada. Ao 

mesmo tempo, impõem arrocho salarial para os(as) trabalhadores(as) destes setores, 

precarizando enormemente serviços fundamentais para a população. Na outra ponta, o 

sistema da dívida pública continua consumindo recursos, como um saco sem fundo. 

Desde 2001, a dívida levou, em média, 12% da receita líquida dos impostos do governo 

de Santa Catarina. A previsão do governo é que, nos próximos 32 anos, sejam pagos 

R$ 2 bilhões ao ano de serviços da dívida, sendo maior parte de juros. E não se fala 

praticamente nada sobre isso. É como se a transferência todo ano de bilhões de 

recursos públicos para meia dúzia de rentistas, que inclusive priva a população de 

acesso aos serviços básicos, fosse uma designação divina e estivesse gravada nas 

estrelas.   

80 No fundo, o discurso de austeridade fiscal, seja o de Paulo Guedes, seja o do governo 

de Santa Catarina, é uma máscara para justificar o aumento do nível de exploração 

dos(as) trabalhadores(as). Estamos assistindo o que ocorre em relação à seguridade 

social, que entregam ao sistema financeiro, que está de olho nos R$ 750 bilhões/ano 

movimentados todo ano pelo sistema.  

 

O mercado de trabalho em Santa Catarina  

81 As tendências do mercado de trabalho em Santa Catarina seguem basicamente as do 

mercado de trabalho nacional, com especificidades, dada a heterogeneidade do país 

nas várias dimensões. A taxa de desocupação, por exemplo, que chegou a 2,5% no 
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final de 2012 (caracterizando o que chama de “pleno emprego”), aumentou para os 

atuais 6%. Um crescimento impressionante, mais rápido do que o crescimento da taxa 

nacional. A desocupação em Santa Catarina, apesar de situada num patamar 

significativamente mais baixo, segue o mesmo desenho do quadro nacional. No período 

analisado, o crescimento da desocupação em Santa Catarina cresceu percentualmente 

muito mais que o fenômeno no país.     

82 Como verificado no Brasil, nos últimos anos o tempo em que o(a) trabalhador(a) fica 

desempregado em Santa Catarina aumentou. Em 2012, 14,4% dos(as) 

trabalhadores(as) em Santa Catarina, segundo o IBGE, ficavam dois anos ou mais 

tempo desempregados. Aquele percentual aumentou em 2019 para 20,5%. Ou seja, 

com o agravamento da crise, mais de 1/5 dos desempregados em Santa Catarina 

atualmente amargam pelo menos dois anos de desemprego. Os dados revelam a 

relação direta existente entre a crise capitalista e o desemprego. Não é uma questão de 

formação, porque o(a) trabalhador(a) de 2019, supostamente, têm melhor formação 

técnica do que o de 2012. No entanto, a taxa de desocupação e o tempo no 

desemprego só aumentou no período.   

83 O mercado de trabalho, tanto no estado, como no país, carrega sempre muitas 

desigualdades. Como se pode observar, enquanto essa taxa de desocupação combinada 

para os homens é de 6,6% no segundo trimestre de 2019, para as mulheres ela 

alcança 11% no mesmo período. As desigualdades no mercado de trabalho são grandes 

e tem várias naturezas. Não discriminam apenas as mulheres, mas ocorrem também 

por outros aspectos, como cor da pele, faixa etária, etc. Tais desigualdades são 

funcionais ao capital. As mulheres, por exemplo, em face das maiores dificuldades para 

obter emprego, se submetem à piores salários e condições de trabalho.  

84 A funcionalidade do desemprego no sistema capitalista é bastante evidente quando se 

analisa a evolução dos salários. Há sempre uma relação entre o crescimento do 

desemprego e a redução dos salários reais. Em Santa Catarina, o rendimento médio 

real de todos os trabalhos saiu de R$ 2.581,00, no 2º trimestre de 2012, para R$ 

2.498,00, no 2º trimestre deste ano. Ou seja, o(a) trabalhador(a) catarinense que 

conseguiu se manter no mercado está andando para trás no que se refere à renda.  

85 Como se pode constatar, as greves retomaram no país a partir de 2012 e se 

mantiveram em patamares elevados até 2016. A partir de 2017, tanto no país, quanto 

em Santa Catarina, o número de greves cai. O fenômeno mereceria uma análise 

aprofundada, mas sabe-se que sob intenso ataque e sem perspectivas coletivas 

imediatas de enfrentá-los (os sindicatos estão numa grande defensiva desde o início da 

construção do golpe), os(as) trabalhadores(as) costumam adotar posturas de 

preservação dos seus empregos. A esmagadora maioria dos(as) trabalhadores(as) 

dispõe apenas de sua força de trabalho para sobreviver. É natural que, sob elevado 

desemprego e tendo ainda algo para preservar, o(a) trabalhador(a) adote postura mais 

defensiva.  
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Indústria 

86 O Brasil, depois de muitas décadas no grupo dos dez maiores países industriais do 

mundo, corre o risco de perder essa condição, segundo avaliação do Instituto de 

Estudos para o Desenvolvimento Industrial, IEDI. Entre os subdesenvolvidos, o Brasil 

há muitos anos ostenta a condição de ser o país mais industrializado, mas o golpe de 

2016 foi desferido contra todos os interesses nacionais, inclusive contra o direito 

fundamental do país dispor de uma indústria nacional forte. O Brasil ainda não 

recuperou o patamar industrial que tinha antes da recessão de 2015/2016. A indústria, 

que vem perdendo espaço desde a década de 1980, tem atualmente peso de 11% na 

composição do PIB, percentual que deverá recuar em 2019. O país atualmente tem um 

dos piores desempenhos de crescimento na indústria em toda América Latina, região 

que já vem crescendo menos que a média mundial. . 

87 Não há como a indústria crescer num quadro de extraordinário decrescimento 

econômico, que combina um violento ataque ao mundo do trabalho, com a 

deterioração rápida de todos os indicadores de distribuição de renda. Se o índice de 

Gini1 aumenta, se o produto interno cai e o PIB per capita recua em média 1,5% ao 

ano desde 2014, é impossível a indústria crescer. O mercado consumidor interno, por 

sua vez, se restringe continuamente, pois, desde 2014 a taxa de pobreza cresce ao 

ritmo de 10,4% ao ano e a taxa de desemprego aumenta 20,1% ao ano, na média do 

período 2015/2019. A saída pela via das exportações, por outro lado, é dificultada 

porque a conjuntura mundial também é de desaceleração.  

88 Dada a importância da indústria para o desenvolvimento nacional e a complexidade do 

tema, o país deveria ter estratégias de longo prazo, envolvendo todos os segmentos 

importantes da sociedade, para que a indústria recuperasse o dinamismo e importância 

na produção de riqueza.  

89 Nos países desenvolvidos, que em alguns casos se desindustrializaram, a indústria 

nacional já cumpriu o seu papel no desenvolvimento econômico, colocando a renda per 

capita da população em elevado patamar. Ao se desindustrializar, o Brasil está 

perdendo a sua maior conquista econômica do século XX. Entre 1930 e 1980, a 

economia brasileira cresceu a elevadas taxas (6,8%, entre 1932-1980) baseado no 

chamado “processo de substituição de importações”, com fortes incentivos estatais à 

industrialização através das políticas cambial, tarifária e fiscal.  

90 Caberia neste momento um vigoroso projeto nacional, que possibilitasse a retomada da 

indústria do país. Ou seja, seria fundamental realizar exatamente o oposto do que está 

fazendo o governo de Bolsonaro, que está destruindo as ferramentas de execução de 

                                                           
1 Instrumento matemático utilizado para medir a desigualdade social de um determinado país, unidade 

federativa ou município. Quanto menor é o valor numérico do coeficiente de Gini, menos desigual é um 

país ou localidade. 
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política econômica. O conjunto de medidas encaminhadas ou anunciadas pelo governo 

tendem a debilitar ainda mais a indústria.  

 

A indústria de Santa Catarina  

91 A produção industrial de Santa Catarina, a exemplo do restante do país, continua na 

corda bamba. Segundo a Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física Regional, do 

IBGE, entre agosto de 2018 até agosto de 2019, a produção geral da indústria recuou 

3,1%, percentual inclusive mais elevado com o recuo do Brasil, que foi de 2,3%. A 

produção física da indústria, relativa ao mês de agosto/2019, revela que atualmente o 

Brasil tem uma produção industrial inferior à média de 2012. Os dados dos estados 

mostram em que nível o golpe foi perpetrado também contra a indústria. Apenas 

estados com menor expressão na produção industrial apresentam, entre 2012 e agosto 

de 2019, crescimento industrial significativo. Nos estados onde se localiza a indústria de 

maior valor agregado, a produção é inferior à verificada em 2012. Santa Catarina no 

período apresenta uma quase estagnação, considerando que teve um ganho de 3,5%, 

diluídos em 7 anos, um desempenho pífio.  

 

As negociações salariais em Santa Catarina 

92 A negociação coletiva em Santa Catarina, segue um funcionamento muito semelhante 

ao nacional, ainda que com especificidades importantes. Os patrões estão aproveitando 

a crise e o ataque do governo federal aos direitos para rebaixar também os acordos e 

convenções coletivas de melhor qualidade, conseguidos, todos eles, após décadas de 

suor e lágrimas. Como podemos verificar 12,2% das negociações não conseguiram 

repor a inflação. Por outro lado, o ganho real médio foi de 0,23%, praticamente um 

arredondamento dos valores. Vale observar que estes resultados pífios estão sendo 

conseguidos numa conjuntura onde a inflação oscila num intervalo entre 3% e 4%, 

típico do período de estagnação econômica no qual vive a economia brasileira. 

93 Estes resultados ruins que vêm obtendo os(as) trabalhadores(as) catarinenses nas 

negociações coletivas ainda são um pouco melhores do que o quadro nacional. Em 

todos os meses deste ano as negociações em Santa Catarina foram mais positivas do 

que as negociações realizadas no restante do país. Nos meses de agosto e setembro, 

todas as negociações de Santa Catarina, registradas no Sistema Mediador, do Ministério 

da Economia, conseguiram repor o INPC, o que não ocorreu no Brasil como um todo.     

94 As negociações coletivas, tanto no Brasil, quanto em Santa Catarina, revelam que não 

há razões para nutrirmos otimismo nos diagnósticos. O crescimento não deve retomar, 

o desemprego continuará   nas   alturas   e   vai   permanecer a   dificuldade 

para   mobilizar   a classe trabalhadora. Portanto, a tendência é das negociações 

continuarem bastante áridas. Além disso, são grandes as possibilidades de advir, num 
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tempo muito próximo, uma grande crise financeira internacional, mais grave que a de 

2008, que terá dramáticas consequências no mundo todo.  

95 Apesar das muitas (e duras) incertezas, uma convicção: os direitos não serão mantidos 

ou haverá qualquer melhoria nos salários sem luta renhida dos(as) trabalhadores(as). 

Esta é a única certeza que podemos ter. Se em momentos de crescimento já é difícil a 

melhoria de vida dos(as) trabalhadores(as), o que dirá em tempos de “cólera”. As 

campanhas salariais, neste grave momento do Brasil, precisam ser uma combinação de 

dignidade, coragem e inteligência. As adversidades têm que ser enfrentadas com 

inteligência, mas devem ser acompanhadas de coragem e dignidade. Por outro lado, a 

posse de apenas essas duas últimas qualidades, pode conduzir a equívocos na 

estratégia, o que seria um problema porque o inimigo real, que está por detrás do 

golpe de Estado, é muito inteligente e domina estratégias globais. 

 

A importância da campanha dos pisos estaduais, que se inicia 

96 Em Santa Catarina, há uma década o último trimestre do ano é marcado pela 

campanha salarial que pode ser considerada a mais importante no estado: a de 

reajuste dos pisos salariais estaduais. Há vários anos esta negociação serve de 

referência para as negociações coletivas no estado, em função de sua abrangência e 

representatividade. A importância dessa negociação aumentou recentemente, em 

função do quadro que vimos no tópico anterior. Numa situação de destruição de 

direitos e de dificuldades crescentes na negociação coletiva, para os(as) 

trabalhadores(as) a regulamentação do piso se tornou ainda mais estratégica.  

97 Recordemos que, dos cinco estados da federação que têm pisos estaduais, Santa 

Catarina é o único onde há uma efetiva negociação envolvendo trabalhadores(as), 

patrões e, num momento posterior, o executivo e a Assembleia Legislativa. Essa é uma 

experiência singular no país todo. A explicação para o fenômeno é muito simples: Santa 

Catarina é o único estado em que a conquista dos pisos estaduais decorreu de uma luta 

travada de baixo para cima, ou seja, a partir das organizações sindicais, especialmente 

as da base da CUT. 

98 Neste ano iremos para a décima campanha dos pisos salariais, que foram implantados 

em 2010, decorrência de uma luta arrojada das entidades sindicais catarinenses, 

assessoradas pelo DIEESE, e com participação decisiva da CUT, em todos os momentos 

da campanha. Apesar dos pisos terem sido implantados apenas em janeiro de 2010, as 

ações haviam iniciado bem antes, em 2006, quando as centrais sindicais, coordenadas 

pelo Escritório Regional do DIEESE em Santa Catarina, decidiram que a luta pelos pisos 

estaduais seria o eixo principal da luta salarial nos anos seguintes.   

99 Em todo esse período de negociação dos pisos, desde que foram implantados em 2010, 

o pano de fundo foi a crise internacional. A crise estourou em 2008, com impactos mais 

fortes no Brasil em 2009, ano em que os pisos foram aprovados para vigorarem a partir 
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de janeiro de 2010. Portanto, durante todos esses anos, negociamos em um cenário de 

grande instabilidade financeira, juros exorbitantes, baixo crescimento e aumento do 

desemprego.  

100 Com uma inflação baixa, é hora dos(as) trabalhadores(as) catarinenses obterem ganho 

real nos pisos. Percentual baixo de inflação (para os padrões brasileiros) facilita ganhos 

reais, apesar da costumeira resistência patronal. Como a experiência da mesa dos pisos 

revela, com uma inflação mais alta, em torno de 10%, por exemplo, é mais difícil a 

negociação de ganho real. É a hora de melhorar um pouquinho a vida dos(as) 

trabalhadores(as), que produzem, com seu suor, os lucros das empresas, negociando 

um ganho real. Não é o fato de que os preços variaram relativamente pouco, que o(a) 

trabalhador(a) não precise melhorar o seu salário real, que é muito baixo. Estamos 

falando aqui de pisos de R$ 1.110,00. O salário médio apurado pelo CAGED (Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho), no Brasil, não está 

também muito acima: R$ 1.528,32. São salários de sobrevivência, para o(a) 

trabalhador(a) não morrer de fome. Em Santa Catarina o salário médio é de R$ 

1.614,06, segundo o CAGED.  

101 Um detalhe importante: apesar do índice inflacionário acumular algo em torno dos 3%, 

o item alimentação pesa muito no orçamento do(a) trabalhador(a). Uma cesta básica, 

para um adulto, está custando, segundo o DIEESE, R$ 457,82,00 (preço de 

Florianópolis em setembro/19), o que representa mais da metade (52%) do salário 

mínimo nacional líquido. Este valor da cesta básica equivale a 42% do menor piso 

estadual de Santa Catarina. Essa é uma cesta com 13 alimentos básicos, para suprir as 

necessidades calóricas de um adulto. Segundo o DIEESE, em 2019 (janeiro/setembro) a 

cesta básica em Florianópolis aumentou 9,37%, ou seja, quase três vezes a variação da 

inflação.  

