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Capítulo 1 - CONJUNTURA NACIONAL

1 Foi a Constituição Cidadã, promulgada em 5 
de outubro de 1988, que reconheceu o direito de 
greve das(os) servidoras(es) públicas(os), permitiu 
a sindicalização, igualou as oportunidades de 
acesso, com a obrigatoriedade do concurso público 
e abriu as portas para a fundação do Sindprevs/
SC, em 17 de outubro daquele ano. Meses antes, 
o então governador de Alagoas, Collor de Mello, 
inicia uma campanha de difamação contra os 
‘servidores marajás’. Era preciso transformar a(o) 
servidora(or) com direitos e garantia no emprego’ 
numa(um) ‘inimiga(o)’ da população. As campanhas 
lançadas pelo Sindprevs/SC, Fenasps e demais 
entidades representativas, nunca conseguiram ter 
o impacto e o alcance daquela idealizada pelas 
elites e implementada pelos meios de comunicação 
de massa. Além da incapacidade financeira 
de responder à altura, não eram divulgadas as 
informações que não consolidavam a imagem da(o) 
funcionária(o) corrupta(o), preguiçosa(o), fantasma, 
ineficiente e burocrata.

2 Collor de Mello colocou 110 mil servidoras(es) 
em disponibilidade entre 1990 e 1992. As(os) 
trabalhadoras(es) exoneradas(os) do INSS e do 
Ministério da Saúde encontraram no Sindprevs/
SC o apoio para recolocarem-se em outros 
órgãos e mobilizarem-se até a reintegração, 
ocorrida no governo de Itamar Franco. Fernando 
Henrique Cardoso intensificou os ataques as(aos) 
servidoras(es) públicas(os) com as Reformas da 
Previdência e Administrativa. Entre 1990 e 1996, 
as(os) servidoras(es) de Santa Catarina chamam e 
organizam greves nacionais, atos estaduais e em 
Brasília para, entre outras reivindicações, protestar 
contra as reformas neoliberais impostas pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e encaminhadas por 
FHC.

3 No primeiro e segundo mandatos de Luiz Inácio 
Lula da Silva, as(os) servidoras(es) mobilizaram-se 
contra a Reforma da Previdência, pela reposição das 
perdas e por melhores condições de trabalho. Nem 
a repressão policial, nem os interditos proibitórios 
impediram que o Sindprevs/SC encaminhasse as 
greves realizadas em 2003, 2004, 2005 e 2009. 
Dilma Rousseff sentiu a pressão da luta unificada 
das(os) servidoras(es) federais do INSS, Ministério 

da Saúde e Anvisa, nas greves realizadas em 
2012 e 2015, que conquistaram reposição salarial 
e a incorporação de parte das Gratificações de 
Desempenho para ativas(os), aposentadas(os) e 
pensionistas.

4 Em maio de 2017, Michel Temer autorizou o 
uso das Forças Armadas contra cerca de 150 mil 
trabalhadoras(es) que pararam Brasília para protestar 
contra as Reformas da Previdência e Trabalhista. 
As(os) integrantes da caravana do Sindprevs/SC 
vivenciaram a repressão com bombas de gás, balas 
de borracha, cavalaria e helicópteros. Tanta violência 
era necessária para aprovar uma Reforma Trabalhista 
que destruiu o arcabouço legal que protegia a classe 
trabalhadora enquanto preparava o terreno para a 
entrega de setores públicos estratégicos à iniciativa 
privada. 

5 A Reforma Trabalhista, de 2017, permitiu a 
flexibilização sem limites, empregos intermitentes, 
pejotização, bicos e informalidade travestida de 
empreendedorismo. Mudanças constitucionais 
e infraconstitucionais, iniciadas no governo 
de Michel Temer, afetaram de forma bem 
diferente trabalhadoras(es) e empresárias(os)/
banqueiras(os). Trabalhadoras(es) autônomas(os) 
ou de carteira assinada, do setor público ou 
privado, população negra, quilombola, indígena, 
LGBTQIA+ (lésbica, gay, bissexual, transexual, 
queer, intersexo, assexual e outras denominações), 
quem emigrou, quem não conseguiu emprego, quem 
ficou desempregado, quem ficou sem teto, quem 
não come três refeições ao dia; quem adoeceu ou 
teve parentes e/ou amigas(os) que morreram de 
Covid-19, todas(os) perderam direitos, perderam 
poder aquisitivo e perderam, inclusive, as condições 
de reivindicar e reagir.

6 A forma como a classe trabalhadora brasileira 
chegou a março de 2020, início oficial da pandemia, 
foi afetada também pela aprovação da Emenda 
Constitucional 95 que congelou por 20 anos o 
limite de gastos públicas(os) com saúde, educação, 
assistência social, cultura, segurança, produção 
científica e demais áreas de atuação das(os) 
servidoras(es) federais, estaduais e municipais. 
O congelamento foi renovado, em 11 de março de 
2021, com a aprovação da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 186/2019, mais conhecida por 
‘PEC Emergencial’. A PEC agrupou temas como 
o congelamento salarial das(os) servidoras(es) 
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públicas(os), pagamento do auxílio emergencial 
de R$250, menos da metade dos R$600 pagos em 
2020, destinados a menos da metade das famílias 
beneficiadas em 2020, e garantia de pagamento 
de juros e encargos da dívida pública ao sistema 
financeiro.

7 A Auditoria Cidadã da Dívida (ACD) denuncia 
que o governo toma empréstimos de banqueiros e 
rentistas que consomem 50,78%, ou R$ 1,96 trilhão, 
do Orçamento Federal, executado em 2021, com o 
pagamento de juros e amortizações da dívida. Assim 
o governo opta por investir os recursos arrecadados 
para pagar uma dívida repleta de ilegitimidades, que 
jamais foi auditada com a participação da sociedade 
civil. Só nos últimos dois anos, os gastos financeiros 
com a dívida federal quase dobraram. Para Maria 
Lúcia Fattorelli, coordenadora nacional da ACD, “a 
PEC 186 limitou a apenas R$ 44 bilhões o montante 
a ser gasto com o pagamento de auxílio emergencial 
aos miseráveis. Porém, a mesma PEC 186 permitiu 
a emissão ilimitada de novos títulos públicos para 
pagar os juros dessa dívida, além de admitir a 
destinação do saldo da conta única do Tesouro de 
cerca de R$ 1,4 trilhão para os gastos com a chamada 
dívida pública, e mais: submeteu todos os direitos 
sociais e gastos com a estrutura do Estado, a um 
ajuste fiscal que aprofunda o arrocho da EC-95, para 
que sobrem mais recursos ainda para destinar à 
questionável dívida pública.” Em 2015, o Orçamento 
Federal executado foi de R$ 962,21 bilhões. Ou seja, 
mais que dobrou o valor destinado ao esquema da 
dívida pública.

8 Ainda em 2020, a Lei Complementar (LC) 
173/20 congelou o tempo de serviço para licenças 
prêmios e triênios, estagnou salários e abonos de 
servidoras(es) públicas(os) de diversas esferas, 
incluindo educação, assistência social, segurança 
pública e saúde. Só em 9 de março de 2022, parte 
da Lei Complementar 173/20 foi anulada só para 
as(os) servidoras(es) da saúde e da segurança 
pública, pelas tarefas assumidas durante a 
pandemia. As entidades representativas das(os) 
servidoras(es) mantiveram a reivindicação de 
anular completamente os efeitos da LC para impedir 
a estagnação salarial. Afinal todas(os) tiveram que 
se reinventar durante a pandemia, sem treinamento 
ou planejamento, para dar conta de demandas novas 
e antigas.

Não foi ‘só uma gripezinha’

9 O coronavírus foi menos imprevisível que o 
comportamento das(os) gestoras(es) públicas(os), 
especialmente do Presidente da República, no 
encaminhamento das medidas para atender 
as demandas sociais e de saúde na pandemia. 
Foi ignorada a impossibilidade da população 
empobrecida, em situação de rua, encarcerada, 
indígenas e quilombolas de aderir a qualquer 
medida protetiva ou de afastamento social. O Kit 
Covid nunca teve a eficácia comprovada, mas foi 
distribuído pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
apesar das manifestações contrárias da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), da Associação Brasileira 
de Medicina e, inclusive, do Ministério da Saúde. 

10 O presidente banalizou ou ridicularizou o 
distanciamento social e o uso da máscara como 
medidas preventivas. Sua postura negacionista 
fez as vacinas, um dos métodos disponíveis mais 
eficazes e de maior impacto no combate e na 
mitigação da pandemia, chegarem com atraso e 
serem distribuídas com lentidão. Desfazendo a 
imagem internacional que o Brasil tinha de alcançar 
as maiores coberturas vacinais, com mais 99,7% da 
população alvo imunizada em 2016 e 2017.

11 A OMS caracteriza que “a relutância e a 
recusa em vacinar é uma das dez maiores ameaças 
a saúde global”, desde 2019. Essa política pública 
federal e seus desdobramentos estaduais e 
municipais provocaram o esgotamento das UTIs 
(Unidades de Terapia Intensiva) do SUS, entre os 
meses de fevereiro e julho de 2021, chegando ao 
assustador número de 4.211 vidas perdidas num só 
dia: 6 de abril de 2021. Muitas delas aguardando um 
respirador ou um leito.

12 O estudo “De que maneira a ideologia afeta 
a disposição de se vacinar contra o Sars-Cov-2”, 
realizado por duas pesquisadoras da Universidade 
de São Paulo (USP), Lorena G. Barbeira (USP/FGV) 
e Isabel Seelaender Costa Rosa (USP), demonstrou 
a maior disposição em se vacinar entre indivíduos 
que se identificam mais à esquerda, nos grupos 
políticos ideológicos. Contrariamente, os grupos 
que se identificam como de centro e centro direita 
demonstraram maior disposição de não se vacinar. 
A vacinação deixa de ser uma questão de proteção 
à saúde coletiva para tornar-se um posicionamento 
ideológico.
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13 A Secretaria da Saúde do Rio Grande do 
Sul (RS) divulgou, em 4 de fevereiro de 2022, um 
levantamento da relação entre a vacinação e as 
internações e óbitos por Covid-19. O estudo apontou 
que 68% das hospitalizações e 70% das mortes 
por Covid-19, entre dezembro de 2021 e janeiro 
de 2022, ocorreram em pessoas não vacinadas 
ou com alguma dose em atraso. O risco de morte 
entre as pessoas com 60 anos ou mais foi 21 vezes 
maior para aquelas sem nenhuma dose em relação 
às pessoas com esquema completo mais dose de 
reforço.

A morte tem cor e classe

14 A Covid-19 afetou e matou muito mais a 
população negra. Dados coletados em maio de 2021, 
por pesquisadoras(es) independentes, em cerca 
de 5.500 municípios, mostram que 55% das(os) 
pacientes negras(os), hospitalizadas(os) com 
Covid-19 em estado grave, morreram em comparação 
com 34% das(os) pacientes brancas(os). Não 
haviam dados anteriores porque o governo federal 
não exigiu a coleta de dados raciais para os casos 
de Covid-19 até a segunda semana de abril de 2021.

15 Muito antes da pandemia, ativistas negras(os) 
e pesquisadoras(es) em saúde pública já apontavam 
que o racismo estrutural (Leia mais no Capítulo 07) 
provoca piores resultados na saúde da população 
negra. Brasileiras(os) negras(os) vivem, em média, 
três anos a menos que as(os) brancas(os), de 
acordo com a Pesquisa Nacional por amostras 
de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), de 2017. Quando os 
leitos das UTIs se tornaram escassos para atender os 
casos de coronavírus, foi especialmente prejudicial 
às(aos) pacientes negras(os) que dependem muito 
mais do SUS que as(os) brancas(os) que geralmente 
têm plano de saúde privado. 

16 As ações negligentes do governo federal 
deixaram famílias inteiras sem um teto. Ficou 
impossível não notar o aumento da quantidade de 
pessoas dormindo nas ruas, no centro das cidades. 
O Censo SUAS (Sistema Único de Assistência 
Social) mostra um aumento de 139% da população 
em situação de rua, comparando os dados de 2012 
à 2020. Um levantamento feito por pesquisadores 
da Universidade Federal de Minas Gerais aponta 
que entre janeiro e maio de 2022, mais de 26 mil 
novas pessoas foram registradas como em situação 
de rua, no CadÚnico, o cadastro do governo federal 

que dá acesso a benefícios sociais. Essa população 
saltou de 158.191 em dezembro de 2021, para 184.638 
em maio de 2022.

17 Em 2020, as cinco primeiras parcelas do 
Auxílio Emergencial, no valor de R$ 600,00, quase 
não eram suficientes para comprar uma cesta 
básica do Dieese (Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), que, em 
agosto de 2020, em São Paulo, tinha o custo de R$ 
539,95. Em 2021, o Auxílio Emergencial foi pago em 
sete parcelas de R$ 375,00 e 150,00, ficando ainda 
mais longe do valor da cesta básica do Dieese, 
que, em agosto de 2021, em São Paulo, custava R$ 
650,50. Menos de um ano depois, em maio de 2022, 
a pesquisa do Dieese demonstra que o valor médio 
da cesta básica, em São Paulo, custa mais que um 
salário mínimo, ou seja R$ 1.226,00.

18 Pequenas(os) e médias(os) empresárias(os) 
não conseguiram acessar os empréstimos a juros 
baixos que os bancos deveriam viabilizar com os 
recursos repassado pelo Banco Central. “Eles não 
emprestaram. Milhares faliram e não puderam 
manter seus negócios. Os bancos ainda lucraram 
com esse dinheiro, pois o próprio Banco Central, em 
vez de punir os bancos por não terem emprestado 
às empresas, ainda os remunerou diariamente nas 
chamadas ‘Operações Compromissadas’ – a Bolsa-
Banqueiro”, explica Lujan Miranda, da Auditoria 
Cidadã da Dívida. O valor dessas  Operações, 
realizadas sem amparo legal, superou R$1,7 trilhão 
em setembro de 2020.

CPI e a eleição 2018

19 A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Covid, instalada no Senado Federal em 27 de 
abril e prorrogada até 14 de julho de 2021, pediu 
o indiciamento de Jair Messias Bolsonaro por 
crime de responsabilidade. Assim como o super 
requerimento, que reuniu mais de 120 pedidos 
de afastamento de Bolsonaro da Presidência da 
República, protocolados na Câmara dos Deputados, 
em 30 de junho de 2021, listando as irregularidades 
cometidas desde a posse. Nada foi suficiente para a 
abertura do processo de impeachment.

