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Nota Oficial da CUT 
 
CUT manifesta seu apoio e solidariedade à greve dos trabalhadores do serviço 
público municipal de Florianópolis 
 
 
A Central Única dos Trabalhadores - CUT manifesta seu apoio e solidariedade à 
greve dos trabalhadores do serviço público municipal de Florianópolis e ao Sindicato 
dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (Sintrasem) que se mobilizam 
contra a implantação das chamadas Organizações Sociais (OSs) em lugar de 
serviços públicos de qualidade e por reajuste salarial, greve votada em assembleia 
com 5 mil trabalhadores e que chega no seu sexto dia com grande adesão dos 
trabalhadores. 
 
Exigimos do prefeito Gean Loureiro (MDB) que retire seu pedido de ilegalidade da 
greve e de interdito proibitório, e que abra imediatamente negociações com o órgão 
de representação dos trabalhadores municipais, o Sintrasem, respeitando o direito 
de greve.   
 
Nos posicionamos igualmente contra a instalação de CPI na Câmara Municipal para 
apurar “possíveis atos ilícitos praticados por dirigentes e membros do Sintrasem, no 
uso político de repartições públicas”, por tratar-se claramente de uma medida de 
intimidação contra os representantes da categoria, um ataque à liberdade sindical e 
ao direito de greve.  
 
Em tempos de golpes contra o estado democrático e ataque direto aos direitos dos 
trabalhadores, a CUT vem reiterar o seu apoio a esta importante categoria que 
enfrenta o prefeito Gean, correligionário de Michel Temer, que tenta desde seu início 
de mandato implantar um projeto de estado mínimo e de perseguição ao 
funcionalismo público da capital catarinense.  
 
A resposta dos trabalhadores se dá nas ruas e na luta que os trabalhadores vem 
fazendo! Todo apoio da Central Única dos Trabalhadores e repúdio a quem 
persegue as organizações sindicais! 
 