102 Conforme a CUT tem falado na mesa com os patrões, a negociação dos pisos, no 

fundo, é uma negociação por comida. Os valores dos pisos que estamos negociando 

nesta campanha são de sobrevivência. Na prática, se negocia o direito do(a) 

trabalhador(a) e sua família poderem se alimentar em 2019. Tanto é verdade que, em 

setembro de 2019, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 

quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.585,98, que representa 3,2 vezes o menor piso 

estadual de Santa Catarina. 

103 É importante considerar que as empresas vêm ajustando seus custos com mão de obra 

via redução do quadro de pessoal (quando necessário) e também através do 

rebaixamento salarial por meio da enorme rotatividade. Quando o desemprego é alto, 

como no momento, aumenta a diferença entre a média dos salários de demissão e de 

contratação. O salário de admissão no Brasil em outubro, de R$ 1.528,32, é quase 9% 

inferior aos R$ 1.672,00 de salário médio dos desligados. Ou seja, as empresas 

aproveitam a rotatividade para achatar salários. Isso significa que o pequeno ganho 

real na negociação dos pisos, obtido em alguns anos, foi largamente compensado com 
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a utilização da rotatividade para diminuir salários reais, ou seja, diminuir poder de 

compra do(a) trabalhador(a) e aumentar margens de lucros das empresas.  

104 Toda a negociação é feita com base em índices que medem a inflação no varejo. O 

problema é que, no atacado, temos o dobro do acumulado dos índices de varejo. 

Enquanto o INPC totalizou 3,43% até setembro, o IGP-M (calculado pela Fundação 

Getúlio Vargas) ficou em 7,54% (119% acima). Um IGP-M de quase 8% em 12 meses, 

significa que os preços no Atacado (que compõem 60% do referido índice) estão 

aumentando num ritmo acima dos preços ao consumidor. Mais cedo ou mais tarde, tal 

aumento será repassado ao varejo, de forma mais ou menos veloz, a depender de 

outras variáveis, como nível de retomada do crescimento, nível de emprego, etc. Por 

isso é importante o aumento real.  

105 Diferentemente do empresário, o(a) trabalhador(a) não dispõe de reservas financeiras. 

Dos 147 milhões de pessoas que votaram nas eleições de 2018, 120 milhões ganham 

até dois salários mínimos. Qualquer elevação de preços compromete o orçamento do(a) 

trabalhador(a). Daí a importância de um ganho real, mesmo que modesto.  

106 Apesar das dificuldades de se pensar cenários econômicos mais taxativos para os 

próximos meses, em qualquer deles as organizações sindicais (que resistirem) serão 

ainda mais fundamentais. Não conseguiremos enfrentar este turbilhão de desafios de 

forma isolada, pois desemprego, falta de dinheiro e falta de esperança não podem ser 

vencidos de forma individual. Esses problemas só conseguirão ser combatidos de forma 

eficaz através da organização coletiva, principalmente a sindical, que atua na esfera 

econômica, que é a fundamental. O isolamento e a fragmentação da luta só interessam 

aos inimigos da classe trabalhadora.   

107 É verdade que não houve esforços sistemáticos por parte da maioria das entidades 

sindicais para mostrar que as conquistas obtidas ao longo da história são fruto de 

sangue, suor e lágrimas. Se não se revela didaticamente aos beneficiários que as 

conquistas são fruto de processos políticos específicos, as pessoas não têm como saber 

e não valorizam os direitos conquistados. É como se estes estivessem escritos em pedra 

nas santas escrituras. Especialmente considerando o fato de que a comunicação no 

Brasil é dominada por um sistema oligopolista de mídia, conservador e extremamente 

subserviente aos interesses externos. Ademais, não ocorreu a organização dos 

segmentos beneficiados com as melhorias que ocorreram no período anterior ao golpe 

de 2016, como por exemplo, a dos beneficiários do Bolsa Família. 

108 Sem organização dos(as) trabalhadores(as) através de sindicatos, não haveria 

regulamentação da jornada de trabalho, salário mínimo, seguro desemprego, sistema 

público de saúde e demais conquistas sociais, obtidas à duríssimas penas ao longo da 

história mundial do trabalho. Os que perpetraram o golpe entendem isso perfeitamente, 

razão pela qual estão bombardeando ações que visam destruir as entidades sindicais. A 

organização sindical é a melhor ferramenta dos(as) trabalhadores(as) brasileiros(as) 

contra o fascismo, contra a pilhagem do pais, contra a destruição dos direitos 
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trabalhistas e a educação pública. É a melhor ferramenta também contra a entrega das 

reservas de petróleo, a matança da população pobre, dos índios e quilombolas, dos 

negros. Nesse momento, a organização e a luta são as melhores ferramentas também 

contra a destruição do Brasil enquanto nação soberana, que é o que está em jogo neste 

momento.  

 

VI. BALANÇO DO MANDATO 2015-2019 

109 O balanço aqui apresentado é resultado da reflexão coletiva realizada por mais de 200 

dirigentes que participaram das plenárias regionais da CUT/SC entre os meses de julho 

e agosto de 2019, representando seus sindicatos de base e transmitindo os debates 

realizados nas direções das entidades ao longo do mandato que se encerra em 2019. 

Soma-se ao trabalho desenvolvido por estes(as) companheiros(as) a contribuição da 

direção ampliada que se reuniu em 24 de setembro para uma oficina que se debruçou 

sobre o conteúdo do presente caderno de textos e, da mesma forma, os encontros da 

coordenação do congresso e das correntes políticas, momentos nos quais diversas 

contribuições foram incorporadas ao conteúdo originalmente elaborado nas plenárias 

regionais.  

110 Mais do que analisar o trabalho desenvolvido pelas secretarias temáticas e pelos(as) 

dirigentes no período 2015-2019, o balanço tem o propósito de entender como a 

CUT/SC desenvolveu suas lutas e se comportou diante da conjuntura. A direção que 

compõem o atual mandato, iniciado em 2015, se deparou com uma reversão completa 

da conjuntura e a agenda da central passou a se constituir de pautas defensivas, e não 

mais a conquista de direitos.  

111 A gestão 2015-2019 enfrentou todas as intempéries da conjuntura política e, 

principalmente, os ataques à estrutura sindical, mas nem por isso a CUT-SC deixou de 

atuar nas seis regionais do Estado e cumprir todo o calendário nacional de mobilizações 

de rua para fazer o enfrentamento aos ataques promovidos aos(às) trabalhadores(as) 

durante esses quatro anos. Nos anexos é possível encontrar a listagem das principais 

mobilizações realizadas pela CUT/SC ao longo do mandato. 

112 As eleições gerais de 2014 evidenciaram que o futuro nos demandaria grandes esforços 

de mobilizações e resistência.  Em 2015, o primeiro embate deste mandato foi contra as 

Medidas Provisórias 664 e 665, que implementaram ajustes fiscais nas contas do Estado 

por meio da retirada de garantias sociais.  Em seguida, a nomeação de Joaquim Levy 

como ministro do Governo Dilma foi um sinal de que a elite nacional iniciava uma 

ofensiva sem volta contra a classe trabalhadora, afetando diretamente a sustentação 

política da base de apoio que reuniu forças para levar Dilma ao seu segundo mandato. 

Depois de muita mobilização e atos contra os rumos que tomava o segundo governo 

Dilma, Levy foi substituído por Nelson Barbosa, em dezembro de 2015.  



27 
 

113 O primeiro ato, após o 12º Congresso estadual da CUT, foi em outubro, com o Dia 

Nacional em defesa da democracia, da Petrobras e contra a política de ajuste fiscal. Em 

dezembro do mesmo ano, na capital, outro grande ato estadual foi promovido, 

juntamente com as demais entidades da Frente Brasil Popular (FBP), em defesa da 

democracia e contra as políticas de ajuste fiscal e retirada de direitos. Ou seja, ainda 

que denunciando os movimentos pró-golpe que vinham sendo articulados pela direita, o 

movimento sindical CUTista não abria mão de seu protagonismo e compromisso em 

lutar nas ruas pelos direitos da classe trabalhadora. 

114 O fato que mais marca o passado recente de lutas da CUT é o golpe que sofremos em 

abril de 2016, há mais de 3 anos. Mesmo havendo muitas avaliações críticas de que os 

governos de Lula e Dilma deveriam ter enfrentado algumas questões estruturantes – 

especialmente as reformas tributária, agrária e da comunicação – é inegável que os 14 

anos de governo petista resultaram em avanços sociais jamais vistos em tão curto 

espaço de tempo. O aperfeiçoamento das políticas públicas, o aprofundamento da 

nossa jovem democracia e a retirada das camadas pobres da classe trabalhadora da 

situação de miséria, por meio de geração de emprego e renda e proteção social, são os 

reais motivos da agressão por nós sofrida, em especial por meio do falso processo de 

impeachment aprovado no congresso nacional em 2016. Diante deste cenário, 

arquitetado cuidadosamente desde as eleições presidenciais de 2015 pela elite, a CUT 

não se acuou e reforçou seu compromisso com a luta, sendo a primeira instituição a 

denunciar que se tratava de um golpe e que este golpe era contra a classe 

trabalhadora, assumindo papel de destaque para as mobilizações massificadas de rua.  

115 Durante todo o ano de 2016 não foram poucos os atos, vigílias e paralisações 

chamados pela CUT e organizados pelos sindicatos CUTistas em todas as regionais do 

Estado para tentar impedir o impeachment da presidenta Dilma. Mas, nesse momento, 

as principais mobilizações e atos públicos se concentraram nas grandes cidades do 

Estado e nos aeroportos, por serem os locais onde era possível pressionar e chamar a 

atenção dos deputados federais e senadores, e em Brasília, grande palco de todas as 

votações do Impeachment.   

116 Santa Catarina organizou diversas caravanas para Brasília para participar de momentos 

históricos de enfrentamento ao golpe, como o lamentável 17 de abril, dia da votação na 

Câmara dos Deputados da admissibilidade do processo de Impeachment, que foi 

aprovado e encaminhado para o Senado Federal.  

117 Nesse período também foram adotadas metodologias criativas para dialogar com a 

população, um dos exemplos foi a criação da Tenda da Democracia, que ficou diversos 

dias em agosto de 2016 instalada no centro de Florianópolis para conversar com os(as) 

trabalhadores(as) sobre o golpe que estava em curso no país. Na avaliação dos 

dirigentes essa iniciativa foi acertada, pois através dela o diálogo com os(as) 

trabalhadores(as) estreitou a relação com a base e passou a experimentar uma nova 

metodologia, para além das tradicionais já desenvolvidas pela Central.  
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118 O método da tenda democrática serviu de exemplo para a realização dos abaixo 

assinados da anulação da Reforma Trabalhista, em 2017, e contra a Reforma da 

Previdência, em 2018, mais uma iniciativa para dialogar com a base que deve ser 

enaltecida. A dedicação e a criatividade no desenvolvimento das ações de alguns 

sindicatos CUTistas e regional do Estado para coletar assinaturas foi louvável. Foram 

diversas semanas de muita conversa com os(as) trabalhadores(as), com ações que 

foram desde a colocação de tendas em locais de grande circulação, até a coleta de 

assinaturas nos locais de trabalho e de casa em casa nos bairros.   

119 A Secretaria de Comunicação da CUT-SC produziu em 2016 a 1º edição do Jornal da 

Classe Trabalhadora, que apresentava os direitos que seriam atacados, caso o 

impeachment fosse efetivado no Senado Federal. Foram 250 mil exemplares 

distribuídos para os(as) trabalhadores(as) catarinenses, a grande maioria em mutirão 

na região oeste. Mais duas edições do jornal foram produzidas em seguida, uma em 

2017 e outra em 2018.  

120 Outra tática adotada desde o golpe e utilizada para o enfrentamento de todas as pautas 

de ataque aos(às) trabalhadores(as) durante este mandato foi a pressão e denúncia 

aos deputados e senadores. O método adotado foi não deixar os parlamentares em 

paz. Para isso, os dirigentes sindicais realizaram diversos atos nos aeroportos nos dias 

que os parlamenteares estavam indo ou voltando de Brasília e também se 

concentraram em frente à casa de alguns parlamentares, como Celso Maldaner, 

Carmen Zanotto, Valdir Colatto e Esperidião Amin, com faixas, cartazes e discursos no 

megafone. A pressão também aconteceu nas redes sociais – por meio de campanhas 

organizadas pela CUT incentivando as pessoas a enviarem mensagens aos 

parlamentares pedindo para votarem contra os projetos que prejudicavam os 

trabalhadores, como a Lei da Terceirização, a Reforma Trabalhista e a Reforma da 

Previdência. Após a votação dos projetos o trabalho continuava com a divulgação nas 

redes sociais e em materiais impressos com nomes e fotos de todos os deputados 

federais e senadores catarinenses que votaram a favor da retirada de direitos.  A 

avaliação é que este trabalho de pressão e denúncia resultou no aumento da rejeição e 

até na não-reeleição de alguns parlamentares em 2018, como é o caso de Valdir 

Colatto (MDB), Ronaldo Benedet (MDB) e Marco Tebaldi (PSDB).  

121 O enfrentamento ao golpe exigiu muito empenho da CUT e seus dirigentes e a 

avaliação é de que acertamos mais do que erramos, apesar de não termos êxito em 

barrar o afastamento da Presidenta Dilma. Além disso, a visão de parte dos dirigentes 

de Santa Catarina é de que a concentração dos atos nos grandes centros e Brasília 

neste período ocasionou no distanciamento da direção estadual de determinadas bases 

sindicais. A mesma avaliação é feita em relação à Direção Nacional.  

122 Após o golpe, a CUT também assumiu a linha de frente na campanha “Fora Temer” e 

contra todas os ataques e reformas promovidos pelo governo ilegítimo. Entre 2016 e 

2019, a CUT-SC, articulada com as outras centrais, com a Frente Brasil Popular e outros 
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movimentos sociais, se uniu a todos os chamados nacionais para dias de mobilização e 

paralisação. 

123 Uma das primeiras pautas de enfrentamento ao governo Temer foi a Emenda 

Constitucional 95, na época apelidada de “PEC da Morte”, que congelou por 20 anos os 

investimentos públicos. Além de diversos atos pelo Estado, Santa Catarina também 

organizou uma caravana com 11 ônibus saindo do Estado para Brasília para protestar 

no dia da votação da PEC na Câmara de Deputados. No dia 11 de novembro de 2016 

mais de 20 cidades de Santa Catarina se uniram na Greve Geral que tinha como 

bandeira a luta contra a Emenda Constitucional 95. 

124 Em 2017 as principais bandeiras de luta foram contra as Reformas da Previdência e 

Trabalhista de Temer, pautas que unificaram todas as centrais e movimentos sociais. 

Foram greves, atos, paralisações, panfletagens, audiências, cursos e palestras 

promovidos que envolveram toda a classe trabalhadora organizada na CUT. Tudo o que 

estava dentro da possibilidade de ação e reação foi feita pelas organizações dos 

trabalhadores para tentar barrar os dois projetos. 

125 Outra ação inovadora que a CUT-SC adotou para dialogar com os trabalhadores sobre a 

Reforma Trabalhista foi a mídia móvel, um caminhão que circulou durante o mês de 

junho de 2017 por diversos municípios do Estado chamando a atenção por onde 

passava com telões e áudios explicando as maldades da reforma e pressionando os 

senadores de Santa Catarina para votarem contra o projeto.  