20 O economista e cientista político do 
Congresso em Foco, André Sathler, afirmou em 
setembro de 2021, dois meses após a publicação 
do relatório da CPI, que “nunca foram pagas tantas 
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emendas orçamentárias”. Mais conhecido como 
o “Orçamento Secreto” do governo, no final de 
2020, já haviam sido liberados R$ 3bilhões em 
emendas orçamentárias para os parlamentares 
da base de apoio do presidente e o valor chegou 
a R$ 16bilhões. Recursos da sociedade brasileira 
foram direcionados para interesses de gabinetes, 
desmontando o discurso presidencial de combate à 
corrupção.

21 Com esse mesmo discurso de moralidade, a 
Operação Lava-Jato cumpriu um papel decisivo na 
vitória de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais 
de 2018. Especialmente após o Supremo Tribunal 
Federal ter considerado o ex-juiz Sergio Moro 
“parcial e suspeito” e anulado os quatro processos 
contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
que tramitavam em Curitiba/PR. Daniel Matos 
e Elizabeth Yang afirmam no semanário “Ideias 
de Esquerda” que “são inúmeras as evidências 
de que a “Operação Lava Jato” foi construída 
sob os auspícios do Departamento de Estado 
norte-americano, onde seus promotores e juízes 
realizaram cursos de capacitação.(...) As muito 
tímidas medidas adotadas por Lula para privilegiar 
grandes capitalistas nacionais para sua exploração 
pareciam demais para o grande capital financeiro 
internacional ligado ao petróleo, que não se dá ao 
luxo de desperdiçar grandes negócios em tempos 
de crise econômica global.” Por isso a necessidade 
de colocar na presidência políticos capazes de 
encaminhar com celeridade as contrarreformas e as 
privatizações que cobrariam da classe trabalhadora 
os custos da crise.

O ódio ao diferente

22 O fim da Segunda Guerra Mundial não foi 
o fim do nazismo. Associações conservadoras 
continuam a existir em todo mundo, ligados ou não 
à grupos religiosos, desprezando a democracia, 
o parlamento, considerando algumas raças 
superiores a outras, pregando o antissemitismo e 
o anticomunismo. A partir de 2013, com a internet 
de banda larga, esses grupos e suas pautas ganham 
ampla visibilidade. Grupos, como o MBL (Movimento 
Brasil Livre), expressam abertamente seu ódio à 
população LGBTQIA+, índios, negros  e imigrantes. 
Eles valorizam atitudes machistas, preconceituosas 
e a liberação dos armamentos. Esses grupos ainda 
condenam o fim do aborto, mesmo em caso de 

estupro, são contra a linguagem neutra e os Direitos 
Humanos.

23 De acordo com matéria publicada no site 
JUSCatarina, o Brasil conta com mais de 10 mil 
integrantes e 530 células neonazistas instaladas 
em Santa Catarina. A informação foi dada pelo 
procurador geral de Justiça do Ministério Público 
de Santa Catarina, Fernando da Silva Comin, que 
foi capacitador do Seminário “Discurso do ódio e 
seu enfrentamento”, realizado em junho de 2022, 
promovido pela Escola Superior do Ministério 
Público da União e pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público. Pode parecer inacreditável, 
mas essas pessoas se organizam em defesa de um 
modelo político e econômico que foi responsável 
pela morte de, no mínimo, 6 milhões de pessoas. A 
maioria delas eram judias(eus), mas também haviam 
ciganas(os), negras(os), homossexuais, comunistas 
e artistas que não se alinhavam ao regime.

23 A antropóloga Adriana Dias, doutora pela 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
monitora há 18 anos os movimentos de células 
extremistas de direita no Brasil. Para Adriana Dias, 
“eles foram expostos a uma história por gente que 
ofereceu a eles um produto equivocado. E as pessoas 
que se imbuíram desse discurso e se tornaram 
hitleristas podem ser desnazificadas”. A escritora 
Marcia Tiburi afirma que “preconceito e intolerância 
de todos os tipos, bem como a declaração de morte 
ao outro fazem parte de uma violência projetiva, 
que é administrada semiologicamente, ou seja, em 
nível imaginário e simbólico, para fins de poder.” 

25 “A educação é um campo social de disputa, 
é um lugar de atravessamento de poder. Então, 
quando a gente pesquisa, a gente entende porque 
a direita está preocupada com a escola, porque 
é um lugar em que tu vais criar muitas ideias e 
muitos pensamentos contra hegemônicos”, diz 
a professora da Universidade do Rio Grande do 
sul (UFRS) Iana Lima, no Portal Sul21. Por isso o 
movimento Escola Sem Partido, desde 2004, afirma 
que a liberdade de cátedra das(os) profissionais 
da educação “institucionaliza o caos nas escolas 
brasileiras”. Em maio de 2022, o governo anunciou 
mais um corte de R$ 3,23 bilhões do orçamento do 
MEC (Ministério da Educação). O bloqueio atinge 
principalmente institutos, universidades federais e 
estudantes carentes, mas também retira recursos 
do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
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Educação), do Inep (Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais), da Capes (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 
e da Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares).

26 “Nenhum de nós ignorava a existência de um 
setor da sociedade brasileira que cultivada em ódio 
e preconceitos, norteada pela lógica da exclusão, 
mas o que não se esperava é que este segmento 
mostrasse de forma tão explícita sua face.” A frase 
do escritor moçambicano, Mia Couto, mostra porque 
parlamentares aprovaram projetos que destruíram 
direitos trabalhistas, conquistas das minorias, das 
mulheres, da educação, da cultura e da ciência. (Leia 
mais no capítulo 06). Ações e declarações do presidente 
Bolsonaro e de seus ministros estimulam todas as 
formas de preconceito na sociedade. O governo 
reduz sua atuação, se exime de responsabilidades e 
estimula a violência contra o diferente. Espetáculos 
culturais censurados, jornalistas atacadas(os) e 
assassinatos inexplicados como o da vereadora/
RJ, Marielle Franco, do indigenista, Bruno Pereira, 
e do jornalista britânico, Dom Phillips, tornaram-se 
rotina no Brasil governado pela direita e extrema-
direita.

27 Contra essa visão de mundo, o Núcleo de 
Gênero, Raça e Etnia do Sindprevs/SC realiza 
seminários, debates e materiais informativos 
com o objetivo de desconstruir toda as formas 
de preconceitos e construir uma sociedade com 
igualdade de direitos. (Leia mais no capítulo 07)

Desigualdade mais desigual

28 Durante os dois primeiros anos da pandemia 
“os 10 homens mais ricos do mundo mais que 
dobraram suas fortunas, de US$ 700 bilhões para 
US$ 1,5 trilhão. Por outro lado, a renda de 99% da 
humanidade caiu e mais de 160 milhões de pessoas 
foram empurradas para a pobreza.” Dados da Oxfan 
Brasil (ONG que trabalha com Direitos Humanos 
e Desigualdade), divulgados em janeiro de 2022, 
mostram que as(os) 20 maiores bilionárias(os) têm 
mais riqueza (US$ 121 bilhões) do que 128 milhões 
de brasileiras(os), ou seja, 20 bilionárias(os) tem a 
riqueza de 60% da população.

29 O agronegócio e suas relações com o mercado 
financeiro tiveram um crescimento vertiginoso nos 
últimos dois anos.  Em novembro de 2021, o site 

“o Joio e o Trigo”, em parceria com ‘The Intercept’, 
mostrou o avanço do agronegócio sobre terras 
indígenas, agricultura familiar e florestas, permitido 
por medidas aprovadas no Congresso Nacional. “As 
duas commodities mais movimentadas (milho e boi 
gordo), as duas maiores empresas de compra e 
venda de terras (SLC Agrícola e Brasil Agro) e os 
dois principais títulos (LCA e CRA) movimentaram 
R$ 730 bilhões em 2020 e 2021. Um crescimento de 
80% em relação ao período anterior.

30 A partir da promulgação do novo Código 
Florestal, no governo de Dilma Rousseff, o avanço 
das fronteiras agrícolas ganhou mais velocidade. 
O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) 
constatou um aumento de 114% no desmatamento 
da Amazônia desde 2012. Enquanto isso, os meios 
de comunicação de massa substituem a palavra 
“latifúndio” por agronegócio, e festejam que o “agro 
é pop”. É nesse clima que a então presidenta Dilma 
Rousseff, nomeia Katia Abreu, em janeiro de 2015, 
para o Ministério da Agricultura. Foi nesse ano que 
a Comissão Pastoral da Terra alertou à sociedade 
sobre “os avanços do agronegócio no Cerrado com 
o discurso do desenvolvimento econômico, sem 
medir as consequências da acelerada e violenta 
destruição do bioma.” (Leia mais no capítulo 08). 
Entre agosto de 2018 e julho de 2019, o governo 
permitiu que, a cada três meses, fossem derrubados 
648.400 hectares de cobertura vegetal do Cerrado, 
o que equivale à área da cidade de São Paulo.

31 A Auditoria Cidadã da Dívida (ACD) divulgou 
que o lucro dos Bancos, no primeiro semestre 
de 2020, foi R$ 65 bilhões acima dos 45 bilhões 
anunciados, resultado dos privilégios concedidos 
pelo Banco Central. As grandes empresas também 
foram beneficiadas em R$ 456,6 bilhões em 
tributos não cobrados em 2021. O “Privilegiômetro 
Tributário” da Unafisco Nacional (Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil) aponta que o valor resulta de isenção na 
taxação de lucros, da não implantação do imposto 
sobre as grandes fortunas e do Refis (Programa de 
Recuperação Fiscal).

32 O Brasil voltou ao mapa da fome em 2018, 
segundo dados do IBGE. Na avaliação do Dieese: 
“a situação brasileira no final de 2021 é dramática: 
um país devastado não apenas pela pandemia e 
omissão do governo federal no combate à Covid-19, 
mas pela política econômica que aprofundou a 
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desigualdade social e aumentou a pobreza.” As 
consequências desse cenário foram registradas 
pela PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua), do último trimestre de 2021. 
A informalidade cresceu para 40,7% da população 
ocupada, ou 38,9 milhões de trabalhadoras(es) 
estão sem carteira assinada. A quantidade de 
trabalhadoras(es) por conta própria chegou a 25,9 
milhões, um aumento de três milhões de pessoas. O 
percentual de ocupadas(os) em idade de trabalhar 
atingiu o menor patamar da série histórica em 
2020: 51,2%. A massa de rendimentos das(os) 
trabalhadoras(es) caiu 2,4% em 2021, significando 
uma perda de 5,6 bilhões.

33 Em outubro de 2020, o país possuía cerca de 14 
milhões de famílias em situação de pobreza e extrema 
pobreza, ou seja 39 milhões de pessoas com renda 
mensal de até R$ 89,00 per capta. O Dieese verificou 
aumento do custo da cesta básica de alimentos nas 
17 capitais brasileiras em que é realizada a pesquisa, 
em março de 2022. A inflação acumulada nos últimos 
12 meses (maio de 2021 a maio de 2022) foi de 
11,73%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IPCA-IBGE). O índice mensal da inflação 
tem sucessivas altas: 0,54% em janeiro de 2022; 
1,01% em fevereiro; 1,62% em março -  o maior índice 
para março desde 1994 (quando chegou a 42,75%, no 
período que antecedeu o Real). O impacto no poder 
de compra das(os) trabalhadoras(es) é maior porque 
os preços dos produtos da cesta básica subiram 
mais que a inflação geral. Entre março de 2020 e 
março de 2022 o Dieese calculou um amento de 
47% no conjunto de alimentos em São Paulo. Mas 
esses números parecem não sensibilizar o governo 
federal.

34 A luta contra o trabalho escravo nunca esteve tão 
ameaçada. O jornalista Marques Casara, denunciou 
em seu artigo, em janeiro de 2020, “a política de 
erradicação do trabalho escravo sofre ataques cada 
vez mais fortes. O grupo especial de fiscalização 
não existe mais. As fiscalizações estão praticamente 
paralisadas. O atual governo apoia escravocratas. A 
lista suja se torna inútil sem investigações e denúncias 
sólidas.”

Privatizações e seus custos

35 Após o Consenso de Washington, em 1989, o 
Fundo Monetário Internacional passou a condicionar 

seus empréstimos à adoção de programas de 
privatização. José Sarney iniciou o processo 
e Collor de Mello criou o Conselho Nacional de 
Desestatização, em 1997. No governo de Itamar 
Franco foi vendida a Companhia Siderúrgica 
Nacional e, na sequência, Fernando Henrique 
Cardoso (1995-2002) privatizou a Companhia Vale 
do Rio Doce, Telebrás e Eletropaulo, entre outras 
estatais. Violentos protestos tentaram impedir essas 
privatizações realizadas com recursos do BNDES 
(Banco Nacional Desenvolvimento Econômico e 
Social) concedidos inclusive para investidores 
internacionais. Nos governos de Luiz Inácio Lula 
da Silva e Dilma Rousseff foram concedidas sete 
rodovias federais, um trecho da Ferrovia Norte-Sul, 
e foram privatizados os Bancos Estaduais do Ceará 
e do Maranhão. 

36 Jair Bolsonaro anunciou em 2019, a inclusão 
de 17 empresas no programa de privatizações: 
Correios, Eletrobras, Telebrás, Casa da Moeda, 
Empresa Brasileira de Comunicação, Lotex (Loteria 
Instantânea Exclusiva), Codesp (Companhia Docas 
do Estado de São Paulo), Emgea (Empresa Gestora 
de Ativos), ABGF (Agência Brasileira Gestora 
de Fundos Garantidores e Garantias), Serpro, 
Dataprev, CBTU (Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos), Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de 
Porto Alegre), Ceagesp (Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São Paulo), Ceasaminas 
(Centrais de Abastecimento de Minas Gerais), 
Codesa (Companhia Docas do Espirito Santo) e 
Ceitec (Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica 
Avançada). O ministro Paulo Guedes já concedeu 
12 aeroportos, outra parte da ferrovia Norte-Sul, 
terminais da Codesp (Companhia Docas do Estado 
de São Paulo) e da Appa (Administração dos 
Portos de Paranaguá e Antonina). Ainda em 2019, 
a Petrobras vendeu cinco campos de exploração 
de petróleo e a Agência Nacional realizou um 
mega leilão de 12 blocos exploratórios de petróleo. 
Guedes defende que ainda sejam privatizados os 
Correios e os portos de Vitória e de Santos, mas 
a pressão das(os) trabalhadoras(es) têm atrasado 
seus planos.