126 Foi neste ano que aconteceu a histórica greve de 28 de abril – que congregou todos os 

esforços do movimento social da cidade e do campo contra a reforma trabalhista e 

previdenciária do governo ilegítimo de Michel Temer. Neste episódio estima-se que 

mais de 40 milhões de trabalhadores(as) foram as ruas, paralisaram locais de trabalho 

e o transporte público em todas as 27 unidades da federação.  Em Santa Catarina em 

várias cidades o dia 28 foi precedido de panfletagens para informar os(as) 

trabalhadores(as) sobre a paralisação, que externaram boa aceitação. Ainda que as 

categorias do setor privado tenham tido grandes dificuldades em parar, com exceção 

dos motoristas e cobradores do transporte coletivo municipal de Florianópolis e 

Blumenau, que pararam durante as 24 horas, e de Criciúma, Brusque, Chapecó, Lages 

e Joinville por algumas horas, a Greve Geral contou com ampla participação. Parcelas 

significativas do comércio das grandes cidades catarinenses sequer abriram as portas 

em virtude da paralisação do transporte público, ocasionando perdas econômicas para 

diversos setores.    

127 A mobilização ficou marcada como a maior greve geral dos últimos 20 anos do país, 

porém, não foi suficiente para barrar a reforma trabalhista que retrocedeu o direito do 

trabalho para patamares do início do século XX. Já a batalha frente à contrarreforma 

previdenciária foi vitoriosa durante o governo Temer, já que, graças às inúmeras 

mobilizações, o presidente ilegítimo não conseguiu aprovar o projeto até o fim do 

mandato. 
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128 O ano de 2018 foi marcado pela prisão política de Lula, em abril, e mais uma vez a CUT 

não se acuou e desde o início saiu às ruas para defender a democracia. Antes mesmo 

da prisão de Lula, a CUT-SC priorizou a luta em defesa de Lula, enviando diversos 

ônibus do Estado para participar em janeiro daquele ano das mobilizações em Porto 

Alegre que lutavam pelo direito do ex-presidente ser candidato nas eleições gerais de 

2018.  Outro exemplo foi a caravana Lula que passou por Santa Catarina nos dias 24 e 

25 de março e que, graças à mobilização e participação dos sindicatos CUTistas, rendeu 

grandes ações, como o ato histórico em frente à Catedral de Florianópolis.   

129 Após a prisão de Lula, a CUT Santa Cataria, juntamente com a solidariedade dos 

sindicatos CUTistas, assumiu papel de destaque na construção da Vigília Lula Livre, 

enviando frequentemente comitivas à Curitiba, contribuindo e fazendo-se presente de 

forma massificada desde o primeiro dia nas ações organizadas pela CUT Paraná e 

movimentos sociais envolvidos na organização da vigília.   

130 A prisão arbitrária e sem provas de Lula, que se dá no contexto do golpe que sofremos, 

é o tema que mais envolve nossos(as) dirigentes na atualidade. A campanha Lula Livre 

ainda tem muito o que avançar, os desafios são de várias ordens, em especial no 

diálogo com as bases e o envolvimento de determinadas direções sindicais. Uma das 

estratégias adotadas para facilitar esse diálogo é a construção dos Comitês Lula Livre 

por todo o país, ação que a CUT-SC está à frente no Estado junto com os movimentos 

sociais.  

131 Outro fato de destaque em ano de 2018 foram as eleições gerais, um processo 

marcado pela polarização do país entre a esquerda, representada pela candidatura de 

Lula/Haddad, e a extrema direita, com Bolsonaro. Ao longo do processo eleitoral, a CUT 

trabalhou para tentar eleger os candidatos de esquerda que defendiam a pauta em 

defesa dos trabalhadores.  

132 Em Santa Catarina, os sindicatos CUTistas participaram da organização dos grandiosos 

atos do #EleNão no primeiro turno e do #HaddadSim no segundo turno, mobilizações 

que aconteceram em todo o país e unificaram diversos movimentos na tentativa de 

impedir a eleição de Bolsonaro.  

133 Em nosso estado o avanço da extrema direita teve um grande reflexo, elegendo o 

comandante Moisés para governador e diversos deputados estaduais ligados às pautas 

defendidas por Bolsonaro. Apesar disso, 2018 ficará marcado pelo crescimento acertado 

no número de candidaturas de dirigentes CUTistas, reforçando nossa disposição de 

disputar a hegemonia na sociedade mesmo em situações adversas. O dado negativo é 

que apesar do crescimento no número de candidaturas sindicais, em Santa Catarina 

nenhuma foi eleita.  

134 Por fim, com as avaliações do período mais recente desde a posse de Bolsonaro, é 

possível verificar que o ano de 2019 está marcado por constantes e intensas 

mobilizações populares, grande parte encabeçadas pelos estudantes e trabalhadores 
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em educação, após os cortes promovidos pelo governo no orçamento da Educação 

Pública.  

135 Um lamentável fato que ficará registrado – não só neste ano, mas na história do país – 

foi a aprovação da Reforma da Previdência, em outubro. Apesar de todas as 

mobilizações e até uma greve geral, em 14 de junho deste ano, contra o projeto, não 

foi possível barrar a reforma.  

136 Vale destacar também que durante este mandato a CUT-SC e suas entidades 

assumiram o protagonismo na organização das mobilizações em dias históricos de luta, 

como o 8 de março – Dia da Mulher; o 1º de maio – Dia do Trabalhador; e o 7 de 

setembro, com o Grito dos Excluídos.  

137 O que os dirigentes concluíram é que grande parte das ações promovidas pela CUT de 

2015 em diante foram bem sucedidas do ponto de vista da mobilização, o que ajudou 

no fortalecimento da imagem da CUT na sociedade brasileira. Por outro lado, a 

avaliação de alguns CUTistas é que, apesar de termos travados muitas lutas, não 

radicalizamos em nossas ações e por isso não conseguimos barrar alguns projetos.   

138 Segundo os dirigentes, a articulação com as demais centrais sindicais na organização 

dos enfrentamentos deve ser repensada em algumas situações, já que a avalição é de 

que nem sempre os resultados são eficazes por ausência de algumas Centrais. As 

últimas mobilizações mostram que a CUT possui grande representatividade e 

capacidade de mobilização da classe trabalhadora. As articulações políticas em nível 

nacional não consideram as particularidades da CUTs nos Estados em alguns aspectos, 

a relação com as centrais sindicais é um deles. 

139 A organização dos atos nacionais, aqueles com data unificada, apresentam algumas 

dificuldades que merecem mais cuidado por parte da CUT Nacional. As lideranças de 

Santa Catarina manifestaram em mais de uma ocasião como é difícil no estado 

mobilizar as bases em determinadas datas, como é o caso das sextas-feiras, dia da 

semana que costuma concentrar a maioria das grandes ações de rua nacionalmente 

articuladas. A comunicação entre as coordenações nacionais das mobilizações com a 

estadual costuma apresentar alguns problemas como, por exemplo, a morosidade na 

transmissão das decisões que, por sua vez, acabam comprometendo a organização de 

mobilizações locais. 

140 O movimento sindical tem enfrentado dificuldades no envolvimento da juventude nas 

direções e lutas e isso refletiu na atuação da CUT-SC, que apresentou grandes 

obstáculos em avançar na organização de jovens, as dificuldades são latentes e devem 

ser encaradas no próximo mandato. Em virtude dos problemas já apontados, o projeto 

desenvolvido entre CUT Nacional, Secretaria de Relações Internacionais e Secretaria 

Nacional de Formação em parceria com a DGB Bildungswerk (central sindical alemã) 

não obteve os resultados até então em Santa Catarina. 
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141 Ainda sobre a organização interna é de se comemorar o fato de no estado estarmos 

estruturados em seis regionais (sul, norte, Florianópolis, vale, meio oeste e oeste), o 

que nos garante sincronia nas ações e compartilhamento de tarefas. O sucesso nas 

mobilizações do Estado são, em grande parte, reflexo dessa forma de organização.   

Poucas são as CUTs que se organizam em regionais como Santa Catarina, entretanto, é 

necessário visualizar que temos a necessidade de realizar algumas melhorias para 

diminuir a falta de articulação e envolvimento de parcela dos sindicatos e conseguir 

realizar reuniões periódicas em todas as regionais. A presença da executiva da CUT/SC 

nas regionais ocorreu de maneira ainda assimétrica, é preciso intensificar as visitas às 

localidades mais distantes da capital.  

142 Os(as) dirigentes catarinenses são conscientes dos desafios estaduais, mas, na prática 

as ações se concentram em temas nacionais. No plano estadual o que se vê são ações 

corporativistas, encabeçadas por ramos que possuem organização mais avançada ou 

por sindicatos. Por outro lado, pautas como a defesa das estatais estaduais e das 

políticas públicas acabam, por vezes, encabeçadas somente por sindicatos de servidores 

por não haver envolvimento e participação de organizações do setor privado.    

143 Uma das prioridades do atual mandato foi o fortalecimento com os movimentos sociais, 

são vários os episódios que confirmam que avançamos nas articulações políticas. Nos 

últimos anos rompemos com a lógica que estava dada de a CUT apenas auxiliar em 

aspectos estruturais na relação com os demais movimentos, temos clareza que hoje 

nos fortalecemos nas definições estratégicas das ações em conjunto com os 

movimentos. Neste sentido, é preciso revitalizar a Frente Brasil Popular, além do papel 

que já cumpre como articuladora das ações de pautas nacionais, a Frente pode ser um 

importante instrumento para encabeçar a articulação das ações voltadas para a política 

estadual. Um iniciativa inédita foi a tentativa de construir o chamado Congresso do 

Povo, proposta que trouxe uma nova metodologia de diálogo com a base e demandou 

tempo e dedicação por parte da militância CUTista, mas que, por decisões políticas 

tomadas ao longo de 2018, acabou não concretizando todas as etapas.  

144 Mesmo diante de tantos obstáculos e entraves para a ação sindical, a CUT/SC no atual 

mandato assegurou a manutenção dos sindicatos filiados e avançou para outras 

categorias, como é o caso do Sindicato dos Odontólogos.   

145 As eleições sindicais - e o consequente enfrentamento às oposições que foram 

constituídas – é um assunto a se comemorar, nos últimos anos os sindicatos 

exercitaram a solidariedade e reforçaram seu compromisso com a CUT disponibilizando 

estrutura e pessoal para o acompanhamento dos mais diversos pleitos ocorridos. Este 

resultado positivo também se deve ao acompanhamento cuidadoso da CUT/SC da 

agenda de eleições, a fragmentação dos sindicatos brasileiros em ao menos 8 centrais 

sindicais demandam muita energia quando o assunto é a disputa por base. Porém, dois 

assuntos devem ser tratados com um olhar crítico: a dificuldade no compartilhamento 

das datas das eleições com a CUT/SC por parte dos ramos e o tratamento dado nos 

casos de disputas de duas chapas da Central na mesma eleição.  
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146 As limitações financeiras do movimento sindical como um todo afetou também a 

CUT/SC, já que os repasses das entidades filiadas sofreram redução. Principalmente de 

2017 em diante alguns reflexos na mudança do padrão de financiamento merecem ser 

lembrados: tivemos a lamentável saída de parte da equipe de funcionários da CUT/SC, 

que aderiu ao Plano de Demissão Incentivada (PDI), que foi colocado em prática 

incialmente na Nacional, e a redução de 30% do vencimentos e ajuda de custos dos 

dirigentes estaduais. Em relação aos sindicatos, o desemprego e os ataques às formas 

democráticas de financiamento aprovadas em assembleia já ocasionam o fechamento 

de algumas entidades, esse fenômeno deve ser lido com cuidado e nos leva a crer que 

não nos preparamos plenamente contra os ataques dessa natureza.  

147 Sobre o financiamento sindical precisamos reconhecer que apesar de a CUT ter nascido 

contra o imposto sindical e historicamente ter defendido seu fim, de certa maneira a 

Central e algumas de suas entidades utilizaram essa contribuição para fazer as lutas e 

montar suas estruturas. Somado a outros fatores da conjuntura já apontados no 

presente texto, o acesso aos recursos do imposto sindical contribuiu para a situação de 

fragilidade de algumas entidades.   

148 A comunicação com a base e a sociedade apresentou melhorias, como é o caso do 

Programa DizCUT produzido pela Secretaria de Comunicação da CUT/SC. O DizCut é um 

programa de rádio veiculado no Jornal dos Trabalhadores, programa da Associação 

Catarinense de Rádios Comunitárias (ACRACOM), bem como em diversas rádios 

comunitárias, em algumas rádios comerciais e em rádios webs. O programa debate as 

notícias da semana que impactam na vida da classe trabalhadora. O conteúdo é 

transmitido via internet para a rede de contatos da Central.  

149 Mesmo diante de todas as adversidades, a CUT-SC conseguiu manter uma assessoria 

de comunicação para atualizar o site e as redes sociais da central, produzir os materiais 

para as mobilizações, gerenciar a comunicação no whatsapp com a base, assim como 

assessorar os coletivos, os encontros de direção e a articulação com as outras centrais 

e movimentos sociais. A utilização das redes sociais como uma ferramenta de diálogo 

com os(as) trabalhadores(as) permanece como um dos principais desafios para a CUT e 

os sindicatos que a compõem, há uma dificuldade latente na apropriação das 

ferramentas e a linguagem utilizada nem sempre é a adequada. 

150 As articulações políticas no campo da Comunicação foram reforçadas, diversas 

entidades CUTistas se filiaram ao FNDC (Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação) e reforçaram o protagonismo da CUT dentro do Comitê Estadual de 

Democratização da Comunicação. Em 2017, aconteceu o Seminário Estadual de 

Comunicação da CUT/SC, com plenárias preparativas em todas as regionais, que 

debateu o papel da comunicação na luta sindical e potencializou a ação da Secretaria 

de Comunicação em diversos aspectos.  O seminário fez uma carta com as propostas e 

debates elaboradas no encontro e encaminhou para a direção Estadual e Nacional, 

porém, devido às adversidades da conjuntura nenhuma resposta foi dada. 
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151 No campo da Formação Sindical temos iniciativas bem sucedidas no atual mandato, 

tanto realizadas diretamente pela CUT/SC, quanto organizadas pela Escola Sindical Sul 

da CUT, localizada em Florianópolis. O FDAAA (Formação de Dirigentes – Antes, Agora 

e Amanhã) reuniu lideranças das CUTs de todo o país, dentre elas as da região sul, ao 

longo de um ano e meio, possibilitando certificação de pós-graduação ou extensão para 

dezenas de dirigentes sindicais. O curso ORSB (Organização e Representação Sindical 

de Base), mesmo com a escassez de recursos financeiros, cumpriu com a tarefa de ser 

a porta de entrada da formação CUTista, recebendo os novos(as) dirigentes da Central. 

A realização da 4ª Conferência Nacional de Formação, acontecida ao longo de 2019, 

reuniu centenas dirigentes de Santa Catarina nas etapas locais, estadual e nacional e 

elaborou propostas referentes ao projeto político-organizativo e à formação sindical. 

Ainda sobre este tema, destaca-se a realização dos encontros anuais do coletivo de 

formação, sempre no espaço da Escola Sul.  

152 O debate específico das mulheres foi fortalecido na CUT, a começar pelo fato de termos 

no atual mandato a primeira mulher a presidir a Central no Estado e por conquistarmos 

a paridade na composição da direção. Não apenas no protagonismo político, mas a 

Secretaria de Mulheres aprimorou a atuação do Coletivo de Mulheres, realizando 

reuniões periódicas e envolvendo as mulheres dirigentes nos espaços de participação 

nacional. No Estado, a CUT também manteve sua representação e participação no 

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - CEDIM/SC. A organização do Encontro 

Catarinense de Mulheres CUTistas, em fevereiro de 2017, marcou o mandato da 

Secretaria de Mulheres, dessa atividade saíram as diretrizes gerais para o 

desenvolvimento da pauta da mulher trabalhadora no Estado.  

153 Também podemos destacar o envolvimento e protagonismo da CUT-SC na organização 

de eventos importantes como o Mundo de Mulheres e o 11º Fazendo Gênero, que 

reuniram mais de 8 mil mulheres de diversos países em Florianópolis em agosto de 

2017, e a participação de comitivas de Santa Catarina na Marcha das Margaridas. Outra 

ação da Secretaria de Mulheres que merece ser ressaltada foi o incentivo para que o 

movimento sindical CUTista se envolvesse na organização das mobilizações do 8 de 

março em todo o Estado, fato que a partir de 2017 se deu por meio da aproximação 

com os grupos 8M construídos em diversos municípios.   

154 Outra pauta que conseguiu avançar neste mandato foi a dos(as) trabalhadores(as) com 

deficiência, com a criação coletivo em 2017 e a realização de dois Encontros Estaduais 

de Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência. Essa organização resultou na 

escolha de uma companheira do coletivo de Santa Catarina para ocupar a suplência do 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade), representando a 

CUT.  

155 Se por um lado foi valorizada a pauta das mulheres e dos trabalhadores com 

deficiência, por outro os temas da igualdade racial, saúde do trabalhador, organização 

sindical e juventude precisam de mais cuidado. Muito por conta da ausência de 
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dirigentes com liberação para o trabalho sindical na CUT, essas políticas tiveram 

dificuldade em avançar.  

156 Por fim, o que podemos concluir é que à medida em que a insatisfação cresce na 

população brasileira, movimentos sociais e populares se organizam. Devemos 

reconhecer o protagonismo atual de movimentos juvenis especialmente estudantis, 

LGBT e racial, no entanto, devemos reforçar nossa responsabilidade histórica de defesa 

dos direitos dos(as) trabalhadores(as) e por consequência de enfrentamento aos 

governos de direita e extrema direta. Uma resistência sólida e contundente se dará 

apenas com a aglutinação de forças, por isso precisamos reforçar a relevância da CUT e 

seus sindicatos no atual contexto. 

 

VII. ESTRATÉGIA DE AÇÃO PARA 2019-2023  

157 A estratégia de resistência aos ataques sistemáticos que marcam a conjuntura atual e a 

disputa em torno da hegemonia política passa por alguns eixos centrais, tais como a 

defesa dos direitos e a democracia, a organização sindical e as transformações no 

mundo do trabalho. A CUT, com a responsabilidade que assumiu ao longo de seus 36 

anos, jamais se furtará em desmascarar as opressões sofridas pela classe trabalhadora 

e em denunciar os ataques sistemáticos contra a jovem e fragilizada democracia 

brasileira.  

158 A organização dos trabalhadores resultou na construção da maior central sindical da 

América Latina e a quinta maior do mundo em número de trabalhadores sindicalizados. 

A prática política construída pelos sindicatos e milhares de dirigentes sindicais ao longo 

das últimas décadas é marcada por uma ação que não se resume às pautas sindicais, a 

estratégia de lutas e o plano de ações constitui um projeto de sociedade que inclui 

preocupações que contemplam os mais variados aspectos e pautas, como a defesa da 

democracia, da soberania nacional e a ampliação das políticas públicas.  

159 Nem mesmo nos momentos de maior desvantagem na correlação de forças nos 

entregamos ou deixamos de investir e apostar nas estratégias que acreditamos. Até 

mesmo na ditadura militar realizamos a 1ª Conferência da Classe Trabalhadora 

(CONCLAT) e reunimos as condições para a fundação da CUT em 1983, e, também, 

resistimos nos anos 90, década marcada pelo crescimento das desigualdades, 

desemprego, privatizações e ataques aos sindicatos de base. A história mostra que na 

adversidade elaboramos estratégias vitoriosas que nos garantiram o fortalecimento da 

CUT e avanços nas condições e relações de trabalho para a classe. Entre os anos 80 e 

90 demos nossa contribuição na redemocratização do país, construindo, por exemplo, a 

campanha pelas Diretas Já, enfrentamos os planos econômicos e as políticas 

entreguistas e de pagamento da dívida externa por meio de grandes greves que, dentre 

outras vitórias, barraram o plano de privatização da Petrobras.  
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160 Em sintonia com nossa história de lutas, a estratégia aqui apresentada – elaborada de 

maneira coletiva e com a participação dos(as) dirigentes presentes nas plenárias 

preparativas do 13º CECUT – tem o objetivo de fortalecer a luta contra a retirada de 

direitos, intensificando as ações contra os governos de direita e extrema direita, a elite 

conservadora e a burguesia.  

 

Relação com Movimentos Sociais 

161 A disputa política no próximo período exige o aprofundamento na relação com os 

movimentos sociais para patamares ainda não vistos no transcorrer de nossa história, 

isto é, é necessário intensificar as ações e alianças com os movimentos do campo e da 

cidade que dialoguem com a proposta de sociedade defendida pela CUT e que estejam 

alinhados com os princípios que defendemos. Após os avanços já identificados no 

mandato atual - certamente o maior exemplo é a Frente Brasil Popular - insistir na 

articulação com o movimento social é agir no sentido de transformar a correlação de 

forças e realizar diálogos políticos que garantam que a pauta da classe trabalhadora e 

nossas bandeiras históricas se capilarizem para além das bases sindicais.  

162 Atualmente a manutenção da relevância social dos sindicatos passa por garantir que os 

movimentos sociais façam parte da vida e da militância política do(a) dirigente sindical 

de Santa Catarina. A CUT será ainda mais forte quando além da articulação com os 

movimentos sociais consolidados, os(as) dirigentes se envolverem nos movimentos 

sociais parceiros e em demais lutas, realizando alguma militância específica para além 

do seu Sindicato. Estar nos espaços de organização social e comunitária, como APPs, 

Associações de Moradores, Conselhos Comunitários, movimentos específicos de 

Mulheres, Juventude, Negros e LGBTs. A parceria com o movimento social não deve se 

restringir à realização de atos e atividades conjuntas, mas sim incluir também a 

elaboração e compartilhamento de estratégias de ação política. 

 

Campanha Lula Livre e Defesa da Democracia 

163 A defesa da democracia não se dissocia de maneira alguma da Campanha Lula Livre, a 

prisão injusta de nosso companheiro é a maior expressão dos riscos que corre a 

democracia em nosso país. A escalada de ataques à democracia materializadas por 

meio do golpe de 2016 da elite conservadora e descompromissada com o Brasil foi uma 

violência contra Dilma Rousseff, a primeira mulher a presidir o país, e contra a classe 

trabalhadora, com o foco claro de retirar direitos historicamente conquistados e de 

encarcerar o Lula, o principal nome das eleições gerais de 2018.  

164 Em âmbito internacional, a Campanha Lula Livre tomou contornos bastante favoráveis, 

a narrativa de que Lula é um preso político venceu a imagem que os organizadores do 

golpe pretenderam vender para a comunidade internacional. Organizações sociais e de 
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juristas, bem como membros da ONU (Organização das Nações Unidas) manifestam-se 

periodicamente contra as arbitrariedades que marcam a história recente de nosso país.  

165 Neste sentido, necessitamos em nível local fortalecer as ações pela libertação de Lula e 

em defesa da democracia, sejam ações em Curitiba ou nas bases sindicais de Santa 

Catarina. A articulação com as demais centrais sindicais e movimento sociais é 

estratégica, evidenciando que defender a democracia é defender a nós mesmos e os 

direitos humanos. A pluralidade no envolvimento de organizações tem que ser a marca 

dessa ação, pois o momento de revelações da Vaza-Jato nos dá argumentos ainda mais 

sólidos para aproximar segmentos que até então estavam distantes dessa pauta. A 

ampliação dos Comitês Lula Livre por Santa Catarina deve ser encarada como uma ação 

prioritária, bem como a realização de atividades culturais, como o Festival Lula Livre 

que ocorreu em Florianópolis. 

166 Somente com novas eleições livres e amplamente democráticas, com Lula livre e 

soberania popular, resgataremos a democracia. Para isso é importante a preparação de 

lideranças sindicais CUTistas para disputarem as próximas eleições municipais, em 

2020, e as eleições de 2024.  

 

Desmonte das políticas públicas  

167 O desmonte das políticas públicas em curso desde o golpe de 2016 tem sido o estopim 

para as maiores mobilizações da classe trabalhadora e dos(as) estudantes. A política 

liberal e antipovo de Bolsonaro, somada aos efeitos da Emenda Constitucional 95 do 

presidente ilegítimo Temer, ainda causarão muitos impactos negativos nas camadas 

populares. Em Santa Catarina, o governo de Moisés segue a cartilha de Bolsonaro 

aplicando no Estado a política de desmonte das políticas públicas e de privatização dos 

serviços públicos.  Explicitar à população a dimensão dos cortes das políticas públicas é 

um passo importante para criar consciência política nos(as) trabalhadores(as) para que 

saibam escolher melhor quem irá representá-los.  

168 A crescente insatisfação desde o primeiro dia de 2019 é traduzida na alta consecutiva 

na desaprovação de Bolsonaro. É nosso papel comunicar-se com a sociedade 

catarinense de forma intensiva, utilizando-se das experiências do Programa DizCUT e 

das redes sociais da CUT/SC, dos sindicatos e federações como ferramentas de 

comunicação que mostram os reais reflexos dos cortes na educação, saúde, de 

incentivos à agricultura familiar, previdência e da seguridade social na vida da 

população de baixa renda e/ou em situação de vulnerabilidade social.  

169 A agricultura familiar, principal responsável pela produção de alimentos para o povo 

brasileiro e um segmento que defende historicamente a agroecologia, sofre com o 

esvaziamento das políticas públicas voltadas ao setor, a oferta crédito e assistência 

técnica estão sendo extintas pelo governo federal. Santa Catarina, que nunca teve 

políticas específicas para a Agricultura Familiar, continua sem avanços com o governo 
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de Moisés. A elaboração de campanhas que defendam a agricultura familiar deve estar 

no centro da estratégia, assim agiremos na defesa do trabalhador(a) do campo, na 

defesa da soberania alimentar e na proteção de um setor que possui uma cadeia 

produtiva capaz de dinamizar a economia nacional. 

170 Além disso, os conselhos de políticas públicas estão sob forte ameaça em ofensiva que 

destitui conselheiros(as), enfraquecendo a composição dos conselhos que ainda 

resistem ou até mesmo revogando as legislações que garantem a existência destes 

importantes espaços de participação popular. Neste cenário, a CUT-SC deve priorizar a 

participação em conselhos de base estadual que são deliberativos para acompanhar e 

cobrar o fortalecimento das políticas públicas, como os Conselhos Estaduais de Saúde; 

Trabalho e Emprego; Direitos da Mulher, entre outros. É preciso orientar os 

conselheiros que estão representando a central dentro destes espaços para que saibam 

quais são as prioridades e as bandeiras que a CUT defende em cada área.  

171 No campo das políticas públicas, é imprescindível retomar o papel estratégico das 

empresas públicas (Celesc, Casan, Cidasc, Epagri, Ciasc, etc.), combatendo a sua atual 

lógica de atendimento aos interesses dos acionistas que ataca a função social das 

estatais. 

 

Organização Sindical  

172 Precisamos estar preparados para os novos padrões de organização sindical que se 

desenham em decorrência das mudanças de legislação colocadas em prática após a 

contrarreforma trabalhista, para os ataques sistemáticos feitos pelo atual governo de 

Bolsonaro e para qualquer futura investida contra os(as) trabalhadores(as). O papel do 

sindicato como legítimo representante da classe trabalhadora está sendo desconstruído 

com medidas que retiram a exclusividade das entidades sindicais em negociar salário e 

condições de trabalho, dentre outras ações que transformam a estrutura sindical 

brasileira.  

173 A organização sindical precisa de estratégia apoiada no princípio da solidariedade entre 

as entidades sindicais de Santa Catarina e até mesmo de outras regiões. Por isso, é 

preciso mapear quais são as entidades CUTistas que estão com mais dificuldades para 

que os outros sindicatos busquem formas de ajudá-las a enfrentar a crise causada pela 

reforma trabalhista. O compartilhamento de estruturas, a união dos sindicatos nas lutas 

e a ampliação das bases de representação de nossas entidades, incluindo desde 

desempregados até as novas modalidades de contratação hoje previstas, garantirá a 

maior representatividade e a relevância social que esperamos da CUT e dos sindicatos 

de base. O caminho é estar onde os(as) trabalhadores(as) estão, incluindo nas lutas de 

quem está à margem da organização sindical e assegurando a ampliação de direitos.  

174 A organização dos sindicatos em macrossetores (Indústria, Comércio e Serviços, Rural e 

Serviço Público) é algo pouco explorado no estado de Santa Catarina que pode 
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constituir uma alternativa do ponto de vista de articulação política como um espaço 

estratégico para discussão e troca de experiências.  

175 A fragilidade do financiamento sindical também impõe desafios na sustentação da CUT 

Santa Catarina. O fortalecimento do movimento sindical CUTista passa pelo 

fortalecimento da central, por isso, é essencial que todas as entidades mantenham em 

dia o percentual de repasse à central estabelecido no estatuto. A sustentação financeira 

é algo que devemos perseguir reafirmando as alternativas democráticas que 

historicamente a Central defende: ampliação das bases de sindicalizados por meio de 

campanhas permanentes de filiação e a aprovação de contribuições em assembleia, 

espaço onde todos(as) trabalhadores possuem o direito de manifestação e oposição.  

176 Conferir ao sindicato e suas estruturas usos diversificados, isto é, realizar atividades 

político-culturais até então não triviais (como ações no campo da economia solidária; 

saraus, teatro, shows, atividades comunitárias e feiras) nos espaços sindicais é uma 

possibilidade de ampliar a importância do movimento sindical CUTista no estado.   

 

Diretrizes e ações da CUT de combate à violência contra as mulheres e 

minorias  

177 A CUT, em parceria com os movimentos sociais, populares e feministas, desenvolverá 

ações voltadas à sociedade, compreendendo os seus diversos espaços e dimensões, e, 

paralelamente, fará pressões junto aos órgãos de Estado (três poderes), exigindo 

políticas públicas e mecanismos de aplicação.  

178 1) No âmbito da Sociedade:  

a. articular com os movimentos de mulheres ações de informação e sensibilização da 

sociedade;  

b. articular com entidades de educadores e de juventude formas de abordagens junto 

às juventudes;  

c. estimular campanhas específicas de combate à homofobia, lesbofobia, racismo, 

sexismo e ao patriarcado.  

179 2) No âmbito do Movimento Sindical:  

a. incluir o tema nas ações desenvolvidas, que compreendam informações e 

sensibilização do conjunto da classe trabalhadora;  

b. potencializar ações de pressão junto aos gestores públicos e parlamentos locais, 

exigindo investimentos em políticas públicas voltadas ao combate ao racismo e a todas 

as formas de violência contra as mulheres e as minorias;  
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c. incentivar a denúncia do assédio sexual e/ou moral nos locais de trabalho e realizar 

campanhas de orientação e conscientização para combater essas práticas abusivas 

contra as mulheres e setores mais vulneráveis;  

d. propor ações de enfrentamento contra o assédio no movimento sindical;  

e. orientar o movimento sindical para que promova campanhas de denúncia, 

esclarecimento e de apoio à prevenção e combate à violência.  