37 O economista do Dieese, José Álvaro 
Cardoso, alerta que “o setor privado, ao adquirir 
uma empresa, quer lucros no curtíssimo prazo. O 
resultado são aumentos de preços expressivos das 
tarifas, que tornam os serviços inacessíveis para as 
famílias mais pobres, além de falta de investimentos 
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em infraestrutura e deterioração das condições 
de trabalho.” Foi o que aconteceu com o preço da 
gasolina na Refinaria de Mataripe, antiga Landulpho 
Alves, na Bahia. Após ser foi vendida pela Petrobras 
para a Acelen, dos Emirados Árabes, passou a 
vender os combustíveis com os preços mais caros 
do Brasil. A venda das estatais a preços irrisórios 
atingiu outros setores estratégicos como o elétrico 
e até a Casa da Moeda, ameaçando a soberania do 
país. O rompimento das barragens de rejeitos em 
Mariana e Brumadinho e o apagão no Amapá, que 
deixou quase 800 mil pessoas sem energia por 22 
dias, são resultados da privatização.

Quem votar não volta

38 A Proposta de Emenda Constitucional 
no32/2020, que altera 27 trechos da Constituição e 
introduz 87 novos, pretende repassar para o setor 
privado atribuições públicas. Segundo a Agência 
Câmara de Notícias, a PEC quebra a estabilidade, 
acaba com a exigência de concurso público para 
a maioria dos cargos, amplia as possibilidades 
de inserção de Organizações Sociais e de 
terceirizações e permite contratações temporárias 
por até 10 anos, inclusive nas áreas típicas de 
Estado. Desta forma, ela permite o retorno do 
apadrinhamento, da perseguição política e da 
pressão das chefias para cumprimento de ordens 
indevidas ou ilegais. Se a PEC 32 for aprovada, o 
Presidente da República poderá realizar alterações 
na administração e nos órgãos do Poder Executivo 
por Decreto. Atualmente ele precisa encaminhar 
Projeto de Lei ao Congresso Nacional.

39 As(os) servidoras(es) de Santa Catarina 
estiveram presentes nas mobilizações unificadas 
no estado e em Brasília, que conseguiram impedir 
a aprovação da PEC 32 em 2021. O posicionamento 
das(os) deputadas(os) e senadoras(es) tem sofrido 
forte influência das manifestações, em especial 
nos aeroportos, onde as(os) parlamentares têm 
sido recebidas(os) por grupos mostrando o lema: 
“quem votar não volta”. A Reforma Administrativa 
ainda precisa ser votada no Plenário da Câmara e no 
Senado Federal. 

40 O cenário atual, segundo avaliação do Dieese, 
indica crescimento zero em 2022. “Além disso, o 
investimento público - que poderia ser uma alavanca 
para o crescimento econômico - não parece estar 

na rota do governo federal.” O governo prepara 
um aprofundamento da reforma trabalhista, com 
medidas que aumentam a precarização, trazem 
insegurança jurídica as(os) trabalhadoras(es), 
garantem proteção jurídica às empresas, reduzem 
o papel do sindicato, proíbe o reconhecimento de 
vínculo de emprego entre prestadores de serviço 
e aplicativos, permite acordo para o trabalho aos 
domingos e altera outros 330 dispositivos da 
legislação trabalhista. É o Contrato Verde Amarelo 
retornando à pauta dos debates no Congresso 
Nacional.

41 O Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap) divulgou as 39 proposições 
que compõem a Agenda Legislativa Prioritária 
2022 do governo federal para as áreas econômica, 
social, ambiental, segurança e defesa, agricultura, 
mineração, educação, infraestrutura, saúde e 
Custo Brasil. Jair Bolsonaro busca a reeleição 
questionando, por antecipação, a lisura do processo 
eleitoral. Para agradar seu eleitorado, ele apresentou 
o PL 6.438/19, que visa autorizar o porte de arma 
para diversas categorias e o PL 3.723/19, que dispõe 
sobre registro, posse, comercialização de armas 
de fogo, munição e Sistema Nacional de Armas. 
Na avaliação dos técnicos do Diap, André Santos 
e Neuriberg Dias, a Agenda Legislativa responde 
às pautas ideológicas das(os) eleitoras(es) do 
presidente e criam uma cortina de fumaça para os 
reais problemas da sociedade.

42 Em abril de 2022, mais de 6 mil indígenas 
de 172 povos, realizaram o Acampamento Terra 
Livre, em Brasília, em defesa da demarcação dos 
territórios e contra a agenda anti-indígena do 
governo federal. No mesmo período, o Congresso 
e o governo pautaram a votação do Projeto de Lei 
191/2020, que flexibiliza a exploração das terras; PL 
490/07, do marco temporal de terras indígenas e 
projetos como  o PL do Veneno e o PL da Grilagem. 
Paulo Tupiniquim, da Apoinme (Articulação dos 
Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas 
Gerais e Espirito Santo), falou ao CIMI (Conselho 
Indigenista Missionário) sobre o enfrentamento. 
“Por que vamos discutir a retomada do Brasil? 
Porque o Brasil é nosso! Não é de Bolsonaro, da 
bancada ruralista, da bancada evangélica e nem da 
bancada da bala. E por que demarcar a política? 
Porque lá dentro, os que estão lá (no Congresso 
Nacional e no Poder Executivo) só querem o mal 
dos povos indígenas, exceto as(os) nossas(os) 
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aliadas(os). Precisamos aldear a política colocando 
mais indígenas lá dentro para defender nossos 
direitos, para defender a nossa causa.”

Mais trabalhadoras(es) no poder

43 Retirar Bolsonaro da presidência e vencer 
o pensamento bolsonarista não são tarefas que 
se possa concluir numa eleição. A história da 
democracia brasileira demonstra as limitações 
dos processos eleitorais: chegar ao governo não 
significa chegar ao poder. O poder real está nas 
mãos do capital financeiro internacional. Até que 
a classe trabalhadora consiga construir outro 
sistema, aqueles que produzem todas as riquezas, 
tudo que nos cerca, estão sub representados nas 
democracias capitalistas.

44 A classe trabalhadora precisa eleger 
trabalhadoras(es) para ter uma representação 
proporcional no Congresso Nacional. Existe uma super 
participação da elite, são 200 empresários para pouco 
mais de 60 sindicalistas. Entre os deputados federais, 
85% são homens e, só em 2018, o Brasil atingiu o 
percentual de 15% de participação de mulheres no 
Parlamento, com 77 deputadas eleitas, incluindo 
a primeira deputada indígena, Joênia Wapichana 
(Rede-RR). Sequer estamos perto do percentual de 
participação de mulheres no parlamento da América 
Latina, que é de cerca de 30%.

45 A maioria da população precisa de um 
parlamento que terá muito trabalho para revogar 
os retrocessos legislativos dos últimos anos. E 
para isso será necessário retirar a grande maioria 
das(os) parlamentares que aprovaram as contra 
reformas. As elites virão com todas as suas armas 
para manter seus privilégios. Usarão de mentiras, 
travestidas de informação imparcial, via WhatsApp 
e redes sociais, seguindo o mesmo roteiro das 
eleições de 2018. Será preciso desmascarar a 
forma como esse discurso é montado e repetido 
para seduzir o povo.

46 A atuação dos sindicatos pode fazer a 
diferença se conseguir ampliar seu leque de 
atuação. A precarização fez grandes transformações 
no mundo do trabalho. Os sindicatos precisam 
incluir as reivindicações das(os) terceirizadas(os), 
das(os) uberizadas(os), das(os) informais e até 
das(os) desempregadas(os) e desalentadas(os). 
Também aposentadas(os) e pensionistas serão 

chamados à mobilização contra os retrocessos 
que estão reduzindo drasticamente o número de 
trabalhadoras(es) com direitos garantidos e carteira 
de trabalho assinada. Toda essa massa que não 
contribui para a Previdência Social, projeta um 
futuro sem renda e sem proteção.

47 Contra as mentiras virtuais, ou meias verdades 
direcionadas por algoritmos, só a concretude da vida. 
Ou seja, é no olho no olho que as(os) trabalhadoras(es) 
poderão fazer a diferença. Nos encontros nos bairros, 
nas escolas, nos centros comunitários e nas praças, 
as eleições devem ser colocadas na pauta. Na 
ação conjunta e organizada, a classe trabalhadora 
se protege das reações violentas e ainda ganha a 
força necessária para desconstruir o discurso de 
que Bolsonaro não tem nada a ver com a fome e o 
desemprego. Aproveitando que estamos vacinados 
e sobrevivemos a uma pandemia teremos muito 
trabalho até outubro. 

Desfibriladores em mãos, as eleições se 
aproximam

48 Com a aproximação das eleições de 2022, 
vemos novamente o palco produzido para a 
nova estreia do museu de velhas novidades. Um 
Estado comprometido até o âmago em continuar 
satisfazendo a sanha de todas as frações da 
burguesia canalha brasileira, dirigindo a peça em 
que a institucionalidade cumpre com primazia seu 
papel de favorecer o contínuo assalto dos recursos 
públicos e materiais do país enquanto semeiam 
promessas de salvação a partir dos mitos da lógica 
eleitoral que chafurda os partidos políticos e suas 
lideranças.

49 As políticas sociais públicas, ainda que 
dificilmente possamos continuar a chamá-las 
assim, ainda são o que remanescem de público no 
Estado que, se por natureza é burguês, cada vez 
mais se volta a barbárie do mercado. Conquistas 
históricas são retiradas de maneira cada vez mais 
acelerada sem que haja oposição ou uma liderança 
real de massas que faça uma análise dura e crítica da 
realidade, dialogando com o povo e seus problemas 
concretos.

50 O sistema, como demonstrado, apodrece 
e definha em nível celular. A dependência e o 
subdesenvolvimento se aprofundam em períodos 
de crise como metástase na periferia do capital 
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como o Brasil. A República agoniza e a instituições 
mostram seu caráter de classe a cada norma, lei, 
decreto, orientação ou emenda à constituição.

51 Assim, é crucial destacar a diferença entre 
aqueles que lutam por projetos de governo e 
esquecem os projetos de poder e a guerra acirrada 
de classes em curso, pretendendo dar longevidade 
ao sistema já com desfibriladores em mãos à 
medida que as eleições se aproximam. 

52 Do mesmo modo é essencial estar atento 
às(aos) oportunistas que, mais do que nunca, 
visam as entidades sindicais renomadas, como o 
Sindprevs/SC, objetivando o uso do aparelho para 
fins políticos, partidários ou projetos pessoais. 
Sindicatos de luta serão agora o alvo de ataques de 
todos os lados.

53 Por fim, este sistema não nos serve mais e só a 
eutanásia desta política alimentada pela consciência 
ingênua e liberal pode libertar nosso povo e, junto ao 
nosso sindicato, com políticas voltadas a politização 
de nossas(os) trabalhadoras(es), dar novo rumo aos 
interesses de todas(os) nós. Nesse sentido o Sindicato 
deve cumprir papel fundamental na formação 
política das(os) trabalhadoras(es). O Sindprevs/SC 
historicamente já demonstrou não fugir da luta e, 
mesmo não agradando a todos, suas preferências 
partidárias ou eleitorais, nunca se furtou de criticar e 
enfrentar qualquer que fosse o governo ou política que 
visava tirar direitos ou atacar as(os) servidoras(es) de 
sua base. 

54 Na periferia do capital, engolidos pela 
dependência e pelo subdesenvolvimento para 
o qual foram criados, um país e um povo se vêm 
cada vez mais alienados de seus direitos mais 
básicos, momento em que na esquina da história 
costumam se encontrar e se reconciliar a verdade e 
as revoluções.

Ontem, hoje e sempre na luta.
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Capítulo 2 - CONJUNTURA 
INTERNACIONAL 

Decolonizar para superar as desigualdades

1 A história tem fartos exemplos da divisão do 
mundo entre colonizadoras(es) e colonizadas(os). 
Entre os séculos XV e XIX, Portugal, Espanha, 
França e Inglaterra se lançam ao mar para explorar 
novas terras. Ignorando a presença dos povos 
nativos que as habitavam, denominaram de período 
dos ‘descobrimentos’ o início de um processo de 
extermínio, escravidão e saqueio das riquezas. 
Cerca de 60 milhões de africanas(os) foram 
sequestradas(os) de suas terras e trazidas(os) 
por comerciantes europeus à América a partir de 
1502. Apenas 12 milhões chegaram com vida. Não 
foi o primeiro holocausto promovido pelas(os) 
colonizadoras(es), mas vamos partir deste para 
avaliar os impactos dos processos de colonização 
sobre os povos inferiorizados.

2 O conceito de “colonialidade” foi desenvolvido 
pelo sociólogo e pensador humanista peruano, 
Aníbal Quijano, no início dos anos 90. Ele definiu 
que a “colonialidade transcende o colonialismo 
e não desaparece com a independência ou 
descolonização dos países que foram colônias. 
Ela opera através da naturalização de certos 
padrões nas relações de poder e da naturalização 
de hierarquias raciais, culturais, territoriais, de 
gênero e epistêmicas. Dessa forma, a colonialidade 
subalterniza certos grupos de seres humanos 
garantindo sua dominação, exploração e ignorando 
seus conhecimentos e experiências.”

3 Disputas territoriais entre impérios produziram 
a primeira e a segunda guerra mundiais. A filósofa 
em direito e doutora em sociologia, Camila Moreno, 
afirma que “desde o auge do Império Britânico 
até sua substituição pela hegemonia do dólar e 
o poderio militar dos Estados Unidos a partir do 
sistema internacional estabelecido após a Segunda 
Guerra Mundial, pensar, articular e disputar 
projetos políticos nacionais e soberanos se faz não 
no vácuo, mas sempre em relação às estratégias 
imperialistas.”

4 O império americano tem presença militar 
em 80 países e territórios, com 742 bases. Eles 
realizaram intervenções militares diretas na 

Argentina, Brasil, Chile, México, Haiti, Havaí, 
Nicarágua, Coreia, Panamá, Filipinas, Porto Rico, 
Guam, Samoa, Honduras, República Dominicana, 
Rússia, Iugoslávia, Turquia, El Salvador, Irã, 
Grécia, Venezuela, Alemanha, Egito, Líbano, Laos, 
Indonésia, Omã, Bangladesh, Angola, Congo, 
Granada, Líbia, Bolívia, Ilhas Virgens, Libéria, mais 
recentemente, intervenções militares na Arábia 
Saudita, Somália, Bósnia, Albânia e Sudão, assim 
como as Guerras no Afeganistão, no Vietnã, no 
Iraque além de políticas como o embargo a Cuba, 
que já dura mais de meio século. Só na América 
Latina há três países sob bloqueio econômico: 
Cuba, Venezuela e Nicarágua. Qual o grave crime 
que esses países cometeram?