180 3) No âmbito do Estado:  

a. pressionar os governos em suas distintas competências para que definam 

mecanismos e instrumentos de monitoramento da violência contra as mulheres e 

mulheres trans, dando visibilidade aos dados coletados de violência (institucional e 

social), garantindo políticas públicas e de Estado no seu combate;  

b. exigir a retomada das políticas de enfrentamento à violência. Que o Estado garanta 

políticas de prevenção, enfrentamento e de combate à todas as formas de violência 

contra as mulheres - Lei do Feminicídio (nº 13.104/15);  

c. exigir a estruturação e retomada das redes de proteção às mulheres vítimas de 

violência, tráfico de mulheres e exploração sexual, com a criação de delegacias 

especializadas para mulheres, casas-abrigo e assistência social;  

d. pressionar os órgãos de Estado por políticas que previnam, coíbam e punam o tráfico 

de mulheres e crianças para exploração do turismo sexual e qualquer outro fim;  

e. exigir das instâncias de governo, ações e projetos visando: I) a implementação de 

uma política pública de planejamento reprodutivo com acesso aos métodos 

contraceptivos e a garantia do planejamento reprodutivo e o aborto legal e seguro; II) 

a descriminalização do aborto e seu atendimento no SUS; III) o parto humanizado nas 

redes públicas e privadas de saúde.  

PELO DIREITO DE VIVER SEM VIOLÊNCIA! NENHUMA A MENOS! 

 

Educação  

181 Se por um lado a educação é considerada elemento fundamental para o 

desenvolvimento humano, profissional e de inclusão social, por outro, as recentes ações 

governamentais apontam que esses objetivos não fazem parte do atual projeto que 

governa o país.  

182 As sucessivas restrições de verbas impostas às políticas educacionais - muitas delas 

justificadas pela famigerada Emenda Constitucional 95 - e a opção escancarada do 

atual governo em privatizar a educação básica e superior no país, já comprometem as 

pesquisas acadêmicas e científicas, a ampliação de matrículas nas universidades 
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públicas e o acesso e a permanência dos estudantes nas escolas de nível básico. Os 

cortes no orçamento do MEC atingem desde as bolsas de pós-graduação até o 

transporte escolar nos municípios mais longínquos.  

183 Desde o golpe que derrubou a presidenta Dilma Rousseff, o Brasil vive um período de 

amplo desmonte de direitos inscritos na Constituição de 1988. E a educação pública 

também é vítima de inúmeras irresponsabilidades, como as que congelaram por duas 

décadas a vinculação constitucional de impostos para o Ministério da Educação. O 

governo de Jair Bolsonaro procura claramente romper com as políticas de amplo acesso 

à educação adotadas nos governos Lula e Dilma, fomentando os cortes orçamentários, 

incentivando a mercantilização e a privatização de setores educacionais - sobretudo 

através do Future-se, direcionado às universidades públicas -, além do que mantém 

forte agenda reacionária e restritiva de direitos nas políticas curriculares e de 

organização escolar, seja estimulando a Lei da Mordaça, seja investindo na militarização 

de escolas públicas e no homeschooling (educação domiciliar).  

184 Outras medidas prejudiciais à educação provém do governo golpista de Temer, as quais 

o atual governo mantém em sua agenda, a exemplo da implantação da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC); da reforma do Ensino Médio, que cria verdadeiro apartheid 

socioeducacional no país; da terceirização da oferta escolar e universitária através de 

Organizações Sociais de direito privado; da ampla precarização das condições de 

trabalho de todos os profissionais da educação (básica e superior), que poderão ser 

contratados pelas redes públicas sem concurso público e sem direito a planos de 

carreira; e do amplo projeto de privatização da educação nacional.  

185 Os trabalhadores e as trabalhadoras em educação, assim como os estudantes 

brasileiros, têm sido protagonistas na denúncia dos projetos antinacionais impostos 

desde o governo Temer, e que agora Bolsonaro continua a difundir com intensidade. Ao 

lado da CUT e demais centrais, a luta se concentra contra os retrocessos na educação, 

mas também contra a reforma da Previdência, a supressão de direitos trabalhistas, o 

ataque às organizações sindicais e estudantis, reiterando nosso compromisso com a 

democracia e a soberania nacionais - contra o entreguismo de nossas riquezas naturais 

e das empresas públicas ao capital internacional.  

186 Fato é que impera sobre o Brasil os interesses dos rentistas e do mercado financeiro, 

que pretendem transformar bens públicos em mercadoria para obterem altos lucros 

privados. A eleição do governo de ultradireita e submetido aos interesses dos EUA 

acentuou o processo de destruição de direitos e de entrega das riquezas nacionais, 

contexto esse em que se insere a mercantilização da Educação Pública, Gratuita, Laica, 

Democrática e de Qualidade, centrada na inclusão social das maiorias.  

187 Como classe trabalhadora, urge tornarmos a luta pela Educação Pública uma condição 

permanente e de defesa do projeto de sociedade que defendemos, com amplo acesso 

da população ao conhecimento e aos bens culturais. Nesse sentido, todas as categoriais 

de trabalhadores(as) presentes ao 13º CECUT/SC se comprometem a:  
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a. Defender a Educação Pública contra toda forma de precarização, mercantilização e 

privatização, exigindo dos entes públicos as dotações orçamentárias específicas e 

necessárias para a manutenção e desenvolvimento da mesma;  

b. Lutar pela manutenção da constitucionalização dos recursos vinculados e 

subvinculados à educação, ampliando os atuais percentuais e assegurando a inclusão 

de outras fontes, especialmente, advindas da exploração do Pré-Sal e de outros 

minérios e hidrocarbonetos, a fim de transformar essas riquezas em bem comum para a 

sociedade;  

c. Lutar para que o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) se torne uma política 

permanente de financiamento da educação básica, com a ampliação do aporte 

financeiro da União, visando assegurar melhores condições aos entes estaduais e 

municipais no atendimento da demanda educacional;  

d. Lutar contra toda forma de intervenção no espaço das instituições educacionais que 

visem intimidar, amordaçar ou cercear o princípio constitucional da liberdade de ensino 

e manifestação do pensamento;  

e. Defender intransigentemente a gestão democrática e participativa nos espaços 

educacionais, impedindo que projetos como o “Escola Sem Partido” (Lei da Mordaça) e 

a Militarização escolar atentem contra as liberdades individuais dos estudantes e dos 

educadores;  

f. Lutar contra a Reforma Curricular do Ensino Médio, que visa única e exclusivamente 

cercear o direito dos filhos e filhas da classe trabalhadora a uma formação ampla e que 

possibilite ampliar seus horizontes de inserção no mundo do trabalho e social. É 

imperioso e urgente uma campanha de resistência à implantação da Reforma do Ensino 

Médio pelos governos estaduais, na forma de subtração das disciplinas e redução da 

matriz curricular. A referida Reforma é também uma ofensiva no sentido viabilizar a 

privatização da educação do Brasil;  

g. Lutar contra a escola dualista, que pretende determinar uma escola para a classe 

abastada e outra escola para a maioria da população, sem as condições necessárias 

para o desenvolvimento de suas funções diante da construção do conhecimento e da 

inserção social;  

j. Por fim, exigimos o devido respeito ao Patrono da Educação Nacional, o educador 

Paulo Freire, pelas grandes contribuições na formação dos indivíduos, para o diálogo, a 

liberdade e a luta por direitos de nosso povo. 
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Fortalecimento dos coletivos 

188 O fortalecimento de coletivos já existentes e a criação de novos espaços para trabalhar 

os temas que envolvem a população LGBT; trabalhadores com deficiência, juventude e 

o tema da saúde constitui uma estratégia que reforça o princípio do exercício da 

democracia no interior da Central e que garante um horizonte de ampliação da 

representatividade da CUT.  

 

Desenvolvimento econômico sustentável 

189 A participação dos(as) trabalhadores(as) na construção de políticas de desenvolvimento 

econômico sustentável, que respeite o meio ambiente e que resulte em ganhos sociais, 

é algo essencial que deve integrar a estratégia da CUT/SC.   

190 Como uma ação concreta, lutaremos pela criação de um Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Econômico e Social para o Estado de Santa Catarina que tenha como 

tarefa desenvolver uma política econômica estadual com a participação do governo do 

estado e sindicatos de trabalhadores e empresários, que seja capaz ao mesmo tempo 

de dinamizar a economia estadual e incluir economicamente a população por meio de 

ações de promoção do consumo. O referido conselho deve priorizar iniciativas de 

valorização do turismo litorâneo e rural, com foco na agricultura familiar. 

 

Articulação de pautas 

191 A CUT/SC precisa preocupar-se em ser um espaço de articulação de políticas das 

pautas estaduais e ter protagonismo no que se refere à negociação e contratação 

coletiva.  

192 A conjuntura atual será transformada quando os sindicatos articularem suas ações e 

unirem forças para enfrentar os ataques, que em muitos os casos são comuns. A pauta 

do governo Moisés, que na prática é a repetição dos governos neoliberais vivenciados 

nos últimos anos, deve ser combatida com iniciativas coletivas dos sindicatos de 

servidores de Santa Catarina. A CUT/SC deve realizar encontros periódicos com as 

direções sindicais para construir as táticas de ação.  

193 A negociação e contratação coletiva, por sua vez, também é um dos temas de grande 

potencial para articulação de pautas nas esferas privada e pública. A construção de 

pautas de reinvindicações unificadas, rompendo com as barreiras entre diferentes 

categorias/ramos, potencializará o poder de negociação dos sindicatos. A CUT/SC 

viabilizará espaços para formulação das pautas unificadas e, em conjunto com ramos, 

construirá um calendário de ações com o foco na negociação coletiva.   
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194 O Piso Estadual é nossa referência para as negociações desde sua aprovação 2009, 

devemos fortalecer e participar anualmente das reuniões com as centrais que 

antecedem as de negociações com o patronal. 

 

Formação Política 

195 A efetivação da estratégia de resistência aqui apresentada e a consequente derrota do 

avanço da extrema direita em curso no país apenas será alcançado com investimentos 

ousados em formação política de nossos(as) dirigentes e militantes de base. As 

experiências bem sucedidas dos últimos anos na formação de base (por meio do curso 

de Organização e Representação Sindical de Basse), desenvolvido pela Secretaria 

Estadual de Formação, e também a atuação da Escola Sul na realização do Plano 

Nacional de Formação, precisam ser potencializados.  

196 A ação frente à nova configuração do mercado de trabalho, que a cada dia se precariza 

e se diversifica mais, e diante das mudanças latentes nas legislações que regulam o 

trabalho, deve ser alicerçada por sólidas iniciativas no campo da formação. O formato 

da formação precisa dar conta da realidade vivida pelos(as) dirigentes, as atividades 

precisam ser descentralizadas e os percursos formativas devem considerar a 

disponibilidade de tempo e os temas de interesse das direções dos sindicatos e ramos 

de Santa Catarina, incluindo questões lúdicas e culturais durante os encontros.  

197 A rede de formação sindical deve ser uma aliada na estratégia de fortalecimento dos 

laços e ação conjunta com o movimento social. As parcerias com o movimento social no 

que tange a formação é um campo fértil para formulação de novos conteúdos 

formativos que preparem dirigentes para a mobilização e trabalho de base e que, 

consequentemente, torne sindicatos e CUT/SC ainda mais representativos, em especial 

dentre os(as) jovens brasileiros(as). A formação, mais do que qualquer outro tema, 

precisa perseguir incansavelmente a aproximação de jovens trabalhadores(as). 

 

 

 

 

 
“Por um mundo onde sejamos socialmente iguais,  

humanamente diferentes  

e totalmente livres.”  

Rosa Luxemburgo 
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VIII. PLANO DE LUTAS 2019-2023 

LUTAS NACIONAIS  

198 Direitos Trabalhistas e saúde do trabalhador 

1. Pela revogação imediata da antirreforma trabalhista (Lei 13.467 de 2017); 

2. Pela retomada da política de valorização do salário mínimo; 

3. Contra a reforma da previdência e o respeito à seguridade social brasileira; 

4. Pela defesa do INSS e contra o fechamento de agências de atendimento;  

5. Pela redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução 

salarial; 

6. Pela implementação e aplicação da Política de Saúde do Trabalhador;  

7. Pela efetiva implementação da lei de cotas para pessoas com deficiência no setor 

público e privado (Lei nº 8.213/91); 

8. Pela igualdade de oportunidades e salários entre homens e mulheres; 

9. Pela manutenção das NRs laborais; 

10. Pela reposição das perdas salariais e demais direitos e contra medidas que 

precarizem o trabalho; 

11. Pelo respeito às formas democraticamente aprovadas em assembleia de 

financiamento sindical; 

12. Pelo cumprimento e implementação da Lei do Piso Nacional (11.738/2008) para 

todos(as) os(as) trabalhadores(as) em educação na rede básica de ensino, 

reivindicando do governo federal medidas que obriguem governadores e prefeitos 

a cumpri-la, aplicando-a em toda a carreira; 

13. Pela igualdade salarial entre homens e mulheres; 

14. Pela valorização e respeito à negociação e contratação coletiva;  

199 Democracia e políticas sociais  

15. Pela revogação da Emenda Constitucional 95;   

16. Pela educação 100% pública, gratuita e de qualidade para todos(as); 

17. Pela manutenção de conselhos e fóruns de participação popular; 

18. Pela defesa da democracia, não criminalização dos movimentos sociais e em 

defesa da liberdade de Lula;  

19. Pela manutenção e melhoria dos Programas Bolsa Família e Minha Casa Minha 

Vida;  

20. Pela implementação de políticas de geração de emprego e renda; 

21. Pela Reforma Agrária;  

22. Pela Reforma Urbana;  

23. Pela democratização da comunicação;  

24. Pelo fim da utilização de OS (Organizações Sociais), privatização e terceirização 

dos serviços públicos; 

25. Pela defesa da política de igualdade racial, de gênero e respeito à diversidade 

sexual; 
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26. Pela implementação de todas as vinte metas do Plano Nacional de Educação; 

27. Pela retomada da concessão de partilha e aplicação dos royalties do petróleo do 

Pré-Sal para educação e a saúde; 

28. Pela defesa das Universidades públicas e dos Institutos Federais de Ensino e 

Centros Educacionais e Profissionalizantes;  

29. Contra a Reforma do Ensino Médio;  

30. Pelo combate à violência contra a mulher e o fim da violência obstétrica; 

31. Contra a redução da maioridade penal;  

32. Contra o trabalho infantil e a redução da idade de inserção no mercado de 

trabalho;  

33. Pela saúde pública de qualidade e pela defesa do Sistema Público de Saúde 

(SUS); 

200 Economia e política tributária  

34. Pela taxação das grandes fortunas; 

35. Pela criação de uma política permanente de combate à sonegação de impostos; 

36. Por uma reforma tributária que desonere a população de baixa renda e que 

promova justiça social; 

201 Agricultura familiar e soberania alimentar 

37. Contra o uso de agrotóxicos e transgênicos; 

38. Por uma Política de Segurança Alimentar;  

39. Por uma política educacional do campo que valorize a agricultura familiar como 

opção de vida e de trabalho; 

40. Pela retomada das políticas de fomento à agricultura familiar;  

202 Defesa do Estado 

41. Pela Petrobras 100% estatal e a defesa do Pré-Sal como patrimônio do povo 

brasileiro, e que a União restabeleça o monopólio sobre todas as áreas produtivas 

de petróleo no país;  

42. Pelas empresas estatais sejam 100% públicas; 

43. Pelo fortalecimento do papel dos bancos públicos no desenvolvimento social; 

44. Contra a precarização de contratação no serviço público (ACTS, por exemplo);  

45. Pela realização de concursos públicos nas três esferas (município, estado e 

união); 

203 Outras 

46. Pela preservação dos recursos naturais do meio ambiente e da Amazônia; 

47. Pela defesa da cultura indígena e da demarcação das terras indígenas; 

48. Pela defesa da cultura e da valorização dos artistas.  
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204 LUTAS ESTADUAIS 

1. Pela valorização do Piso Estadual de Santa Catarina; 

2. Pela criação de um Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social 

com a participação de sindicatos de trabalhadores; 

3. Contra precarização dos trabalhadores e trabalhadoras no comércio e serviços; 

4. Contra a precarização dos trabalhadores e trabalhadoras da construção civil; 

5. Pela defesa da UDESC que passa por desmonte promovido pelo governo 

estadual; 

6. Pela implementação da lei do piso nacional do magistério no Estado de Santa 

Catarina e nos municípios e a aplicação dos reajustes do piso nacional para os 

demais trabalhadores (na carreira);  

7. Pela defesa da educação pública e dos centros educacionais e profissionalizantes 

em Santa Catarina e contra qualquer tipo de parceria entre escolas públicas e 

setor privado;  

8. Contra a precarização de contratação no serviço público (ACTS, por exemplo) e 

pela realização de concursos públicos nas três esferas (município, estado e 

união); 

9. Pela defesa das empresas públicas de Santa Catarina;  

10. Contra a utilização de OSs (Organizações Sociais), privatização e terceirização 

dos serviços públicos; 

11. Pela defesa da agricultura familiar e das políticas públicas voltadas à produção 

agrícola familiar; 

12. Pela reforma agrária e contra o avanço do agronegócio; 

13. Por uma política de desenvolvimento econômico sustentável com ações de 

fomento à produção industrial, da construção civil e de fortalecimento do setor 

do comércio; 

14. Contra os projetos da Escola Sem Partido; 

15. Contra toda e qualquer iniciativa que vise militarizar a educação pública;  

 

 

 

 
“É preciso não ter medo, 

é preciso ter a coragem de dizer. 
Há os que têm vocação para escravo, 

mas há os escravos que se  
revoltam contra a escravidão.” 

 

(trecho de Rondó da Liberdade, de Carlos Marighella) 
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IX. ANEXOS  

ANEXO 1 - REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS, DA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 

DOS OBJETIVOS 

Art. 1º.  O 13º Congresso Estadual da Central Única dos Trabalhadores de Santa 

Catarina, doravante denominado 13° CECUT Lula Livre, tem como objetivos: 

I - mobilizar a classe trabalhadora e o sindicalismo Cutista para enfrentar os desafios 

da conjuntura; 

II- fortalecer a organização sindical e sua capacidade de intervenção na defesa dos 

interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora; 

III - atualizar o projeto organizativo da Central; 

IV – Eleger a Direção Executiva e Direção Estadual da CUT-SC para o Mandato 2019-

2023. 

 

DA REALIZAÇÃO 

Art. 2° O 13° CECUT Lula Livre será realizado de 29 a 30 de novembro de 2019, no 

Complexo Canto da Ilha, situado na Avenida Luiz Boiteux Piazza, 4810, Ponta das 

Canas-Florianópolis, SC. 

 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 3° O 13º CECUT Lula Livre será composto pelas seguintes instâncias de 

deliberação: 

I - Plenária dos Delegados e Delegadas Credenciados; 

III - Coordenação Estadual do 13° Congresso. 

 

Art. 4º. A Plenária dos delegados e delegadas credenciados/as constitui-se na instância 

máxima do 13º CECUT Lula Livre tendo a competência para: 

I – deliberar sobre o Regimento do 13° CECUT Lula Livre, texto base do 13° CECUT, 

Plano de Lutas e as Moções, podendo aprová-los e/ou rejeitá-los, em parte ou na sua 

totalidade, respeitando o temário e o Regimento Interno.  

II – eleger a Direção Executiva e Direção Estadual da CUT-SC para o mandato 2019-

2023, nos termos do Estatuto da CUT e do presente Regulamento. 

 

Art. 5º. A coordenação estadual se reunirá sempre que necessário durante o 13º 

CECUT Lula Livre para encaminhar questões que estiverem para além das competências 

da Comissão de organização do Congresso. 
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Art. 6º. A Coordenação Estadual do 13° CECUT Lula Livre é composta pelos/as 

seguintes dirigentes, designados/as pela Executiva Estadual da CUT-SC: Anna Julia 

Rodrigues – Coordenadora Geral, Adriana Maria Antunes de Souza, Aldoir Kraemer, 

André Luiz, Neudi Antônio Giachini, Renaldo Pereira, Renê Munaro e Sueli Silvia 

Adriano. 

Parágrafo único. A Coordenação Estadual é responsável por todas as medidas 

necessárias à realização do 13° CECUT Lula Livre.  

CAPÍTULO II 

DO CREDENCIAMENTO 

Art. 7° O credenciamento dos/as delegados/as, suplentes e observadores será 

efetuado das 07h às 18h do dia 29 de novembro, impreterivelmente. 

§ 1°- O(a) delegado(a) suplente será credenciado(a) em substituição ao(à) titular 

impossibilitado(a) de comparecer, mediante autorização por escrito do 

Coordenador ou presidente do sindicato e/ou Ramo (Federação Estadual, 

departamento) da CUT. 

§ 2° - Cada delegado ou delegada, no ato do credenciamento, deverá apresentar 

um documento oficial de identificação com foto. 

§ 3° - Não haverá, em hipótese alguma, a reposição de crachá. 

§ 4° - Somente o(a) participante credenciado(a) poderá acessar o Plenário, 

mediante a apresentação do respectivo crachá. 

 

Art. 8° Cada participante é responsável pela guarda do material entregue no momento 

do credenciamento. 

 

Art. 9º. O (a) delegado/a poderá solicitar à Secretaria Geral da CUT-SC certificado de 

participação, para fins de comprovação de comparecimento. 

 

CAPÍTULO III 

DO TEMÁRIO, DA PROGRAMAÇÃO E DA METODOLOGIA 

 

DO TEMÁRIO 

Art. 10° O 13° CECUT Lula Livre tem como temário: 

I – Conjuntura Estadual e Nacional; 

II – Apresentação do balanço; 

III - Estratégia; 

V – Plano de Lutas; 

VI – Moções; 

VII – Eleição da Direção Executiva e Direção Estadual para Mandato de 2019-2023. 

 

Parágrafo único. A ordem de discussão e o tempo para cada um dos temas 

obedecerá ao estabelecido na Metodologia do Congresso. 
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DA PROGRAMAÇÃO 

Art. 11° O 13° CECUT Lula Livre terá a seguinte programação: 

 

 

07:00 – Abertura do credenciamento 

09:00 – Mística e mesa de abertura. 

10:30 – Leitura e aprovação do regimento interno. 

11:00 – Mesa de conjuntura 

13:00 – Almoço 

14:30 – Apresentação das estratégias 

15:30 – Oficinas Temáticas: 

1. Políticas Sociais no Brasil: Desconstrução do regime democrático e 

possibilidade de ação. 

2. Os desafios para a Organização sindical no contexto atual. 

3. Os desafios e as novas possibilidades para o trabalho de base 

18:00 – Café da tarde com Feira Canto da Ilha 

18:00 – Encerramento do credenciamento 

21:00 – Confraternização e jantar 

 

 

09:00 – Apresentação do balanço do mandato 2015-2019 

10:00 – Sistematização das propostas aprovadas nas oficinas temáticas 

10:30 – Aprovações das Estratégias e do Plano de Lutas  

11:30 – Apresentação e Votação das Moções 

12:00 – Eleição da Direção Executiva e Direção Estadual da CUT-SC para o Mandato 

2019-2023 

14:00 – Encerramento do 13° CECUT Lula Livre e Almoço 

 

DA METODOLOGIA 

Art. 12° O 13° CECUT Lula Livre, será composto por mesas de debates, oficinas 

temáticas e plenária de votação. 

 § 1° As mesas de votação serão compostas por dois coordenadores/as e um 

assessor/a indicados pela coordenação do 13° CECUT 

 § 2° Não haverá votação na mesa de conjuntura. 

 § 3° O Balanço da Gestão será apresentado por um representante de cada força 

política que compõe a coordenação do 13° CECUT, pelo tempo máximo de 10 

minutos cada, após será colocado em apreciação ao plenário. 

 § 4° As oficinas temáticas serão compostas por dois debatedores/as com 30 

minutos de exposição cada, onde os delegados poderão apresentar proposições 

que dialoguem com o tema. 

 § 5° A Plenária Final apresentará a sistematização das propostas das Oficinas 

temáticas, aprovação das estratégias, do plano de lutas, moções e votação da 

Direção Executiva e Direção Estadual da CUT-SC para o mandato 2019 -2023. 

29 de novembro – Sexta-feira 

 

30 de novembro – Sábado 
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Art. 13° As mesas de votação e oficinas temáticas seguirão os seguintes critério: 

 § 1° Todos os delegados /as terão direito a voz e voto, respeitando os 

encaminhamentos das coordenações das mesas e oficinas temáticas, a ordem de 

inscrição e o tempo máximo de 3 minutos.  

 § 2° As propostas apresentadas nas oficinas temáticas, deverão obter pelo 

menos 30% dos votos dos delegados presentes no grupo para serem apreciadas pela 

plenária. 

 § 3° Durante os debates poderão ser apresentadas questões de ordem, 

esclarecimento e encaminhamento, dirigidas à mesa coordenadora dos trabalhos e, 

caso não resolvidas a contento do proponente, serão submetidas à votação do Plenário. 

 § 4° Os/as observadores/as e convidados/as terão direito a dirigir-se ao plenário 

somente com autorização da mesa diretora dos trabalhos, mas em hipótese alguma 

terão direito a voto. 

 § 5° As propostas de consenso serão votadas em bloco. 

 § 6° As propostas divergentes, após apresentada à coordenação da mesa será 

garantido uma defesa a favor e uma contraria à referida proposta com tempo já 

estabelecido (3 minutos cada), e posteriormente será colocada em votação. 

 § 7° Antes da votação, a Coordenação da Mesa deverá consultar se o Plenário 

encontra-se esclarecido sobre a/s Proposta/s em debate. Em não havendo questões de 

ordem, ou de esclarecimento, solicitadas pelo plenário, procede-se o regime de 

votação.  

 § 8° Durante o regime de votação, não serão aceitas questões de ordem, 

esclarecimento e nem de encaminhamento; a votação será feita pelo contraste visual 

do levantamento dos crachás dos delegados/as favoráveis, contrários e que se 

abstenham em relação à proposta em votação; será vitoriosa a proposta que obtiver a 

maioria simples, em caso de dúvida do contraste visual a coordenação da mesa poderá 

repetir a votação com contagem dos votos. 

  

Art. 14° As Propostas de Moções, entregues à Secretaria do 13° CECUT Lula Livre até 

as 9 horas do dia 30 de novembro de 2019, por escrito, serão submetidas à aprovação 

do Plenário, desde que estejam subscritas por, no mínimo, 10% das delegadas e dos 

delegados credenciados. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ELEIÇÃO DA DIREÇÃO EXECUTIVA E DIREÇÃO ESTADUAL CUT-SC 

 

Art. 15° Somente poderão concorrer aos cargos da Direção Executiva e Direção 

Estadual da CUT-SC os delegados e delegadas, devidamente credenciados/as e 

presentes na plenária do 13° CECUT Lula Livre. 

Art. 16° A eleição da Direção Executiva e Direção Estadual da CUT-SC dar-se-á a partir 

das chapas devidamente inscritas junto à Coordenação Estadual do 13° CECUT, 

observando-se os critérios estabelecidos no Estatuto da CUT. 
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§ 1º. Somente concorrerão à eleição da Direção Executiva e Direção Estadual da 

CUT-SC, as chapas que forem inscritas das 10h às 11h do dia 30 de novembro 

de 2019. 

§ 2°- Às 12h os trabalhos serão encerrados, ainda que não tenham sido 

concluídos, e será iniciado o processo de votação da Direção Estadual da CUT; 

§ 3º. A Coordenação do Congresso indicará dois dirigentes para compor a 

Comissão que conduzirá o processo eleitoral. 

§ 4º.  Para a composição da Direção Executiva e Direção Estadual deverá ser 

aplicado o critério de paridade de gênero e proporcionalidade obedecendo-se as 

normas contidas no Estatuto da CUT. 

  

Art. 17º. A eleição da Direção Executiva e Direção Estadual da CUT-SC dar-se-á 

através dos seguintes procedimentos. 

 § 1° Apresentação e defesa da chapa observando-se o tempo de 10 minutos para 

apresentação e defesa da chapa única; havendo mais de uma chapa inscrita, a 

apresentação e defesa delas será feita em 8 minutos para cada chapa. 

 § 2° Após a apresentação e defesa da(s) chapa(s), será encaminhado o processo 

de votação. 

 §3° No caso de inscrição de chapa única, a Comissão Eleitoral poderá encaminhar 

a votação por aclamação. 

 § 4° Para o caso duas ou mais chapas concorrentes, o processo de votação dar-se-

á por voto em urnas, através do crachá. Sendo que o/a delegado/a deverá 

depositar o seu crachá na urna respectiva à chapa em que está votando. 

 § 5° Para cada uma das urnas coletoras dos votos dos delegados e delegadas, 

haverá um/a coordenador/a indicado/a pela Coordenação Estadual do 13º CECUT 

Lula Livre, responsável pela coleta dos votos e cada uma das chapas concorrentes 

poderá indicar um/a fiscal para acompanhar o processo de coleta dos votos; 

 

Art. 18º.  Após o processo de Coleta dos Votos, a Coordenação Estadual do Congresso 

encaminhará o processo de apuração, e em seguida, divulgará o resultado para o 

conjunto dos delegados e delegadas presentes no plenário, dando posse imediatamente 

à Chapa Eleita. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19° Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Estadual, consultando o 

Plenário. 

 

 

Florianópolis, 29 de novembro,2019  
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ANEXO 2 - ESTRUTURA SINDICAL E SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

DIRETRIZES PARA MUDANÇAS  

 

Diretrizes da CUT Nacional em referência e mobilização com relação à Reforma Sindical. 

 

1. Concepção da estrutura sindical e do sistema de negociação coletiva  

 1.1. A liberdade de organização deve criar o espaço político necessário para que a 

regulação autônoma favoreça a uma alta representatividade e abrangente 

representação das entidades sindicais, induzindo o sistema sindical a ter entidades 

unitárias e fortes.  

1.2. O sindicato é a base do sistema sindical; federações e confederações são instâncias 

de agregação de grau superior; a central sindical é a instância da máxima agregação. A 

organização no local de trabalho é voluntária e regulada pelas partes interessadas.  

1.3. A transição da atual para a futura estrutura sindical deve dar às atuais entidades 

sindicais o tempo e as condições necessários para implantarem as mudanças. A 

transição deve propiciar condições para a reorganização das entidades sindicais, do 

estado, dos espaços negociais e dos instrumentos regulatórios (acordos e convenções).  

1.4. O novo projeto de estrutura sindical e de sistema de negociação coletiva deve levar 

em conta, além do contexto de mudança e os desafios do futuro, a história, valores e 

cultura do movimento sindical.  