5 A Assembleia Geral das Organizações das 
Nações Unidas (AGNU) aprova todos os anos, desde 
1992, o fim do bloqueio econômico estadunidense a 
Cuba, sendo os Estados Unidos e Israel as únicas 
nações a votarem contra a resolução. Apesar 
dos prejuízos financeiros e humanos provocados 
em mais de 50 anos de embargo, os EUA nunca 
conseguiram atingir seu objetivo que é fazer Cuba 
seguir as determinações de Washington, ou seja, 
abrir mão de sua soberania. O bloqueio econômico 
é um verdadeiro crime contra a população que fica 
sem alimentos, remédios e produtos industriais 
simples. Com a globalização, os oligopólios têm o 
controle de setores inteiros provocando, no país 
que sofre embargo econômico, a falta de produtos 
essenciais.

6 O império americano obriga as colônias 
a seguir determinadas regras econômicas que 
reduzem a função social e a capacidade de 
investimento do Estado, aumentam tributos 
cobrados da população enquanto desonera 
empresárias(os) e investidoras(es), que entregam 
setores rentáveis para a exploração internacional. 
Essas medidas são impostas através de organismos 
internacionais criados pelas(os) colonizadoras(es), 
como o FMI (Fundo Monetário Internacional) e 
o Bird (Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento). Elas(es) endividam as 
colônias e as obrigam a seguir sua cartilha que, 
impreterivelmente, favorece o sistema financeiro 
e os grandes empresários em detrimento da 
população. Nesse processo, dívidas geram novos 
endividamentos que só cobrem os juros e não 
amortizam o valor principal, num mecanismo 
denunciado pela Auditoria Cidadã da Dívida (ACD). No 
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Equador, a Auditoria Cidadã comprovou que a dívida 
externa já havia sido paga. No Brasil “assistimos a 
um verdadeiro saque das riquezas nacionais para 
alimentar o Sistema da Dívida, enquanto todos 
os outros investimentos necessários ao nosso 
desenvolvimento socioeconômico são deixados de 
lado, sob o falacioso argumento de que não haveria 
recursos.” 

7 As intervenções imperiais também se dão 
de forma silenciosa, moldando subjetividades e 
sonhos. Isso ocorre através da imposição do idioma, 
sufocando a cultura local e apagando a história 
dos povos. É um tipo de invasão que pode ser tão 
agressiva quanto a militar pois é ininterrupta e de 
longo alcance. Os meios de comunicação de massa 
e a Indústria Cultural (cinema, música, teatro, moda, 
artes plásticas, literatura e dança) atuam de forma 
a impor características socioculturais às(aos) 
colonizadas(os). Por isso, na América Latina, fala-
se e estuda-se a decolonização, que é justamente 
desconstruir os padrões, conceitos e perspectivas 
impostos aos povos subalternizados, superando-
se valores eurocêntricos, construindo novos e 
próprios valores.

8 Ludovico Silva, filósofo marxista venezuelano, 
fala da categoria do mais-valor ideológico “Do 
operário descrito por Marx em ‘O capital’ era, 
ocultamente, subtraída a mais-valia material sem 
que ele o percebesse; do mesmo modo, da psique 
do homem médio do capitalismo é extraída a mais-
valia ideológica que se traduz como escravidão 
inconsciente ao sistema.”. Povos, alienados de si 
mesmos, de suas histórias, eliminam a consciência 
de classe e incorporam a cultura do colonizador.

9 Por imposição de multinacionais e 
transnacionais as dietas ao redor do mundo foram 
uniformizadas, com a normalização de produtos 
ultra processados, que substituem produtos locais 
e destroem a identidade cultural das populações. 
José Bové, liderança da Via Campesina, 
encabeçou protestos para o desmonte de filiais 
da rede McDonald’s na França, “comer é um ato 
profundamente político, pois pelo menos três 
vezes ao dia escolhemos e decidimos levar à boca 
o mundo que queremos”. Essas transnacionais 
expandem sua área de atuação pelo mundo sem 
guerras, recebendo benefícios e isenções fiscais 
em troca da suposta geração de empregos.

Guetos e massacres 

10 Os impérios determinam quem pode se 
movimentar nas fronteiras que separam os 
países. As(os) colonizadoras(es) brancas(os), 
com recursos, têm livre acesso ao mundo, 
enquanto as(os) colonizadas(os), especialmente 
afrodescendentes e indígenas, são hostilizadas(os) 
de forma totalmente desumana. O BDS (Boicote, 
Desinvestimento, Sanções), movimento que 
trabalha para acabar com a opressão das(os) 
palestinas(os) por Israel, divulgou em 16 de março 
de 2022, um texto sobre a hipocrisia demonstrada 
na guerra entre Rússia e Ucrânia, em que mais 
de três milhões de refugiadas(os) ucranianas(os) 
foram acolhidas(os) na Espanha, Holanda, Suécia, 
Croácia, Portugal, Chipre e Israel. “Vemos no 
acolhimento caloroso do Ocidente as(aos) 
refugiadas(os) brancas(os) da Ucrânia um exemplo 
de como todas(os) as(os) refugiadas(os) que fogem 
da devastação da guerra, da devastação econômica 
ou da injustiça climática devem ser tratadas(os) pelo 
Ocidente, especialmente quando estas calamidades 
são causadas principalmente pelo imperialismo 
ocidental. Este calor, porém, contrasta fortemente 
com a forma como estes mesmos países têm tratado 
as(os) refugiadas(os) pardas(os) e negras(os) que 
chegam às suas costas e fronteiras, com racismo, 
muros, “rejeições”, separações familiares forçadas, 
até mesmo afogamentos.”

11 O povo palestino é um exemplo do que pode 
acontecer quando um país imperialista decide 
invadir um território. Em 15 de maio de 1948, mais 
conhecido como ‘shabat’ sangrento, o exército de 
Israel inicia a despovoação massiva da Palestina. 
Foram invadidos 774 cidades e povoados, 531 deles 
foram totalmente destruídos e despovoados, 15 mil 
mortas(os), milhares de feridas(os) e mutiladas(os), 
mais de 60% da população palestina morta ou 
expulsa. O que resultou nos atuais 6 milhões de 
refugiadas(os) palestinas(os), 8% da população 
refugiada mundial, mesmo as(os) palestinas(os) 
representando apenas 0,2% da população global. 
Até hoje prosseguem os crimes israelenses, 
incluindo massacres e prisão de crianças. Ualid 
Rabal, presidente da Federação Árabe Palestina do 
Brasil, em maio de 2021, questionou: “até quando 
o mundo calará frente aos crimes de guerra e de 
lesa humanidade de Israel na Palestina? E mais: 
se triunfar o modelo israelense, seja de limpeza 
étnica de povo originário para criação, do nada, de 
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novo Estado para estrangeiras(os), seja de regime 
supremacista designado como de apartheid, como 
ficará a humanidade sob a hipótese de ele se tornar 
regra, inclusive admitida pelo Direito Internacional?”

12 Lênin escreveu em 1917 o livro: ‘Imperialismo, 
estágio superior do capitalismo’. A obra define 
que o imperialismo é a nova etapa do capitalismo 
caracterizado pela: predominância do capital 
monopólico e financeiro; imposição e disputa do 
saqueio dos povos; desenvolvimento desigual e 
hierarquizado das diferentes regiões do planeta, 
separando-as em centro e periferia. Para Lênin, esta 
etapa é marcada pelo caos na produção capitalista 
e por guerras permanentes.

Sob vigilância

13 As estratégias imperais utilizam ferramentas 
tecnológicas que disseminam e naturalizam a 
vigilância digital sobre todos os espaços da Terra. 
Em 2013, o americano Edward Snowden denunciou 
o sistema de vigilância global dos Estados Unidos, 
também conhecido como cinco olhos, capaz de 
monitorar conversas telefônicas, transmissões na 
internet em todo o mundo. Após comprovar suas 
denúncias com milhares de documentos, Snowden 
foi acusado pelo governo norte-americano de 
espionagem, roubo e transferência de propriedade. 
Atualmente, ele foi deportado para os Estados Unidos 
e pode ser condenado a cerca de 175 anos de prisão.

14 Recentemente na guerra entre Ucrânia e 
Rússia, a empresa americana Starlink ativou 
terminais que permitem habilitar o acesso à internet 
através da transmissão de dados do espaço, sem 
a necessidade de construção de infraestrutura de 
cabeamento. Em seu Blog, no Correio Brasiliense, 
Gilberto Lima Júnior, explica que o serviço Starlink 
passou a garantir a conectividade de internet 
alvejada por ciberataques. “Visa, Mastercard, 
Pay Pal, Google, Meta (Facebook, Instagram, 
WhatsApp), Twitter e Youtube agiram objetivamente 
com restrições impostas as(aos) russas(os) 
quanto a movimentações financeiras, limitação dos 
conteúdos das agências de informações, bloqueio 
da possibilidade de monetização, bloqueio de 
publicidade e acesso aos mapas da Ucrânia, por 
parte do Google Maps, por exemplo.”

15 O Frei Franciscano e teólogo, Paolo Benanti, 
escreveu em agosto de 2020, que os desequilíbrios 

de poder geopolítico excluem os países em 
desenvolvimento na África, América Latina e 
Ásia central de discussões estratégicas, como os 
acordos internacionais sobre o fluxo de dados. “Os 
países desenvolvidos continuam se beneficiando 
desproporcionalmente de normas globais moldadas 
a seu favor, enquanto os países em desenvolvimento 
continuam ficando para trás.”

16 O controle também é exercido por oligopólios de 
comunicação que avaliam absolutamente tudo que é lido, 
visto e ouvido pelas pessoas, condicionando-as a uma 
escravidão inconsciente. Num formato aparentemente 
‘imparcial’, agências de notícias, monopólios de 
comunicação, como a Rede Globo no Brasil, e 
transnacionais, como Facebook, Amazon, Google, 
Apple e Netflix, criam um contexto de desinformação, 
de insegurança e medo que impossibilitam uma visão 
crítica de mundo, distorcem a percepção da realidade 
e preparam o terreno para disseminação de mentiras, 
renomeadas para ‘fake news’.

17 A jornalista e pesquisadora Siliana Dalla Costa 
levantou que 70% do material internacional publicado 
pelos jornais e noticiários de TV no Brasil é oriundo 
de grandes agências como Associated Press (AP), 
Associated France Presse (AFP) e Reuters. Essa 
realidade se repete nos demais países. Agências 
internacionais de notícias constroem uma visão 
de mundo que atende aos anseios econômicos das 
transnacionais, que são as principais anunciantes 
dessas empresas de comunicação.

18 Milton Santos em seu clássico livro “Por 
uma outra globalização – do pensamento único à 
consciência universal” diz que “Sem fábulas e 
mitos, esse período histórico não existiria como é. 
Também não seria possível a violência do dinheiro. 
Este só se torna violento e tirânico porque é servido 
pela violência da informação. Esta se prevalece do 
fato que, no fim do século XX, a linguagem ganha 
autonomia, constituindo sua própria lei. Isso facilita 
a entronização de um subsistema ideológico, sem 
o qual a globalização, em sua forma atual, não se 
explicaria.” Mas Milton acredita que as mesmas 
condições históricas que geraram uma mídia que 
trabalha para o mercado podem ser reconvertidas. 
“(...) a história do homem sobre a Terra, dispõe afinal 
das condições objetivas, materiais e intelectuais, 
para superar o endeusamento do dinheiro, dos 
objetos técnicos e enfrentar o começo de uma nova 
trajetória.” 
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Pela América Latina

19 Jorge Abelardo Ramos, escreve em sua História 
da Nação Latino-americana que “A divisão da América 
Latina desencadeou um processo contraditório: os 
centros mundiais de poder enriqueciam, enquanto as 
novas repúblicas empobreciam. O imperialismo saqueia 
a América Latina e realiza a sua acumulação, ou seja, 
realiza-se às custas de nossa impotência e atraso.” 
Alguns parágrafos a frente, ele afirma: “a América Latina 
precisa se unir para não se degradar. Não é o progresso 
do capitalismo como aconteceu na Europa e nos Estados 
Unidos, o que exige, hoje, a unidade de nossos estados, 
mas sim a crise profunda e o esgotamento da condição 
semicolonial que padecemos.”

20 Passados séculos, ainda é necessário falar 
sobre a integração latino-americana. O sociólogo, 
Andrés Kogan Valderrama, no Monitor do Oriente 
Médio, afirma que não se trata de nostalgia em relação 
ao ‘sonho bolivariano’, nem uma bandeira pragmática 
de integração econômica. “A América Latina (Abya 
Yala) é a região mais biodiversa do planeta, com as 
maiores reservas hídricas, com alta migração interna 
e com múltiplos povos indígenas, para os quais, 
mais do que uma opção, torna-se necessário ter 
uma política regional focada para proteger a enorme 
riqueza natural e humana existente.” 

21 Para Valderrama, só a integração regional 
permitirá aos países “promover políticas que 
coloquem no centro o cuidado dos bens comuns e uma 
ecologia de saberes entre os diferentes povos, onde a 
plurinacionalidade, a sustentabilidade e o bem viver 
nos tornem referência mundial, dentro de um planeta 
ameaçado por uma crise climática (antropoceno) e 
civilização (moderna) de mais de 500 anos.”

22 Boaventura de Sousa Santos, do Centro de 
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em 
seu artigo ‘Descolonizar o saber e o poder’, de 
julho de 2019, alerta para os riscos da resistência 
fragmentada aos modos de dominação moderna. 
“Enquanto a dominação agir articuladamente e a 
resistência a ela agir fragmentadamente, dificilmente 
deixaremos de viver em sociedades capitalistas, 
colonialistas e homofóbicas-patriarcais. Talvez, por 
isso, e como se tem visto ultimamente, aos jovens 
de muitos países seja hoje mais fácil imaginar o fim 
do mundo (pelo agravamento da crise ambiental) 
do que o fim do capitalismo.” Boaventura também 
nos ensina que “o colonialismo continua até os 
nossos dias sob muitas outras formas, entre elas, 

o neocolonialismo, as guerras imperiais, o racismo, 
a xenofobia, a islamofobia, etc. Todas estas três 
formas (capitalismo, colonialismo e patriarcado, 
ou mais precisamente, hetero-patriarcado) têm em 
comum implicarem a degradação humana de quem é 
vítima da dominação colonial. A diferença principal 
entre os modos de dominação é que, enquanto o 
capitalismo pressupõe a igualdade abstrata de todos 
os seres humanos, o colonialismo e o patriarcado 
pressupõem que as vítimas deles são seres sem 
plena dignidade humana, seres sub-humanos.”

23 A jornalista Elaine Tavares, em seu artigo ‘O 
caminho da América Latina’ analisa que a unidade 
sonhada por Bolívar, deu passos tímidos, com Hugo 
Chávez, mas “está longe de ser uma realidade”. “É 
certo que os Estados Unidos fizeram muito para 
destroçar a possibilidade de uma união da Nossa 
América, eles sempre o fazem, defendendo o 
império que conseguiram inventar. Mas muito dessa 
impossibilidade veio da incapacidade dos governos 
chamados de progressistas em promoverem as 
mudanças desejadas pela população. Há que olhar 
para eles com criticidade. Há que apontar os erros, 
há que seguir sinalizando o caminho.”

Guerras constantes

24 A OTAN (Organização do Tratado do Atlântico 
Norte) foi criada para ser uma aliança militar pela 
paz e segurança, capaz de responder ao ataque de 
qualquer entidade externa à organização. Formada 
pelos governos recém-saídos da Segunda Guerra 
Mundial, em 4 de abril de 1949. Seus 30 Estados-
membros atuais comprometem-se a gastar com 
defesa mais de 2% do PIB (Produto Interno Bruto), 
totalizando um gasto militar que significa 70% do 
total de gastos militares no planeta. Movimentos 
sociais e anti-imperialistas em todo o mundo, 
inclusive membros do Conselho Mundial da Paz, 
reforçaram, em março de 2022, a campanha pela 
extinção da OTAN, considerada um bloco político-
militar ofensivo que impede a consolidação da paz e 
mantém os povos sob a ameaça constante da guerra.

25 Para Moara Crivelente, da Direção Executiva do 
Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta 
pela Paz (Cebrapaz), a “atuação da OTAN demonstra 
que se trata não de uma “aliança defensiva”, como 
a definem seus líderes, mas de um bloco político-
militar dedicado a intervir no mundo por todos os 
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meios. (...) O papel da OTAN e seus membros neste e 
em outros conflitos e ameaças nas diversas latitudes, 
as revisões do seu conceito estratégico não são mero 
exercício retórico, assim como a chamada “Guerra 
Fria” não foi mero posicionamento dissuasor. Como 
naquela confrontação indireta teve consequências 
muito concretas e devastadoras para os povos, a 
exemplo do Vietnã, da Coreia, da Iugoslávia e dos 
golpes militares e cercos instigados e implementados 
pelos EUA na América Latina e na África para derrubar 
governos progressistas tidos como aliados da União 
Soviética, a definição das “ameaças” contra as quais 
a OTAN continuará mobilizada teve e continuará a ter 
consequências concretas em todo o mundo. O exemplo 
mais midiatizado hoje é certamente a Ucrânia, embora 
definitivamente não seja o único.”

26 Paulo Nogueira Batista Júnior, ex-vice-
presidente do Brics (agrupamento de política externa 
formado por Brasil, Rússia, Índia e China e África do 
Sul); e ex-diretor no FMI pelo Brasil avalia que “o que 
estamos vendo não é primordialmente uma guerra 
entre a Rússia e a Ucrânia, mas sim uma guerra entre 
a Rússia e os países da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN), aliança militar comandada 
pelos Estados Unidos.” Para ele, “toda a confusão 
começa com a ampliação da OTAN para o Leste da 
Europa desde os anos 1990. Em etapas, aproveitando a 
fraqueza da Rússia na época, a aliança militar ocidental 
foi incorporando países antes pertencentes ao bloco 
soviético (Polônia, República Checa, Eslováquia, 
Hungria, Romênia e Bulgária) e até mesmo países 
que resultaram da dissolução da União Soviética 
(Lituânia, Letônia e Estônia).” E o copo transbordou 
com a intenção americana de incorporar a Ucrânia à 
OTAN.

27 “A política externa (e democracia) dos Estados 
Unidos é dominada por três oligarquias (não há apenas 
oligarcas na Rússia e na Ucrânia): o complexo militar-
industrial; o complexo de gás, petróleo e mineração; 
e o complexo bancário-imobiliário. O objetivo desses 
complexos é manter o mundo em guerra e criar a 
maior dependência do fornecimento de armas dos 
EUA”. Na avaliação de Boaventura de Sousa Santos, 
em seu artigo ‘Por una autocrítica de Europa’ ainda 
estamos diante de consequências do fim da “Guerra 
Fria”.

28 A mídia hegemônica não trata das invasões 
recentes de Síria, Afeganistão, Iraque e Líbia 
comandadas e financiadas pelo EUA, que destruíram 

esses países e mataram milhões de pessoas na 
guerra, ou pelos seus efeitos econômicos. Domenico 
Losurdo, em seu livro Esquerda Ausente, explica como 
a indústria da mentira é parte integrante da máquina 
de guerra. “O terrível poder de fogo multimidiático, 
é o terrorismo da indignação ao qual pode recorrer 
a Casa Branca quando promove ou conduz as suas 
intervenções militares. Antes que se desenrolem os 
bombardeamentos com sua carga de morte, já está 
atuante uma intensa campanha de desinformação, 
destinada a isolar o máximo possível o inimigo e a 
produzir contra ele uma onda planetária de indignação 
moral.”

29 Vencer a desinformação e o discurso único 
é o grande desafio da classe trabalhadora em todo 
mundo. As plataformas digitais concentraram ainda 
mais as informações e ainda escapam de qualquer 
regulamentação nacional que se possa criar. O 
controle da informação sempre ocorreu, mas, como 
alerta Losurdo “os progressos da tecnologia, por um 
lado, e da psicologia aplicada, por outro, conferem 
agora à ação manipuladora uma amplidão, uma 
profundidade e uma capacidade de ação subliminar 
sem precedentes.”

Por memória, verdade e justiça

30 Num momento histórico em que observamos 
ações de apagamento sistemático da memória da 
ditadura no Brasil e a relativização da gravidade 
das violações cometidas, é preciso relembrar dos 
milhares de mortos e torturados em todo continente. 
Por 40 anos, os Estados Unidos promoveram um 
pacto entre os governos do Brasil, Argentina, Chile, 
Uruguai, Paraguai e Bolívia, chamado Plano Condor. 
Os países permitiam o livre trânsito dos militares, que 
podiam atravessar as fronteiras sem mandado judicial 
ou ordem da Justiça, para troca de informações, para 
perseguir, torturar e matar opositores da ditadura no 
continente. 

31 A Comissão da Verdade da Colômbia, criada em 
2016, após os acordos de paz entre o governo de Juan 
Manuel Santos e as Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia (FARC), apresentou, em julho de 2022, 
seu relatório final depois de vários anos de tentativas 
de esclarecer os ocorridos durante o conflito armado. 
O documento oferece uma explicação ampla sobre a 
complexidade da guerra interna que a Colômbia vive e 
o seu custo em termos humanos. 
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32 A maneira como cada país lidou com os crimes 
cometidos pelo Estado foi única. A historiadora 
argentina Marina Franco, defende que essas 
escolhas reverberam até os dias de hoje. “O caso 
argentino é o extremo de investigação e justiça. 
O Brasil, por sua vez, estaria no outro extremo. 
Porque no Uruguai e no Chile houve processos, 
eles estariam ali no meio. Foram processos tardios 
e limitados de investigação e justiça, mas eles os 
tiveram. O Brasil é o caso mais extremo, porque, 
com a lei de anistia de 1979, não houve praticamente 
nenhum julgamento. E existe um consenso social 
a favor dessa lei [confirmada pelo Supremo em 
2010]”. Essa tentativa de pular etapas, de apressar 
processos cobrou um alto preço à democracia 
brasileira. Por não investigar, debater e estudar 
profundamente o que se passou nos 21 anos de 
chumbo, a sociedade se vê novamente diante de 
um governo com 11 ministros militares, em que o 
presidente do país elogia o coronel Brilhante Ustra, 
que chefiou o DOI-Codi, divisão de repressão e 
inteligência da ditadura militar.

33 André Del Rio, encerra seu artigo ‘A Memória 
da Democracia em Coma’ afirmando que “A memória 
que está sendo construída aniquila a diversidade, a 
solidariedade, tão presente no âmbito popular, tão 
ausente numa elite precária, racista e colonizada. O 
movimento autoritário é um processo internacional 
ocidental, xenófobo com características fascistas. A 
vida é luta, e a democracia e seus valores precisam 
ser defendidos todos os dias, em cada canto, em cada 
espaço, em cada país. Sem ela, a noite pode ser longa.”
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Capítulo 3 -  REALIDADE 
DA BASE DAS(OS) 
TRABALHADORAS(ES) DO 
SINDPREVS/SC 

1 As(os) trabalhadoras(es) da base do Sindprevs/
SC iniciam sua organização nos terríveis anos 
da Ditadura Civil e Militar. Em 1982, na primeira 
paralisação, elas(es) provaram o poder que a 
união lhes dava. Antes mesmo que a Constituição 
de 1988 permitisse a criação do Sindicato, as(os) 
servidoras(es) já haviam realizado a primeira greve 
nacional, outras paralisações e tinham fundado a 
Fenasps (Federação Nacional dos Sindicatos dos 
Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e 
Assistência Social).

2 Nesses 40 anos de enfrentamentos, 34 anos 
de Sindprevs/SC, as(os) servidoras(es) do INSS, 
do Ministério da Saúde, da Anvisa e cedidas(os) 
à Receita Federal do Brasil resistem aos ataques 
direcionados as(aos) servidoras(es) e aos Serviços 
Públicos, sempre buscando melhorar as condições 
para o cumprimento da sua função que é reconhecer 
direitos garantidos pela Constituição. Cada avanço 
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na legislação, cada valor no contracheque e até o 
fato das(os) servidoras(es) poderem se organizar 
num Sindicato não foram concessões das(os) que 
estavam no poder, mas conquistas forjadas na luta 
e na mobilização. Uma luta que precisará sempre 
ser relembrada pois umas das estratégias das 
elites é ocultar as lutas e as lutadoras(es) até que 
sejam invisibilizadas. As referências históricas nos 
mostram caminhos, nos inserem num cenário, nos 
apontam possibilidades. Essas referências mostram 
de onde viemos e quem somos. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE

3 Cerca de 100 mil servidoras(es) públicas(os) 
federais, pertencentes ao antigo Inamps e ao 
Ministério da Saúde (MS), foram colocadas(os), 
na década de 90, à disposição das secretarias 
estaduais e municipais de saúde, como parte das 
medidas para a estruturação do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Apesar da fragmentação forçada, 
as(os) trabalhadoras(es) da Saúde nunca deixaram 
de estar na linha de frente das lutas travadas pelo 
Sindprevs/SC. Ao lado das(os) servidoras(es) do 
INSS e da Anvisa, elas(es) foram essenciais na 
deflagração e organização das 24 greves e centenas 
de paralisações realizadas pela categoria em Santa 
Catarina de 1982 à 2022. Após mais de 10 anos sem 
concurso público, a quantidade de trabalhadoras(es) 
na ativa reduziu de cerca de 180 mil servidoras(es) 
para 40 mil. Por isso, o apelo por concurso público 
é uma constante nas pautas de reivindicações e nas 
negociações com os gestores públicos.

4 Essa drástica vazão permitiu que o prédio da 
Superintendência do Ministério da Saúde em Santa 
Catarina, no Centro de Florianópolis, pudesse abrigar 
outros órgãos públicos. Sob a nobre justificativa de 
redução dos gastos públicos com aluguéis, sabe-se 
que existiu o objetivo de dificultar a pressão das(os) 
servidoras(es), que diversas vezes fecharam o prédio 
nas greves. Em 2012, inclusive, o acesso ao prédio 
só foi liberado mediante Mandato de Reintegração de 
Posse, ajuizado pela Advocacia Geral da União.

5 Em 2022, só as(os) servidoras(es) do 
Ministério da Saúde do Paraná, Espírito Santo e 
Minas Gerais paralisaram suas atividades. Esse 
movimento conquistou a publicação da Nota Técnica 
(NT) nº 05, em 2 de maio de 2022, que regulamenta 
como se dará a conversão do Tempo Especial em 

Tempo Comum, um tema que estava em negociação 
há cinco anos. A NT corrige uma distorção de mais 
de 30 anos, principalmente para profissionais que 
executam suas tarefas em ambientes insalubres.

6 O pagamento do Adicional de Insalubridade 
devido as(os) trabalhadoras(es) do Ministério da 
Saúde submetidas(os) a condições perigosas 
ou insalubres periodicamente é tema de 
questionamentos e suspensões, desde 2013. O tema 
era recorrente na pauta da Mesa Setorial da Saúde, 
onde as(os) representantes sindicais denunciavam 
a retirada do Adicional por alterações na legislação 
que sempre criavam novos e maiores requisitos 
para sua manutenção. Nessas situações, sempre a 
Assessoria Jurídica foi acionada para fazer retornar 
o direito das(os) servidoras(es) penalizadas(os). O 
reconhecimento da condição insalubre tem impacto 
sobre a aposentadoria das(os) servidoras(es),  
desde que suas atividades sejam exercidas de modo 
permanente, não ocasional ou intermitente.

7 A greve das(os) Servidoras(es) Públicas(os) 
Federais, deflagrada em 23 de abril de 2022, 
também fez a Fenasps intensificar os debates 
das pautas específicas da Saúde. Como resultado 
das negociações ocorridas, o Ministério da Saúde 
fará a devolução dos valores descontados das(os) 
servidoras(es) que aderiram à greve, garantiu a 
realização dos exames periódicos e se comprometeu 
a instalar um grupo de estudo ou técnico para 
discutir a elaboração de um Plano de Carreira. 
As(os) trabalhadoras(es) do MS estão há décadas 
sem exames periódicos e nunca tiveram um Plano 
de Cargos e Carreira.

8 A Lei nº 13.324 materializou os termos dos 
Acordos de Greve, conquistados em 2015, com 
as tabelas salariais. Mas, sem uma Carreira, 90% 
das(os) servidoras(es) da Saúde estão há muitos anos 
estagnadas(os) no fim da tabela. Ao contrário do INSS 
e da Anvisa, onde as Gratificações de Produtividade 
valorizam as(os) servidoras(es), o mesmo não ocorre 
no Ministério da Saúde. Nas negociações, as(os) 
representantes do governo deixam explícito que o 
órgão federal abriu mão da sua responsabilidade com 
as(os) trabalhadoras(es) e tornou-se um repassador 
de recursos para estados e municípios. Com isso, o MS 
é um dos órgãos do Executivo que paga os menores 
salários.