 

2. A transição deve induzir e favorecer  

2.1. A mudança da unicidade definida em lei para a unidade oriunda da opção dos 

trabalhadores pela filiação à entidade sindical (representatividade) e da adesão solidária 

à negociação/acordo/convenção coletiva (representação).  

2.2. Que a unidade será fundada na construção da representatividade (opção pela 

filiação) e induzida pelo sentido da agregação para ampliar a capacidade de atuação 

frente às negociações coletivas em qualquer nível e âmbito de representação.  

2.3. Que a representação tenha alcance e agregação por setor/ramos e não inferior ao 

município.  

2.4. Que o financiamento de todos envolvidos na base da representação para a 

sustentação da estrutura sindical seja originário da delegação em assembleia da base 

de representação favorecida pela contratação coletiva (acordo ou convenção).  

2.5. A construção de instrumentos de solução de conflitos por meio da negociação e de 

mecanismos compartilhados.  

2.6. Que a mediação ganhe prevalência sobre a arbitragem.  

2.7. Que a regulação da estrutura sindical e do sistema de negociação coletiva, hoje 

previsto em lei e sob o comando do Estado, passe para uma regulação autônoma das 

partes interessadas.  
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3. Estratégia legislativa para as mudanças na estrutura sindical e do sistema 

de negociação coletiva  

 Será necessário produzir e debater simultaneamente:  

3.1. Emenda Constitucional que preserva e altera o artigo 8º  

3.2. Projeto de Lei, que deverá ser conhecido e debatido em simultâneo com a PEC.  

3.3. Criação, em prazo determinado, de um ente de regulação bipartite e paritário – 

com definição de atribuições e forma de funcionamento. 3.4. Disposições Transitórias.  

 

4. Diretrizes para a atualização da estrutura sindical e do sistema de 

negociação coletiva  

 Organização sindical  

 4.1. Livre associação sindical, com liberdade e autonomia sindical (trabalhadores e 

empregadores), vedadas ao Poder Público a interferência e intervenção nas entidades 

sindicais.  

4.2. As entidades sindicais adquirem personalidade jurídica com o registro civil de 

pessoa jurídica.  

4.3. O sistema sindical será constituído pelos sindicatos, federações, confederações, 

centrais sindicais e suas organizações intermediárias e no local de trabalho.  

4.4. As entidades sindicais terão base sindical por setor/ramo de atividade econômica, 

ou profissionais liberais, ou agricultores familiares, e não inferior ao município.  

4.5. É voluntária a representação sindical dos trabalhadores nos locais de trabalho e 

será regulada entre as partes interessadas.  

4.6. Às entidades sindicais cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais 

no âmbito de sua representação (Art. 8, III adaptado).  

4.7. Assegurada a garantia contra práticas antissindicais.  

4.8. Assegurada garantia contra a dispensa de dirigentes sindicais.  

4.9. A contribuição dos sócios às entidades sindicais será definida nos estatutos das 

entidades sindicais. (ver como regular o valor da mensalidade para evitar concorrência 

desleal)  

4.10. A contribuição negocial, em valor ou percentual, será definida em assembleia e 

devida por todos os abrangidos pelo instrumento coletivo (sócios e não sócios), 

observados os limites fixados em lei ou pela entidade nacional de regulação e devida às 

entidades representativas.  

4.11. O desconto das contribuições associativas e/ou negocial será realizado em folha 

de pagamento.  

 

3. Representatividade  

 4.12. Representatividade: Aferida pela razão entre o número de sócios contribuintes do 

âmbito de representação sobre o total de trabalhadores do âmbito de representação 

(exclui aposentados inativos / será necessário definir condição de autônomos, PJ, 

intermitentes, etc).  

4.13. Representação: total de trabalhadores ativos na base de representação.  
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4.14. Manter a exclusividade das atuais entidades sindicais durante a primeira etapa da 

transição (durante os 3 primeiros anos).  

4.15. A representação de todos os trabalhadores abrangidos pela base de 

representação se dará pelas entidades que obtiverem taxa de representatividade igual 

ou superior a X% no âmbito de representação (devendo chegar a X% no final da 

transição).  

4.16. A representatividade será aferida a cada 3 anos.  

4.17. Exclusividade: a entidade sindical mais representativa poderá obter a 

exclusividade de representação se os trabalhadores da base de representação assim 

deliberarem por maioria em consulta estruturada (plebiscito ou meio equivalente). A 

exclusividade pode ser deliberada e delegada por X anos.  

4.18. Definir regra específica para mensurar a representatividade dos sindicatos dos 

trabalhadores da agricultura familiar.  

 

Negociação coletiva  

4.19. As entidades sindicais passam a integrar o sistema de negociação coletiva ao 

aferirem a representatividade e atingirem o percentual mínimo de representatividade, 

junto à entidade nacional de regulação da estrutura sindical e do sistema de negociação 

coletiva.  

4.20. É obrigatória a participação das entidades sindicais na negociação coletiva (Art. 8, 

VI adaptado) em qualquer âmbito.  

4.21. Os acordos e convenções, celebrados em negociação por entidades sindicais 

representativas, depois de aprovado pela maioria dos trabalhadores, atingirão todos os 

abrangidos no âmbito de representação, independente de filiação sindical.  

4.22. A mesa de negociação será única e com a representação unitária de todas as 

entidades que atingirem a representatividade, sob a coordenação da entidade sindical 

mais representativa.  

4.23. Será mantida a vigência do ACT/CCT no período das negociações coletivas, em 

prestígio à boa fé e à segurança jurídica das partes.  

  

Regulação  

4.24. A Constituição criará entidade nacional de regulação da estrutura sindical e do 

sistema de negociação coletiva e fixará um prazo de 90 dias para o início de suas 

atividades, definindo também sua competência.  

4.25. A entidade nacional de regulação da estrutura sindical e do sistema de negociação 

coletiva terá representação bipartite e paritária (empregadores, trabalhadores). 

4.26. A entidade nacional de regulação será constituída por um Conselho bipartite e 

paritário e duas câmaras: de trabalhadores e de empregadores, com atribuições 

específicas.  

4.27. Cabe ao ente de regulação, por intermédio de cada câmara, separadamente: 

4.27.1. Aferir a representatividade (definir método de aferição).  

4.27.2. Estabelecer normas específicas, democráticas e transparentes, para o 

sistema de relações sindicais e de negociação coletiva funcionar.  
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4.27.3. Regulamentação complementar ao custeio sindical.  

4.27.4. Criar câmaras de solução de conflitos que envolvam disputas 

intersindicais. 

4.28. Cabe ao Conselho bipartite:  

4.28.1. Incentivar a negociação coletiva e promover seu uso de maneira 

ampliada.  

4.28.2. Estabelecer normas comuns, democráticas e transparentes, para o 

sistema de relações sindicais e de negociação coletiva funcionar.  

4.28.3. Disponibilizar informações e estatísticas sobre o sistema de relações 

sindicais e de negociação coletiva.  

4.28.4. Criar câmaras de solução de conflitos do sistema de relações sindicais e 

de negociação coletiva.  

4.28.5. Criar procedimentos para verificar e coibir práticas antissindicais.  

4.28.6. Criar instrumentos para depósito de acordos e convenções.  

4.28.7. Outros.  

4.29. Definir forma de financiamento da entidade nacional de regulação (x% da receita 

oriunda dos trabalhadores e empregadores).  

  

Servidores Públicos  

4.30. Fundamento geral é a Convenção 151 da OIT.  

4.31. Direito à livre associação sindical.  

4.32. Direito à negociação coletiva, adequada ao direito administrativo.  

4.33. Desconto em folha de contribuições (associativa e/ou negocial definidas em 

assembleia).  

4.34. Considerar como referência o Projeto de Lei 397/2015, de autoria do Senador 

Antônio Anastasia, que “estabelece normas gerais para a negociação coletiva na 

administração pública direta, nas autarquias e nas fundações públicas dos poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.  

4.35. Diretrizes do Projeto:  

- Observará a Convenção 151 e Recomendação 159, ambas da OIT.  

- Negociação: mecanismo permanente de prevenção e de solução de conflitos.  

- Negociação coletiva observará os princípios gerais aplicáveis à administração 

pública.  

- Define 12 princípios para a negociação, define 7 objetivos e listas limites.  

- Define forma, abrangência, objeto, atores e instrumentos de formalização da 

negociação coletiva.  

- Define as disposições transitórias.  

  

4. Papel do Estado  

4.36. Manter o Conselho Nacional do Trabalho como órgão tripartite de diálogo social 

para tratar das questões do mundo do trabalho que sejam demandas por qualquer das 

partes.  
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4.37. Incentivar e proteger, de maneira permanente, a negociação coletiva, atuando 

para manter o equilíbrio de força e apoiar a representatividade das partes interessadas.  

4.38. Cabe à Justiça e à Justiça do Trabalho, além de tratar das causas individuais, e ao 

Ministério Público do Trabalho, atuarem com mediação e arbitragem, sempre que 

demandada pelas partes interessadas.  

4.39. Criar e desenvolver políticas públicas de promoção e proteção do emprego, das 

ocupações e do trabalhador.  

  

5. O que deve constar nas disposições constitucionais transitórias (ADCT)  

5.1. Aprovada a PEC, instituição do ente bipartite e paritário de regulação em 90 dias. 

 5.2. Detalhar a transição para que as atuais organizações sindicais possam se adaptar 

às novas regras. Preservar, por um período de 3 anos (ou X anos), as prerrogativas das 

atuais entidades sindicais para que se prepararem para a primeira mensuração da 

representatividade.  

5.3. Prazo total de transição: até 10 anos (ou X anos) (definir etapas temporais com 

metas progressivas).  
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ANEXO 3 - MOBILIZAÇÕES GESTÃO 2015 – 2019 

2015 

31/10 - A primeira mobilização, após o Congresso estadual da CUT, foi o Dia Nacional 

em defesa da Democracia, da Petrobras e contra a política de ajuste fiscal  com atos 

em Blumenau, Chapecó, Florianópolis e Joinville 

28/11 – Lançamento da Frente Brasil Popular de Santa Catarina, em Curitibanos 

16/12- Em dezembro, em Florianópolis, um grande ato estadual promovido juntamente 

com as demais entidades da Frente Brasil Popular (FBP), em defesa da democracia e 

contra as políticas de ajuste fiscal e retirada de direitos.  

 

2016 

8/3 – Atos do Dia da Mulher em Florianópolis, Chapecó e São Miguel do Oeste 

18/3 - Atos em Florianópolis, Chapecó e Joinville em defesa da democracia, contra à 

corrupção, pelos direitos sociais e trabalhistas e contra o golpe que mobilizou mais de 

15 mil pessoas. Organizados pela CUT-SC, junto com a Frente Brasil Popular 

31/3 – Dia Nacional de Mobilização em defesa da democracia e contra o golpe, com 

atos em Florianópolis, Joinville, Chapecó e Blumenau 

15/04 – Ato em Florianópolis em defesa da democracia e contra o golpe, organizado 

pela CUT e Frente Brasil Popular 

17/04 - Vigília pela democracia e contra o golpe em Florianópolis, Chapecó e Blumenau 

– no dia da admissão do pedido de abertura de impeachment da presidenta Dilma 

1º/5 – Atos do Dia do Trabalhador em Florianópolis, Blumenau, Joinville, Laguna e 

Criciúma em defesa da democracia e contra o golpe 

3/5 – Vigília, em frente à sede da FIESC, em Florianópolis, contra o golpe 

10/5 – Na véspera da votação do processo de impeachment da Presidenta Dilma no 

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

trânsito em rodovias de grande circulação de caminhões e de acesso a grandes 

empresas, como a rodovia estadual 480, BR 282, no Trevo de Irani e ato em 

Florianópolis 

9 e 10/6 - Mobilizações contra a retirada de Diretos em Defesa da Democracia em 

Florianópolis e Chapecó 
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9/8 – Ato contra o golpe, em Florianópolis, no dia votação no Senado, na madrugada 

que tornou a presidenta Dilma ré no processo de Impeachment. Além de ser contra do 

PLC 257 e a EC 95 

16/8 – Ato em Florianópolis e Jaraguá do Sul contra a retirada de direitos promovida 

pelo governo Temer 

2/9 – Ato “Fora Temer, Não aos Golpistas e Nenhum Direito à Menos!” em Florianópolis 

e Joinville 

6 e 12/9 – Ato Fora Temer em Florianópolis 

22/9 -  Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos Direitos com atos em Florianópolis, 

Joinville e Criciúma 

26/10 – CUT, junto com as entidades do Fórum Catarinense em Defesa do Serviço 

Público, protocolam documento que pedia a abertura do impeachment do governador 

do estado Raimundo Colombo por conta do desvio de 615 milhões de reais referentes 

ao ICMS 

11/11 – Greve Geral que mobilizou mais de 20 cidades no Estado que teve como 

principais bandeiras de luta: contra a PEC 55 (EC 95); a reforma da previdência; a 

medida provisória de reforma do ensino médio; contra a entrega do pré-sal ao 

estrangeiro e contra a reforma trabalhista. 

29/11 – Caravana para Brasília com 11 ônibus de Santa Catarina para protestar no dia 

da votação da conhecida PEC da Morte, (atual Emenda Constitucional 95), que 

congelou por 20 anos os investimentos públicos 

13/12 – Ato em Florianópolis contra a aprovação da Emenda Constitucional 95 

 

2017 

8/3 – Atos do Dia da Mulher em treze cidades de Santa Catarina tendo como principal 

pauta a luta contra a Reforma da Previdência de Temer e a violência contra as 

mulheres 

15/3 - Dia Nacional de Paralisação contra a Reforma da Previdência com atos em 

Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, Chapecó, Xanxerê, 

São Miguel do Oeste, Caçador, Pinhalzinho, Dionísio Cerqueira, Concórdia, Tubarão e 

Araranguá 

20/3 – Ato de pressão no aeroporto de Florianópolis contra a Lei de Terceirização (PL 

4302) 

31/3 – Mobilização em nove cidades de SC contra a reforma da previdência, reforma 

trabalhista e a terceirização 
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03/4 – Trabalhadores ocupam ALESC durante audiência Pública da Comissão de Direitos 

Humanos do Senado Federal, que tratou sobre a Reforma da Previdência e Reforma 

Trabalhista 

16/4 – Ato no domingo de Páscoa em frente à casa dos deputados federais Valdir 

Colatto e Celso Maldaner, ambos do PMDB, na região Oeste, para pressionar contra as 

Reformas Trabalhista e da Previdência 

17 e 18/4 – Ato de pressão aos parlamenteares nos aeroportos de Florianópolis e 

Chapecó contra as Reformas Trabalhista e da Previdência 

22/4 – Ato em frente à casa da deputada federal Carmen Zanotto (PPS), em Lages, 

para pressioná-la a votar contra as reformas de Temer 

24/4 – Ato em frente à casa do deputado federal Ronaldo Benedet do PMDB em 

Criciúma para protestar contra os constantes votos favoráveis do deputado na retirada 

de direitos dos trabalhadores 

28/4 – Greve Geral contra as reformas de Temer – a maior dos últimos 20 anos – com 

paralisações, mais de 25 bloqueios em estradas e grandes atos nos pequenos e grandes 

municípios catarinenses 

10/4 – Caravana de Santa Catarina para participar do ato em Curitiba em solidariedade 

ao ex-presidente Lula no dia do seu depoimento ao juiz Sérgio Moro 

19/5 – Atos em Florianópolis e Criciúma para pedir a renúncia do presidente Michel 