9 A pauta da greve também continha o reajuste 
emergencial de 19,99%, referente as perdas do 
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governo Bolsonaro. A maioria das categorias do 
funcionalismo público está sem a reposição das 
perdas inflacionárias desde 2015, data da última 
greve. Dados do Dieese apontam uma perda 
salarial de, no mínimo, 50%. Isso significa que a(o) 
trabalhadora(or) pode comprar hoje a metade do que 
comprava há cinco anos. Reajuste não é aumento, 
é reposição do poder de compra, é um direito. 
Esse achatamento foi comprovado pelo estudo da 
Fundação Osvaldo Cruz, com mais de dois milhões 
de trabalhadoras(es) da saúde de nível técnico 
e auxiliar que exercem atividades de apoio na 
assistência e no enfrentamento à Covid-19. O estudo 
apontou que 25,6% precisa de outra fonte de renda 
para sobreviver. As mais citadas foram: pedreira(o), 
ajudante de pedreira(o), segurança ou porteira(o) 
de prédio residencial ou comercial, mototáxi, 
motorista de aplicativo, babá, diarista, manicure e 
vendedoras(es) ambulantes, etc.

Menos recursos, mais demandas

10 “O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos 
maiores e mais complexos sistemas de saúde 
pública do mundo, abrangendo desde o simples 
atendimento para avaliação da pressão arterial, 
por meio da Atenção Primária, até o transplante 
de órgãos, garantindo acesso integral, universal 
e gratuito para toda a população do país.” Sem 
financiamento adequado, essa afirmação do 
Ministério da Saúde nunca pode ser concretizada e 
a Emenda Constitucional (EC) 95 veio para garantir 
que os repasses para a saúde pública continuem 
caindo. “Com o orçamento congelado por 20 anos, o 
prejuízo ao Sistema Único de Saúde pode ultrapassar 
R$ 400 bilhões”, afirma o presidente do Conselho 
Nacional de Saúde, Fernando Pigatto, com base 
em estudo elaborado pela Comissão Intersetorial 
de Orçamento e Financiamento (Cofin). Somente 
em 2019, foram R$ 20 bilhões a menos. Em 2017, 
quando a emenda passou a vigorar, os investimentos 
em saúde representavam 15,77% da arrecadação da 
União. Em 2019, caiu para 13,54%, ou seja, significou, 
na prática, a desvinculação do gasto mínimo de 15% 
da receita da União com a Saúde.

11 Passada a fase aguda da pandemia, o SUS terá 
de enfrentar os atendimentos reprimidos nos últimos 
anos, vacinação, sequelados pela covid, dengue e o 
que mais surgir. Contraditoriamente, os recursos 
vão cair de R$ 200,6  bilhões, em 2021, para R$ 

160,4 bi, em 2022, devido ao fim do “orçamento 
de emergência”, instituído em 2020 pela Emenda 
Constitucional 109. De um total de R$ 3,861 trilhões 
do Orçamento Federal Executado em 2021, só 4,18% 
foram aplicado na Saúde. Já para o pagamento dos 
juros e amortizações da dívida pública vão 50,78%, 
segundo a Auditoria Cidadão da Dívida.

12 O presidente Jair Bolsonaro tentou impedir 
a aprovação da lei 1.826/2020 que prevê uma 
indenização única de R$ 50 mil as(aos) profissionais 
de saúde que ficaram incapacitados de forma 
permanente pela Covid-19, em caso de óbito deste, ao 
seu cônjuge ou companheira(o), as(aos) suas(seus) 
dependentes e as(aos) suas(seus) herdeiras(os). 
Dados da Anistia Internacional, de março de 2021, 
demonstraram que o Brasil liderava o ranking de 
óbitos de profissionais da saúde em decorrência da 
Covid-19. Na época do levantamento, o Brasil perdia 
uma(um) profissional de saúde a cada 19 horas para 
o vírus.

Saúde não é mercadoria

13 Tratar o serviço público como um produto, 
estabelecendo metas irreais, incentivando 
competitividade com prêmios e gratificações produz 
o efeito contrário às necessidades da população, ou 
seja, serviços menos resolutivos, que custam mais 
caro para a sociedade. O governo tem importado a 
lógica do setor privado para o serviço público, mas 
enquanto um serve para dar lucro ao empresário 
e outro deve atender às demandas da população. 
São parâmetros totalmente distintos. Não podemos 
comparar o número de atendimentos de uma Auxiliar 
de Saúde do SUS, com a quantidade de produtos 
vendidos numa loja. Há atendimentos rápidos e 
outros que vão demandar horas pela complexidade 
do caso.

14 Toda sociedade paga pelos serviços públicos 
para ser bem atendida, é uma produção que prioriza 
a qualidade, não a quantidade. Sem contar que as 
avaliações de desempenho não levam em conta 
as especificidades de cada pessoa e promovem 
adoecimento físico e psíquico. Infelizmente, apesar 
de toda argumentação exposta pelas entidades 
representativas das(os) servidoras(es), as avaliações 
e as metas são uma realidade em todos as áreas, 
inclusive na saúde. Em maio de 2022, as(os) 
servidoras(es) do Ministério da Saúde precisaram 
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validar a Avaliação de Desempenho da GDPST 
(Gratificação de Desempenho da Carreira da 
Previdência, Saúde e Trabalho), sob risco de terem o 
pagamento da Gratificação suspenso.

15 As Organizações Sociais (OS) hoje administram 
60% da rede de atendimento do SUS em todo país. 
Muita mobilização foi realizada para impedir que 
uma OS se instalasse no Hospital Florianópolis. A 
luta se intensificou em 2007, quando as empresas 
terceirizadas, que já atuavam na limpeza e na 
segurança, assumiram a lavanderia e o laboratório. 
Foram inúmeros atos em Defesa do HF, sempre 
caracterizados pelo ‘Abraço’ de trabalhadoras(es) e 
da comunidade ao prédio do HF; além das denúncias 
ao Ministério Público Estadual. Infelizmente, nada 
foi capaz de barrar a entrega do Hospital totalmente 
reformado e equipado para uma Organização Social 
em 2013.

16 As OSs e os serviços terceirizados nos 
Hospitais, nas Unidades de Pronto Atendimento e 
nas Unidades Básicas de Saúde trabalham com a 
lógica do encolhimento da força de trabalho, dando 
preferência as trabalhadoras(es) muito jovens, com 
boa aparência, boa formação e que aceitam salários 
muito baixos. Nas OSs são comuns as paralisações 
pelo pagamento dos salários e o não pagamento das 
verbas rescisórias, que precisam ser objeto de ação 
judicial. Os sindicatos acompanham de perto a atuação 
dessas empresas privadas que atuam no setor público. 
O atendimento oferecido no Hospital Florianópolis é 
um serviço público, portanto, é dever do Governo do 
Estado prezar pelo seu bom funcionamento.

17 A sobrecarga, a falta de condições dignas 
e a falta de segurança na execução das funções 
levam ao aumento do adoecimento e dos casos 
de aposentadorias por invalidez. O sucateamento 
também aparece na falta de manutenção dos 
equipamentos e das instalações e na falta de 
Equipamentos de Proteção Individual. E apesar de 
tudo isso, são contratos onerosos para a sociedade, 
que envolvem direta ou indiretamente empresas que 
possuem ligações com financiadores das campanhas 
dos gestores.

Desmontando a Mesa Permanente do SUS

18 Sem ouvir as representações sindicais, em 
abril de 2019, Jair Bolsonaro assina o Decreto nº 
9.759/2019, que extingue e limita os colegiados da 

administração pública federal. A extinção dos fóruns 
em que os segmentos sociais e os representantes 
das(os) trabalhadoras(es) dialogavam sobre políticas 
públicas, qualificação das condições de trabalho e 
dos serviços prestados à população foi repudiada 
pela Fenasps (Federação Nacional dos Sindicatos 
de Trabalhadores em Saúde e Previdência Social), 
Condsef (Confederação dos Trabalhadores no Serviço 
Público Federal), Fenadsef (Federação Nacional 
dos Trabalhadores do Serviço Público Federal), 
Confetam (Confederação dos Trabalhadores no 
Serviço Público Municipal), CNTSS (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social), 
Fasubra (Federação de Sindicatos de Trabalhadores 
Técnico-administrativos em Instituições de Ensino 
Superior Públicas do Brasil) e Fenafar (Federação 
Nacional dos Farmacêuticos).

19  A Política Nacional de Participação Social 
(PNPS), que inclui a Mesa Nacional de Negociação 
Permanente do SUS (MNNP-SUS), foram conquistas 
das(os) trabalhadoras(es) enquanto espaços para 
soluções de conflitos, construção de relações 
democráticas e melhorar as condições de atendimento 
à população. Eram compostas por representantes dos 
governos federal, estaduais e municipais, prestadores 
de serviços e trabalhadoras(es) da Saúde, com 
representação paritária. Era preciso acabar com uma 
das poucas políticas construídas para ouvir as(os) 
servidoras(es) e a população. A nota de repúdio das 
entidades ressalta que a luta em defesa da Saúde 
Pública prossegue. “É um direito do cidadão e dever 
do Estado!”.

Retrocesso na política de saúde mental

20 Associação Brasileira de Médicas e Médicos 
pela Democracia (ABMMD) e Rede Nacional de 
Médicos Populares (RNMP) encabeçam o documento 
que denuncia que Conselhos de Medicina, 
Associações Médicas e o governo estão revogando 
as Portarias que estruturam a Política Nacional 
de Saúde Mental. O processo de desmonte desta 
Política iniciou no governo Temer, em 2017, com 
a instituição da “nova” Política Nacional de Saúde 
Mental, que defende a volta ao modelo assistencial 
centralizado em internações em manicômios, que 
agora são chamados de comunidades e hospitais.

21 Desde 2001, a Reforma Psiquiátrica devolveu o 
protagonismo e a liberdade da pessoa em sofrimento 
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psíquico. A sociedade não pode permitir que 
interesses corporativos e mercadológicos realizem 
retrocessos como a volta dos tratamentos com 
eletrochoques.

INSS

Crise e Assalto ao Estado - O fim da 
Previdência Social e das Políticas Públicas

22 O INSS caminha a passos largos para um 
previsível e triste fim. A(o) servidora(or) pública(o), 
essa(e) personagem tão estigmatizada(o) por todos 
os setores da economia liberal e da mídia burguesa, 
já começa a perceber que, além de raro, corre o risco 
de entrar em extinção. 

23 Nesse sentido uma reflexão sobre a atualidade 
do papel que desempenhamos e o que o futuro 
reserva para as políticas públicas se faz necessária. 
Como exemplo e objeto de análise devemos esmiuçar 
o que ocorre no INSS, autarquia executora de uma 
das maiores e mais relevantes políticas públicas do 
país, a Previdência Social.

24 Parte do tripé da Seguridade Social (Saúde, 
Previdência e Assistência Social), a Previdência 
Social brasileira divide-se em três grandes regimes 
previdenciários: o Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS), os Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS) e o Regime de Previdência Complementar 
(RPC), cada um deles definido constitucionalmente 
para proteger um conjunto de trabalhadoras(es), 
obrigatória ou facultativamente.

25 O RGPS tem suas políticas elaboradas pelo 
Ministério da Economia e executadas pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia  federal  
criada  pelo  Decreto n° 99.350, de 27 de junho de 1990. 
Dentre as(os) contribuintes desse regime, encontram-
se as(os) empregadoras(es), empregadas(os) 
assalariadas(os), servidoras(es) públicas(os) que 
não sejam integrantes de RPPS, trabalhadoras(es) 
domésticas(os), autônomas(os), contribuintes 
individuais, trabalhadoras(es) rurais, pescadoras(es) 
artesanais, indígenas e quilombolas. Ele atua também 
na operacionalização dos benefícios da LOAS – Lei 
Orgânica da Assistência Social, conforme Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro  de  1993,  e  conforme  
inciso  V  do  art. 203  da  Constituição  Federal  de  
1988,  e  do  Seguro-Defeso.  Só no exercício de 2020, 
em todas  as  suas  operações,  movimentou valores 

superiores a R$ 730 bilhões, sendo aproximadamente 
R$ 670 bilhões do RGPS, R$ 60 bilhões da LOAS e R$ 
2,6 bilhões de Seguro-Defeso.

26 Não por acaso, a política dominante nas 
inúmeras gestões governamentais – de FHC, passando 
por Lula, Dilma e Temer - tem sido atacar o Seguro 
Social, garantindo seu enfraquecimento e dilapidação, 
bem como pavimentando o caminho para um novo 
sistema, o de capitalização. Nele, a exemplo do 
modelo Chileno, que Paulo Guedes também auxiliou a 
implantar, o Estado se retira da relação entre custeio/
financiamento (tributos muitas vezes vinculados) 
e pagamento de benefícios, entregando a política 
aos bancos, que passam a gerir fundos individuais. 
Na prática, passa a ser um serviço bancário sem 
intermediários entre a(o) cidadã(ão) e a instituição 
financeira.

A Esquerda define seu lado na luta de classes

27 Importante recordar que Lula foi pródigo em 
atender ao mercado, consolidando o caráter liberal 
e conciliatório de seu governo já no primeiro ano de 
seu mandato, quando realizou uma grande reforma 
no sistema incidindo justamente no setor público, 
grande base de apoio em sua eleição.

28 De lá pra cá inúmeras alterações na legislação 
e mini reformas (governo Dilma), bem como total 
falta de investimento, apenas deram continuidade a 
mesma lógica, precarizando o atendimento, retirando 
direitos e dificultando o acesso dos mesmos pela 
população. A esquerda liberal usou a exaustão 
palavras chaves como déficit, regalias, ajustes 
e os mais medíocres argumentos econômicos, 
como comparar a economia doméstica com a de 
Estado, numa “politização às avessas” em completo 
alinhamento as frações da burguesia brasileira que 
assaltam o país. Tais iniciativas tiveram êxito ao 
final, com a grande contrarreforma da previdência 
(EC 103) aprovada no atual governo, que ao fim e 
ao cabo, tornam praticamente impossível a(ao) 
trabalhadora(or) alcançar a aposentadoria.

29 Ora, a Previdência Social brasileira representa 
na América Latina a maior política de distribuição 
de renda do continente, sendo ainda, em números 
absolutos, a 2ª maior desse tipo no mundo. São 
recursos somados que detém a 2ª maior rubrica do 
orçamento federal, só ficando atrás do serviço da dívida 
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pública (pagamento, rolagem e juros) que, desde FHC, 
funciona a partir de um sistema próprio de drenagem 
e sequestro de recursos públicos diretamente para as 
frações do capital financeiro rentístico. A Previdência 
vira, portanto, objeto de cobiça, mirando de forma 
certeira as fontes de seu financiamento, as garantias 
e direitos aos benefícios e no desmonte da autarquia 
que executa e operacionaliza tais políticas – o INSS.

INSS – Gestão Privada em Política Pública

30 Historicamente, o INSS tem sido usado como 
laboratório para implementação das mais diversas 
práticas gerenciais oriundas da iniciativa privada. 
Modelos corporativos robustos encontram num 
cenário devastado pela falta de servidoras(es) e 
altamente pulverizado com agências de atendimento 
em todo país, ambiente fértil para formulações 
mirabolantes e técnicas empresariais “modernas” 
voltadas prioritariamente ao produtivismo, às metas 
e as avaliações, desconsiderando a política em si ou 
a população usuária do sistema.

31 Com uma defasagem de 22 mil servidoras(es) e 
um represamento de cerca de 2 milhões de processos, 
o INSS hoje vivencia o caos no atendimento. De 1985 
a 2003 não houve realização de concurso e o quadro 
de pessoal foi encolhendo enquanto aumentava 
o total de aposentadas(os). O envelhecimento da 
população, o cumprimento da Constituição, BPC, 
Aposentadoria Rural, e o alto índice de adoecimento 
com a precarização do trabalho, fez com que o público 
do INSS mais que dobrasse no mesmo período e os 
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concursos realizados no período 2003 a 2016 não 
conseguiram repor o quadro de pessoal para atender 
a demanda. Nos últimos sete anos a autarquia perdeu 
mais de 50% de seu quadro de servidoras(es).

32 Uma das últimas e talvez mais impactantes 
medidas tomadas foi a virtualização do atendimento 
com a criação do que hoje se conhece como INSS 
digital. A iniciativa procura resolver a crônica falta 
de servidoras(es) no instituto repassando as(aos) 
seguradas(os) grande parte da responsabilidade 
pelo acesso aos benefícios. 

33 Na verdade, conforme relatórios de órgãos de 
controle e do próprio Ministério Público Federal, o que 
se fez foi impedir uma imensa parcela da população 
de acessar seus direitos por meio da Infoexclusão. 
Segundo IBGE, aproximadamente 33% da população 
não tem acesso à internet e outros 38 milhões são 
analfabetos funcionais, que não conseguem operar 
sistemas digitais. Temos, portanto, um universo de 
cerca de 100 milhões de pessoas com dificuldades 
de fazerem autoatendimento no INSS. 

34 Logo, recursos remotos e novos fluxos de 
trabalho acabam por representar uma barreira para 
grande parte da população que recorre ao INSS 
considerando que 67% recebem até um salário 
mínimo, 72% tem 60 anos ou mais, cerca de 13 mil 
seguradas(os) são septuagenárias(os) e, portanto, 

mais da metade da população segurada é composta 
por pobres e idosas(os). Mas logicamente, políticas 
liberais, sejam de esquerda ou de direita, não 
costumam considerar tais questões relevantes.

O Caos como Projeto

35 Essa inoperância planejada tem consequências 
diretas. Só em 2019 já haviam 90 ações públicas 
ou mandados de segurança coletivos. A falta de 
atendimento e ao devido acesso obriga a(o) segurada(o) 
da previdência a submeter seus pedidos diretamente 
a justiça, sem prévia análise administrativa, criando, 
além de judicialização excessiva, um atendimento 
intermediário com custos advocatícios por um serviço 
que deveria ser público e gratuito. 

36 Para o Estado, que impacta diretamente o 
financiamento da Seguridade Social todo ano em cerca 
de 900 bilhões de reais em isenções, desonerações 
e sendo leniente no combate as sonegações fiscais 
da burguesia, talvez o gasto com multas e custas 
processuais não seja tão importante. No entanto, 
chega a ser difícil fechar os olhos ao fato de que, desde 
2016, quase 58% de todos os novos processos na 
justiça federal versarem sobre matéria previdenciária. 
Em média, são 15% de todos os processos na justiça 
brasileira. E vem aumentando assim como os recursos 

Gráfico 02 - Benefícios mantidos pela 
Previdência Social, segundo faixa 
etária dos(as) beneficiários(as).

Gráfico 01 - Benefícios mantidos pela 
Previdência Social, segundo faixa salarial.

FONTE: Dados construídos a partir do Boletim Estatístico de Previdência Social (2017)- BEPS.
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dispendidos. Em dados de 2016 o INSS desembolsou 
só com multas mais de 9 milhões de reais.

37 Enquanto o custo médio de um processo 
administrativo gira em torno de R$ 894,00, o custo 
de um processo judicial atinge mais de R$ 3.700,00. 
Isso significa um gasto quatro vezes maior só na 
primeira instância.

38 Talvez uma das conclusões mais alarmantes 
pode ser verificada ao se observar que o auxílio-
acidente acidentário é reconhecido mais no âmbito do 
judiciário do que no próprio INSS. De acordo com sua 
base de dados, entre 2004 e 2019, foram concedidos 
78.760 auxílios-acidente, enquanto no judiciário 
foram 172.857 concessões desses benefícios.

39 Não é preciso ser um especialista em 
gestão pública para entender que os recursos 
não investidos, seja na reposição do quadro de 
servidoras(es) ou na melhoria do atendimento 
presencial, acabam por escoar por vias transversas, 
causando lesão aos cofres públicos enquanto 
atendem a uma generosa fatia do mercado.

O tempo e o trabalho – esticando a corda da 
superexploração

40 O tempo, essência da exploração produtiva no 
capitalismo, precisava ser capturado em programas 
de gestão cada vez mais agressivos. Nesse sentido, 
o ataque final se dá com a derrubada da última 
barreira para a superexploração da força de trabalho 
remanescente, a jornada legal de trabalho. 

41 Tal reorganização produtiva, apesar dos alertas 
das entidades sindicais, em especial do Sindprevs/
SC e da Fenasps, capturou boa parte das(os) 
trabalhadoras(es) com a promessa do fim do ponto 
obrigatório a partir do trabalho remoto ou teletrabalho. 
Servidoras(es) que antes trabalhavam em agências 
com dois turnos de 6 horas, agora trabalham de 10 

a 14 horas por dia. Muitos, durante a madrugada 
inclusive, quando a rede de processamento de 
dados da Previdência, também precarizada, costuma 
funcionar melhor. 

42 A consciência ingênua anunciava a tecnologia 
como o avanço que disponibilizaria mais tempo para 
lazer, família, ócio e formação. O capitalismo não se 
intimidou em continuar tomando para si mais tempo de 
vida da(o) trabalhadora(or) de modo a acelerar ainda 
mais a produtividade. Aqueles que pensaram nas 
vantagens de se “trabalhar em casa”, hoje percebem 
as desvantagens de se “dormir no trabalho”. 

43 As pressões sobre as(os) servidoras(es) foram 
de tal nível que no ano de 2020 houve um incremento 
de 75% em relação à 2019 na produtividade das(os) 
servidoras(es), conforme o relatório de gestão do 
INSS. Foram mais de 13 milhões de requerimentos 
analisados, mesmo com a redução de 50% na força 
de trabalho existente. E esses números continuam 
aumentando, não sem um custo altíssimo para as(os) 
trabalhadoras(es) e seguradas(os).

44 No relatório de gestão do INSS, ficam claros 
tais objetivos:

“...aumento da produtividade dos servidores 
do INSS com a definição de meta superior ao 
trabalho executado no ambiente físico” (INSS, 
2020, pág. 86)

45 Sem mais jornada definida, assoberbada, 
precarizada e incapaz de absorver a demanda 
existente, além do profundo processo de assédio 
moral organizacional em razão de gestão 
administrativa voltada ao aumento da produtividade 
por meio de pressões e sujeição de servidoras(es) 
a metas abusivas, não foi surpresa quando os dados 
de adoecimento começaram a mostrar um aumento 
relevante de afastamentos. 

46 O tempo, sequestrado pelo capital, cobra seu 
preço em vida:

ANO SERVIDORAS(ES) 
ATIVOS AFASTADOS PERCENTUAL (%)

2016 26.069 10.249 39,31489509

2017 25.524 10.152 39,77433004

2018 24.059 11.349 47,17153664

2019 19.744 12.776 64,7082658
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47 Por incrível que pareça, os dados são tão 
relevantes que a realidade se impõe a retórica 
governamental, e o próprio Ministério Público 
Federal foi obrigado a reconhecer a inoperância do 
sistema em meio ao projeto de desmonte da política 
pública de Previdência, citando em curso de ação 
civil pública:

48 “(...) os canais remotos, especialmente o Meu INSS, 
ao tempo em que MASCARAM a PRECARIZAÇÃO 
dos serviços da autarquia previdenciária e do seu 
quadro funcional, barram o acesso de milhões de 
pessoas a direitos que lhes assistem. Mais do que 
isso, propiciam, paralelamente, a proliferação de 
terceiros prestadores de serviços – seja pessoa física, 
seja pessoa jurídica – que cobram dos segurados e 
assistidos para obter pelos instrumentos virtuais a 
“facilidade” que é a eles negada.”

49 E mais: 

“O silêncio da União diante das constatações dos 
órgãos de controle e dos reclamos da própria 
autarquia previdenciária fazem crer numa 
deliberada vontade de desmantelá-la ao arrepio 
da probidade administrativa.” (MPF – Ação Civil 
Pública)

50 Obviamente nenhuma ação teve curso e a 
autarquia aprofundou a dinâmica predatória, seja 
no atendimento digital, seja na precarização das 
estruturas físicas de atendimento (APSs – Agências 
da Previdência Social). As que não estão fechando 
nos inúmeros municípios do interior brasileiro, se 
encontram praticamente abandonadas a própria 
sorte.

Reorganização Produtiva – A superexploração 
na era digital e o assalto ao Estado

51 Como política de gestão no contexto de 
um amplo projeto político de reformulação do 
Estado brasileiro, aprofundando ainda mais o 
viés neoliberal com cortes de direitos da classe 
trabalhadora, o INSS admite publicamente em 
seu último relatório de gestão os elementos de 
mercado que têm fortalecido um modelo perverso 
de entrega das políticas públicas ao setor privado, 
demonstrando de maneira acelerada a destruição 
da Previdência Social e a precarização do trabalho 
das(os) servidoras(es) do instituto.

52 No relatório, enfatiza o caráter desta 
reestruturação e, tal como empresa, estabelece 
metas de superávit para seu funcionamento e 
avaliação “sustentável”:

53 “Reestruturação Organizacional para a 
Transformação Digital que o Instituto vem 
implementando, incluindo reformulação do 
regimento interno e competências de toda a 
rede, redimensionamento da força de trabalho 
e indicadores de desempenho considerados 
para avaliação individual e institucional; 
e INSS Superavitário, englobando estratégias 
de arrecadação de receitas próprias para 
garantir o funcionamento da Autarquia sem a 
necessidade de recursos tributários, utilizando 
como instrumentos a operacionalização 
da folha de pagamentos, ressarcimento de 
custos com crédito consignado e cobrança 
administrativa” (Relatório de Gestão INSS, 
2020, página 25).

54 Diluem-se as barreiras entre Estado/
Mercado, coisa pública/privada, bem como as 
ilusões de que a administração dos interesses 
da classe dominante em um país periférico, 
dependente e subdesenvolvido não estão a cargo 
da institucionalidade governamental e sua estrutura 
estatal. A mesma que a esquerda liberal hegemônica 
no país ainda tenta ousar defender.

55 Em outras palavras, o que diz o Relatório de 
Gestão mencionado nada mais é do que garantir que 
os recursos tributários disponíveis e vinculados 
ao regime de previdência estejam à disposição do 
sistema financeiro, não utilizando-se dos mesmos 
para gestão dos crônicos problemas da autarquia. 
Para tanto é necessário redimensionamento da força (Janela cai na calçada) – APS  Itajaí, 29/10/2021
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de trabalho de modo a extrair a máxima produção 
com o mínimo de servidoras(es) disponíveis; firmar 
parcerias com o sistema bancário de forma a 
“vender” a administração da folha de pagamentos 
de benefícios e com cartórios para realização 
de serviços; bem como encontrar formas de 
ressarcimento e economia a partir da rede de 
crédito consignado (empréstimos bancários) e 
cobranças administrativas (auditorias internas).

56 O “INSS Superavitário” passa a operar, 
portanto, na mesma lógica utilizada nas agências 
bancárias, que precisam sustentar seus custos 
operacionais. Centenas de agências do Banco 
do Brasil foram fechadas recentemente por não 
cumprirem tais requisitos. Tal dinâmica não 
difere ao aplicado pelo INSS, que vem fechando 
diversas agências em cidades de pequeno porte e 
pressionando as Prefeituras a assumirem os gastos 
com a estrutura do Instituto.

57 Extinguindo o atendimento presencial em 
suas unidades e fechando agências, o resultado 
concreto dessa nova modalidade mercantil de gestão 
estatal trouxe uma redução drástica no número de 
seguradas(os) atendidas(os). Antes do período da 
pandemia, os atendimentos presenciais eram cerca 
de 4 milhões por mês; atualmente, mesmo com a 
reabertura das agências do INSS os atendimentos 
presenciais são apenas cerca de 700.000 por mês. 

58 Ainda, o relatório expõe a redução de direitos 
com as contrarreformas e medidas provisórias 
que instituíram os chamados “pentes finos” no 
INSS “gerando redução de aproximadamente R$ 10 
bilhões em relação ao que havia sido projetado na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020” (INSS, 
2020, p.05). Nada mais do que uma maneira legal 
de, a partir de auditorias internas, cortar benefícios 
e economizar às custas dos segmentos mais 
vulneráveis da sociedade.

59 Considerando que a maioria dos benefícios 
equivale a um salário-mínimo, mais de 900.000 
mil pessoas deixaram de ter acesso à política de 
Previdência Social em plena crise sanitária no país. O 
Estado liberal corta na carne dos que mais necessitam 
de uma política social como a previdenciária, 
contingenciando gastos e investimentos essenciais 
na estrutura de atendimento dos serviços públicos e 
nos benefícios de suas(seus) usuárias(os), enquanto 
alimenta o sistema financeiro e as frações da 
burguesia nacional com recursos abundantes. 

60 Só os juros e amortizações da dívida pública 
irrigaram a classe dominante em R$ 1,381 Trilhão 
em 2020, representando a maior fatia do orçamento 
federal, sendo também o gasto que apresentou o 
maior crescimento nominal, 33% superior ao valor 
gasto em 2019.

61 Operações compromissadas (também 
chamadas de bolsa banqueiro), que são depósitos 
dos entes bancários diariamente remunerados pelo 
Banco Central, chegaram a superar R$1,7 trilhão em 
setembro/2020, um gasto extorsivo e um sequestro 
de recursos públicos diretamente para o sistema 
financeiro com aval estatal. 