Temer após as revelações de envolvimento dele com o dono da JBS 

23/5 – Segundo pedido de impeachment do governo Colombo 

24/5 – Caravana para Brasília mais de 30 ônibus de Santa Catarina para pressionar 

contra a votação das Reformas da Previdência e Trabalhista 

20/6 – Ato em Florianópolis pedindo fora Temer e contra as reformas 

30/6 – Greve geral contra as Reformas Trabalhista e da Previdência com paralisações, 

atos e trancamento de rodovias 

11/6 – Vigílias em todo o Estado durante a votação da Reforma Trabalhista no Senado 

17/8 – Ocupação das agências do INSS de Florianópolis e Lages em defesa da 

previdência pública 

07/09 – Início da campanha para anulação da Reforma Trabalhista por meio de coleta 

de assinaturas para um Projeto de Lei de Iniciativa Popular 

3/10 – Ato contra a privatização da Eletrosul 
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17 e 18/10 – Ocupação do INCRA pelos agricultores familiares e atos em frente aos 

INSS contra a Reforma da Previdência e os cortes no orçamento feitos por Temer 

10/11 – Atos em todas as regiões do Estado contra o desmonte do governo Temer 

5/12 – Dia de Lutas contra as Reformas Trabalhista e da Previdência, com atos em 

Florianópolis, Joinville e São Miguel do Oeste 

11 a 13/12 – Jornada de lutas contra a Reforma da Previdência 

 

2018 

 24/01 – Caravana de Santa Catarina para participar de mobilizações em Porto Alegre 

em defesa da democracia do direito de Lula ser candidato 

06/02 – Mobilizações em defesa da aposentadoria em Florianópolis, Chapecó e Criciúma 

19/02 – Greve Nacional contra a Reforma da Previdência com atos, paralisações e 

passeatas em mais de dez cidades de todas as regiões do Estado 

8/3 – Mobilizações do Dia da Mulher em defesa da igualdade de gênero, da democracia 

da soberania nacional e da previdência 

22/3 – Atos em defesa da aposentadoria em Florianópolis, Blumenau, Joinville, 

Criciúma, Itajaí e Lages 

24 e 25/3 – Caravana Lula passando por Florianópolis, Chapecó, Nova Erechim e São 

Miguel do Oeste 

07/04 – Dia da prisão política de Lula e início da vigília Lula Livre em Curitiba 

1º/5 – Ato do Dia do Trabalhador unificado em Curitiba em defesa de Lula Livre e da 

democracia 

30/5 – Manifestação em apoio à greve dos petroleiros e caminhoneiros, contra o 

aumento dos combustíveis, em defesa dos direitos e da democracia 

9/7 – Ato por Lula Livre Já em Florianópolis 

10/8 – Dia do Basta para protestar contra os desmandos do Governo Temer com atos e 

panfletagens em Criciúma, Joinville, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Guaramirim, 

Nova Erechim, Blumenau, Apiúna, Lages, Curitibanos, Xanxerê, Coronel Freitas, 

Concórdia, Chapecó e Florianópolis 

29/09 – Atos #EleNão em todo Estado 

20/10 – Atos #HaddadSim 
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2019 

08/03 – Dia da mulher com atos em todas as regiões do Estado  

22/3 - Dia Nacional de Luta em Defesa da Previdência com atos em mais de dez 

cidades 

9/4 – Ato de pressão no aeroporto contra a Reforma da Previdência 

11/4 – Lançamento do Comitê Estadual Lula Livre 

1º/5 –Dia do Trabalhador em defesa da Previdência com atos em Florianópolis, Lages, 

Chapecó, Blumenau e Joinville 

15/5 - Dia Nacional de Greve da Educação com atos em mais de 20 cidades 

catarinenses 

30/5 – Dia de luta dia de luta em defesa da Educação e contra a Reforma da 

Previdência com atos em Florianópolis, Joinville, Blumenau, Chapecó, Camboriú, 

Dionísio Cerqueira e diversos outros municípios. 

14/6 – Greve Geral contra a Reforma da Previdência com atos e paralisações em mais 

de 20 cidades de SC 

12/7 – Dia de luta contra a Reforma da Previdência 

5/8 – Ato de pressão no aeroporto contra a Reforma da Previdência 

13/8 - Dia Nacional de Mobilizações, Paralisações e Greves em Defesa da Educação e 

da Aposentadoria com ações em mais de dez cidades 

20/9 – Dia de luta em defesa do clima, da soberania nacional, dos direitos sociais, 

trabalhistas e pela educação 
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ANEXO 4 - LETRAS DE MÚSICAS 

Aqui você encontra as letras de músicas que nossos(as) dirigentes irão cantar ao longo 

do 13º CECUT/SC. Nosso agradecimento ao Professor Lourivaldo Rohling Schülter, 

companheiro que organizou o repertório e coordenou a equipe de músicos(as)!  

 

TOCANDO EM FRENTE - Almir Sater 

Ando devagar 
Porque já tive pressa 
E levo esse sorriso 
Porque já chorei demais 
 
Hoje me sinto mais forte 
Mais feliz, quem sabe 
Só levo a certeza 
De que muito pouco sei 
Ou nada sei 
 
Conhecer as manhas 
E as manhãs 
O sabor das massas 
E das maçãs 
 
É preciso amor 
Pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir 
 
Penso que cumprir a vida 
Seja simplesmente 
Compreender a marcha 
E ir tocando em frente 
 
Como um velho boiadeiro 
Levando a boiada 
Eu vou tocando os dias 
Pela longa estrada, eu vou 
Estrada eu sou 
 
Conhecer as manhas 
E as manhãs 
O sabor das massas 
E das maçãs 

É preciso amor 
Pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir 
 
Todo mundo ama um dia 
Todo mundo chora 
Um dia a gente chega 
E no outro vai embora 
 
Cada um de nós compõe a sua 
história 
Cada ser em si 
Carrega o dom de ser capaz 
E ser feliz 
 
Conhecer as manhas 
E as manhãs 
O sabor das massas 
E das maçãs 
 
É preciso amor 
Pra poder pulsar 
É preciso paz pra poder sorrir 
É preciso a chuva para florir 
 
Ando devagar 
Porque já tive pressa 
E levo esse sorriso 
Porque já chorei demais 
 
Cada um de nós compõe a sua 
história 
Cada ser em si 
Carrega o dom de ser capaz 
E ser feliz 
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EU SÓ PEÇO A DEUS (SOLO LE PIDO A DIOS) (part. Mercedes Sosa) - 

Beth Carvalho 

Eu só peço a Deus 
Que a dor não me seja indiferente 
Que a morte não  
me encontre um dia 
Solitário, sem ter feito  
o que eu queria 
 
Eu só peço a Deus 
Que a dor não me seja indiferente 
Que a morte não  
me encontre um dia 
Solitário, sem ter feito o que eu 
queria 
 
Eu só peço a Deus 
Que a injustiça não  
me seja indiferente 
Pois não posso dar a outra face 
Se já fui machucado brutalmente 
 
Eu só peço a Deus 
Que a guerra  
não me seja indiferente 
É um monstro grande e pisa forte 
Toda a pobre inocência dessa gente 
 

 
É um monstro grande e pisa forte 
Toda a pobre inocência dessa gente 
 
Eu só peço a Deus 
Que a mentira não  
me seja indiferente 
Se um só traidor tem  
mais poder que um povo 
Que este povo  
não esqueça facilmente 
 
Eu só peço a Deus 
Que o futuro não  
me seja indiferente 
Sem ter que fugir desenganado 
Pra viver numa cultura diferente 
 
Solo Le pido a Dios 
Que la guerra no me sea indiferente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la condescendencia de la gente 
 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la condescendência de la gente

 

MASSA FALIDA - Duduca e Dalvan 

Eu confesso, já estou cansado 
De ser enganado com tanto cinismo 
Não sou parte integrante do crime 
E o próprio regime nos leva ao 
abismo 
 
Se alcançamos as margens do 
incerto 
Foram os decretos da incompetência 
Falam tanto, sem nada de novo 
E levam o povo a grande falência 
Não aborte os teus ideais 
No ventre da covardia 
Vá a luta empunhando a verdade 
Que a liberdade não é utopia (x2) 

Os camuflados e samaritanos 
Nos estão levando a fatalidade 
Ignorando o holocausto da fome 
Tirando do homem a prioridade 
 
O operário do lucro expoente 
E a parte excedente não lhe é 
revertida 
Se aderirmos aos jogos políticos 
Seremos síndicos da massa falida 
 
Não aborte os teus ideais 
No ventre da covardia 
Vá a luta empunhando a verdade 
Que a liberdade não é utopia (x3)
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ASA BRANCA - Luiz Gonzaga 

Quando olhei a terra ardendo 
Qual fogueira de São João 
 
Eu perguntei a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação (x2) 
 
Que braseiro, que fornalha 
Nem um pé de plantação 
 
Por falta d'água perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão (x2)  
 
Até mesmo a asa branca 
Bateu asas do sertão 
 
 

Entonce eu disse, adeus Rosinha 
Guarda contigo meu coração (x2) 
 
Hoje longe, muitas léguas 
Numa triste solidão 
 
Espero a chuva cair de novo 
Pra mim voltar pro meu sertão (x2)  
 
Quando o verde dos teus olhos 
Se espalhar na plantação 
 
Eu te asseguro não chore não, viu 
Que eu voltarei, viu, meu coração (x2) 
 

AMIZADE SINCERA - Renato Teixeira 

A amizade sincera 
É um santo remédio 
É um abrigo seguro 
É natural da amizade 
O abraço, o aperto de mão, o 
sorriso 
Por isso, se for preciso 
Conte comigo, amigo, disponha 
Lembre-se sempre que,  
Mesmo modesta 
Minha casa será sempre sua, amigo 
 
Os verdadeiros amigos 
Do peito, de fé, os melhores amigos 

Não trazem dentro da boca 
Palavras fingidas ou falsas histórias 
Sabem entender o silêncio 
E manter a presença  
Mesmo quando ausentes 
Por isso mesmo, apesar de tão raros 
Não há nada melhor do que um 
grande amigo, amigo, amigo 
 
Por isso, se for preciso 
Conte comigo, amigo, disponha 
Lembre-se sempre que,  
Mesmo modesta 
Minha casa será sempre sua, amigo 

 

VIRA VIROU - Kleiton e Kledir 

Vou voltar na primavera 
E era tudo que eu queria 
Levo terra nova daqui 
Quero ver o passaredo 
Pelos portos de Lisboa 
Voa, voa que eu chego já 
 
Ai se alguém segura o leme 
Dessa nave incandescente 

Que incendeia minha vida 
Que era viajante lenta 
Tão faminta da alegria 
Hoje é porto de partida 
 
Ah! Vira virou 
Meu coração navegador 
Ah! Gira girou 
Essa galera 
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DEUS E EU NO SERTÃO- Victor e Leo 

Nunca vi ninguém 
Viver tão feliz 
Como eu no sertão 
Perto de uma mata 
E de um ribeirão 
Deus e eu no sertão 
 
Casa simplesinha 
Rede pra dormir 
De noite um show no céu 
Deito pra assistir 
Deus e eu no sertão 
 
Das horas não sei 
Mas vejo o clarão 
Lá vou eu cuidar do chão 

 
Trabalho cantando 
A terra é a inspiração 
Deus e eu no sertão 
Não há solidão 
 
Tem festa lá na vila 
Depois da missa vou 
Ver minha menina 
 
De volta pra casa 
Queima a lenha no fogão 
E junto ao som da mata 
Vou eu e um violão 
Deus e eu no sertão 

 

SUJEITO DE SORTE - Belchior 

Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte 

Porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte 

E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado 

E assim já não posso sofrer no ano passado 

 

Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro 

Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro 

Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro 

Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro (x3) 

 

SEM MEDO DE SER MULHER - Zé Pinto 

Pra mudar a sociedade 
Do jeito que a gente quer 
Participando sem medo 
De ser mulher (x2) 
 
Por que a luta não é  
só dos companheiros 
Participando sem medo ser mulher 
Pisando firme  
sem medir nenhum segredo 
Participando sem medo ser mulher 

Pois sem mulher a luta vai pala 
metade 
Participando sem medo ser mulher 
Fortalecendo os movimentos 
populares 
Participando sem medo ser mulher 
 
Na aliança operária e camponesa 
Participando sem medo ser mulher 
Pois a vitória vai ser nossa com 
certeza 
Participando sem medo ser mulher 
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ORDEM E PROGRESSO - Beth Carvalho 

Esse é o nosso país 
Essa é a nossa bandeira 
É por amor a essa pátria Brasil 
Que a gente segue em fileira 
Queremos que abrace essa terra 
Por ela quem sente paixão 
 
Quem põe com carinho a semente 
Pra alimentar a nação (x2) 
 
Amarelos são os campos floridos 
As faces agora rosadas 
 
Se o branco da paz se irradia 
Vitória das mãos calejadas (x2) 
 

Esse é o nosso país... 
 
Queremos mais felicidades 
No céu deste olhar cor de anil 
 
No verde esperança sem fogo 
Bandeira que o povo assumiu (x2) 
 
A ordem é ninguém passar fome 
Progresso é o povo feliz 
 
A Reforma Agrária é a volta 
Do agricultor à raiz (x2) 
 
Esse é o nosso país... 

 

FEIJÃO FLORIÔ - Zé Pinto 

/: Arroz deu cacho e o feijão floriô, 
milho na palha, coração cheio de 
amor.:/ 
 
Povo sem terra fez a guerra por 
justiça 
visto que não tem preguiça este 
povo  
de pegar cabo de foice 
também cabo de enxada 
pra poder fazer roçado  
e o Brasil se alimentar 
 
Com sacrifício debaixo da lona preta 
inimigo fez careta  
mas o povo atravessou 
rompendo cercas que cercam a 
filosofia 
de ter paz e harmonia  

para quem planta o amor 
 
/: Arroz deu cacho e o feijão floriô, 
milho na palha, coração cheio de 
amor.:/  (4X) 
 
Erguendo a fala  
Gritando Reforma Agrária, 
Porque a luta não para 
Quando se conquista o chão 
Fazendo estudo,  
Juntando a companheirada 
Criando cooperativa  
pra avançar a produção 
 
/: Arroz deu cacho e o feijão floriô, 
milho na palha, coração cheio de 
amor.:/ 
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CATIVEIROS - Antonio Gringo 

Ouvi um pássaro cantar num 
cativeiro 
Naquele instante não contive a 
emoção 
Em saber que a beleza de seu canto 
Condenou-o a viver numa prisão 
 
Se, por cantares, hoje vives 
prisioneiro 
Somos iguais neste ofício de cantor 
Pra dar ao mundo  
mais poesia e ternura 
Em liberdade, cantar a vida e o 
amor 
 
Não tem preço,  
a liberdade não tem dono 
Só quem é livre sente prazer em 
cantar 
Se um passarinho canta  
mais quando está preso 
É no desejo de um espaço pra voar 
 

Quantos homens nas gaiolas desta 
vida 
Aprisionados pela empáfia do poder 
São como pássaros, cativos da 
injustiça 
Morrendo aos poucos na prisão do 
mau-viver 
 
Quero ver pássaros e  
homens livremente 
Romper na vida toda forma de 
prisão 
Que só o amor e liberdade nos 
cativem 
Aprisionando-se em cada coração 
 
Não tem preço, a liberdade  
não tem dono 
Só quem é livre sente prazer em 
cantar 
Se um passarinho canta  
mais quando está preso 
É no desejo de um espaço pra voar 
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DIREÇÃO ESTADUAL DA CUT – GESTÃO 2015-2019 
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