62 A crise cumpre seu papel e acentua a transferência 
de riquezas para as(os) mais ricas(os) enquanto 
degrada ainda mais as condições de vida das classes 
populares. Segundo a Auditoria Cidadã da Dívida, 
diante do estado de calamidade pública decorrente da 
pandemia, a EC 106, por exemplo, privilegiou ainda mais 
as(os) rentistas durante a pandemia. Liberou totalmente 
o pagamento de juros, inclusive por meio da emissão 
de novos títulos da dívida, suspendendo a aplicação do 
Art. 167, III, da própria Constituição Federal, agravando 
assim a situação das contas públicas. Os dados revelam 
o aumento dos gastos com a dívida pública em R$ 
344 bilhões, alcançando a cifra de R$ 1,381 trilhão em 
2020, equivalente a 472% do valor gasto com o “Auxílio 
Emergencial”.

63 Assim, seguindo o projeto político em curso, 
as políticas públicas seguem sendo diluídas e 
entregues paulatinamente ao mercado. Por trás 
de belos gráficos, cores exuberantes e um modelo 
de análise e apresentação com conotações de alto 
nível de administração corporativa e gerencial, o 
Relatório de Gestão do INSS aponta claramente 
tal programa e projeto. Nele, um plano muito bem 
elaborado e posto em ação, em maior ou menor 
medida em todos os governos, vem enxugando a 
máquina estatal já precarizada, com vistas a ampliar 
a participação do mercado e possibilitar a final 
privatização dos serviços públicos e, no contexto 
em tela, os previdenciários.

64 Um belo relatório caiado, que nem de longe 
reflete as mazelas e dificuldades que diariamente 
passam milhares de brasileiras(os) que buscam 
acesso aos seus direitos junto ao Seguro Social, 
bem como, a falta de orientação, respeito e 
dignidade a que estão sujeitos as(os) cidadãs(ãos) 
e servidoras(es) da instituição.
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65 Por fim, o caso do INSS não difere em nada do 
que vem acontecendo no serviço público de forma 
generalizada. O INSS se tornou apenas o laboratório 
perfeito para testes por suas características e pelo 
montante de recursos que manipula.

66 O SUS, as Universidades, entre outros 
setores importantes, há muito já perderam as 
poucas possibilidades reais de discussão pública 
de suas potencialidades e verdadeiro papel de 
mudanças significativas no caráter da sociedade. 
Com uma geração inteira perdida entre as políticas 
conciliatórias e de distribuição de renda de governos 
eminentemente liberais, de esquerda ou direita, 
a criação de ilusões pueris e um rebaixamento 
intelectual e político da consciência crítica existente 
acabaram por deixar marcas significativas no 
espírito de luta e um campo devastado que poucos 
parecem querer voltar a semear.

 

Serviço Social: uma política da Previdência 
Social e um patrimônio da população

67 O Serviço Social previdenciário, junto com 
a Reabilitação Profissional, abarca muitas(os) 
profissionais assistentes sociais, categoria que 
tem uma luta histórica em defesa dos direitos 
sociais e que, ao longo dos anos, vem se engajando 
na luta sindical, participando ativamente dos 
espaços da classe trabalhadora de maneira geral 
e, especificamente, no contexto do INSS. Essa 
atuação ocorre tanto em nível nacional, através da 
Fenasps e comissões, quanto nos estados, através 
do engajamento e participação ativa nos sindicados 
da categoria, movimentos sociais, conselhos 
profissionais, etc.

68 O Serviço Social na Previdência, política 
pública com quase oito décadas de existência, 
desenvolve diversas atividades conforme prevê 
a Matriz Teórico Metodológica do Serviço Social, 
Resolução nº 203/2018 e o Art. 88 da lei 8.213/1991.

69 Ao longo da sua existência, vem sofrendo 
ataques sistemáticos, marcados por cerceamento 
da autonomia profissional, assédio moral e ético, 
além tentativas de extinção do próprio Serviço 
Social, como o que ocorreu com a contrarreforma da 
Previdência Social em 1998 e em 2017 com a alteração 
do regimento interno do INSS, transformando a 
Divisão de Serviço Social em Divisão de Avaliação 

Social, além das décadas de luta contra o desvio de 
função. Já em 2019, a categoria, bem como a classe 
trabalhadora brasileira, sofre novo ataque com a MP 
905/2019 que altera entre outros pontos, benefícios 
previdenciários, traz mudanças para a carreira 
do Seguro Social e extingue o Serviço Social 
como uma prestação de serviço aos beneficiários 
do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 
Felizmente, em ambos os casos, a luta da categoria, 
respaldada pelas entidades sindicais, pelo conjunto 
CEFESS/CRESS, pela sociedade civil organizada, 
movimentos sociais e demais entes da sociedade 
fez com que as investidas de desmonte desse 
serviço fossem revertidas, ou pelo menos contidas.

70 Na esteira dos ataques mencionados, 
reafirmando a política de assédio moral 
institucionalizada no INSS, a direção do instituto 
publicou a Portaria nº 11 de 17 de 03/21 que aumenta 
a quantidade de avaliações sociais para acesso 
ao BPC (Benefício de Prestação Continuada), 
destinado as pessoas com deficiência, reduzindo a 
atuação das(os) profissionais às avaliações sociais, 
ignorando a gama de atribuições previstas no 
manual técnico, como a socialização de informações 
sociais, atendimento a rede socioassistencial, etc.

71 Nessa linha, enquanto essa tese é escrita, 
lidamos com um novo golpe, a MP 1113/2022 
que terceiriza as avaliações sociais realizadas 
pelo Serviço Social no INSS para os Centros de 
Referência de Assistência Social – CRAS e Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social 
- CREAS, colocando em risco o Serviço Social 
na Previdência Social, considerando a natureza 
diversa e as atribuições específicas no atendimento 
à população de cada órgão. Além de sobrecarregar 
as(os) profissionais e ampliar as demandas das 
unidades da política de Assistência Social que 
atualmente se encontram sucateados e sem 
recursos humanos para atender de forma adequada 
a população usuária. Para resolução de problemas 
de benefícios represados no INSS é necessária 
realização de concurso público para Analistas do 
Seguro Social com formação em Serviço Social 
Não é terceirizando uma atividade específica do 
Serviço Social no INSS e, consequentemente, 
desmontando esse importante serviço 
previdenciário, além de ampliar as demandas da 
Política de Assistência Social, que serão resolvidos 
os problemas estruturais do INSS. Além disso, 
muitos processos ficam “parados” por meses e até 
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anos, face a insuficiência de servidoras(es) da área 
administrativa destinados a análise do benefício 
em tela. Ou seja, a medida proposta só penaliza 
ainda mais a população que vem sendo impedida de 
acessar os serviços de forma integral e efetiva.

72 É evidente que destruir esse importante serviço 
previdenciário é parte do projeto político em curso, 
que visa em última análise a destruição da política 
de Previdência Social pública como patrimônio da 
população brasileira. Dentro da lógica neoliberal, que 
estabelece o viés produtivista dentro do INSS, acirrado 
pelo advento do modelo digital, fica claro que, a 
atuação do Serviço Social não atende aos anseios da 
instituição, ao passo que caminha na contramão dos 
“avanços tecnológicos” propostos pelo modelo de 
gestão atual.

73 Cabe ressaltar que, todas as conquistas, bem 
como a possibilidade de evitar perdas maiores, 
ocorreu sob muita luta e resistência da categoria. 
Um exemplo foi a greve de 2022. Embora não 
se tenha conseguido que o INSS retomasse a 
questão da jornada de trabalho de 6 horas, ainda 
que as(os) assistentes sociais tenham legislação 
especifica que estabelece carga horária máxima 
de 6 horas, as conquistas obtidas no Termo de 
Acordo da greve foram importantes, para garantir 
a autonomia profissional e a manutenção mínima 
do atendimento à população. Os principais avanços 
obtidos no Termo de Acordo de greve, no que tange 
aos serviços previdenciários específicos foram: 
retorno do agendamento do serviço de socialização 
de informações previdenciárias e assistenciais, 
suspenso devido a priorização dos atendimentos de 
avaliação social; o limite de cinco avaliações sociais 
por dia; avaliação da força de trabalho dos serviços 
previdenciários para sugestão de concurso público; 
proposta de adequação dos sistemas do Serviço 
Social e Reabilitação Profissional, dentre outras 
questões discutidas ao longo do greve, nas mesas 
de negociação.

Greve Nacional do INSS

74 Em 23 de março de 2022, as(os) trabalhado-
ras(es) do INSS iniciaram a greve nacional da 
categoria que durou 62 dias e teve a adesão de 25 
estados e do Distrito Federal. Santa Catarina foi 
um dos estados que levou o indicativo favorável à 
adesão para a Plenária Nacional que deliberou pela 

deflagração da paralisação. Aqui no estado as(os) 
servidoras(es) construíram um movimento forte, 
com a adesão de 34 locais de trabalho, enfrentando 
toda as limitações impostas pelo trabalho remoto e 
pelo corte dos salários.

75 Foi a primeira greve num mundo reestruturado 
para a superexploração do trabalho, em que a 
reorganização produtiva já atingia o serviço 
público, em especial o INSS, com toda sua força 
e perversidade. Tais mudanças no tecido social 
e na estrutura dos serviços prestados pela 
Previdência cobrou um preço alto na organização 
das(os) trabalhadoras(es) e, no futuro, exigirá 
das entidades sindicais um profundo estudo e 
debate sobre como superar as dificuldades ora 
impostas para a mobilização e a politização das(os) 
trabalhadoras(es).

76 A greve em si foi atípica, de poucos, 
caracterizada em maior ou menor medida por 
uma vanguarda que assumiu o dever de fazer o 
enfrentamento e chamar as(os) trabalhadoras(es) 
para a luta. Em função do momento histórico 
completamente adverso às(aos) trabalhadoras(es) 
e o projeto político em curso, esperava-se que tal 
movimento pudesse, em seus limites, pelo menos 
provocar um amplo debate na sociedade sobre 
a precarização da política previdenciária, seus 
problemas estruturais e os reflexos no atendimento 
à população. Surpreendentemente, ela foi bem mais 
além, conquistando espaços e vitórias de curto, 
médio e longo prazos que, no início, pareciam muito 
distantes.

77 O movimento obrigou o governo a instaurar 
mesas de negociação sobre as pautas específicas, 
junto ao presidente do INSS, ao Ministério da 
Previdência e Trabalho e ao Ministério da Economia. 
A abertura desses canais de negociação e o amplo 
diálogo com parlamentares, que formaram uma 
base legislativa de apoio, forçaram o governo 
a debater as demandas apresentadas pelas(os) 
trabalhadoras(es). Na avaliação do Comando 
Nacional de Greve (CNG) da Fenasps e do Comando 
Estadual de Greve de Santa Catarina só foi possível 
avançar nas pautas de reinvindicações devido à 
adesão e coragem das(os) trabalhadoras(es) do 
Seguro Social. Foi fundamental a experiência e a 
solidez de um sindicato forte, como o Sindprevs/SC, 
no encaminhamento das demandas provenientes da 
base e do Comando Estadual instituído, avançando 
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na construção do movimento no estado. A existência 
do Fundo de Greve, por sua vez, permitiu também 
que o Sindprevs/SC pudesse prestar um apoio 
financeiro as(aos) servidoras(es) sindicalizadas(os) 
atacadas(os) pelo Governo com o corte de suas 
remunerações

78 Desde a última greve, em 2015, todos os 
indicativos relativos às condições de trabalho 
e ao poder de compra dos salários das(os) 
servidoras(es) pioraram dramaticamente. O Dieese 
calculou um aumento de 72% no custo de vida 
entre janeiro de 2019 e abril de 2022. Nos últimos 
anos, a Fenasps e os sindicatos estaduais, apesar 
da insistência, documentos e lutas constantes, 
conseguiram raras vezes reunir-se com as(os) 
gestoras(es) públicas(os) para expor as demandas 
das(os) trabalhadoras(es) e da população. As(os) 
representantes sindicais averiguaram diretamente 
nos locais de trabalho as condições concretas e 
advertiram sobre os rumos que se avizinhavam no 
desmonte do serviço público.  As reivindicações 
e constatações nunca foram valorizadas, não 
restando outro caminho que não fosse a greve.

79 Durante todo o período paredista, representan-
tes do Comando Nacional de Greve (CNG) da Fenasps 
percorreram diversos gabinetes buscando apoio 
do Poder Legislativo, esperando articular com o 
Executivo a efetivação de uma mesa de negociação 
com as entidades sindicais. Foram protocolados 
inúmeros ofícios na liderança do governo e nas 
lideranças de partidos, como PT, PSB, MDB, 
PSDB, Cidadania, PDT e Rede Sustentabilidade, 
solicitando aos parlamentares apoio e intervenção 
junto aos ministérios da Economia e do Trabalho e 
Previdência para atendimento das pautas das(os) 
servidoras(es) do INSS e dos ministérios da Saúde 
e do Trabalho.

80 Após inúmeras reuniões com o governo, o 
Comando Nacional de Greve (CNG) da Fenasps, 
avalia que foi possível avançar nas pautas de 
reinvindicações. Em 23 de maio, foi assinado o 
Acordo de Greve com as entidades representativas 
do INSS e Ministério do Trabalho e Previdência.

81 Em uma conjuntura comparável a um oceano 
revolto de impossibilidades, se não alcançamos 
tudo que desejávamos, conseguimos navegar 
para muito além dos limites esperados. Questões 
como Carreira Típica de Estado e recomposição 
de folha remuneratória avançaram enormemente 

graças a garra e a luta das(os) servidoras(es) 
mobilizadas(os). A recuperação dos valores devidos 
desde a greve de 2009 e a instituição de espaços 
permanentes de discussão sobre os processos de 
trabalho junto ao INSS são outros exemplos de que 
não há saída ou conquista que não sobrevenha da 
luta e da união das(os) trabalhadoras(es), mesmo 
num cenário tão adverso.

82 Ficará registrada na história de lutas da 
categoria que, entre 23 de março e 23 de maio de 
2022, as(os) servidoras(es) do INSS estiveram em 
greve, lutando novamente por dignidade. As(os) 
trabalhadoras(es) seguem vigilantes porque os 
interesses do capital nacional e internacional são 
constantes e crescentes por apropriarem-se dos 
recursos que mensalmente a classe trabalhadora 
brasileira aporta à Previdência Social. A greve 
termina, mas a luta segue diária.

83 Mais do que nunca, faz-se necessária a 
atuação do sindicato na organização da classe 
trabalhadora e na criação de novas formas de 
engajamento e adesão, frente a um mundo de 
mudanças permanentes que precarizam, afastam, 
desconectam e individualizam o ser e sua função 
social. O Sindprevs/SC sempre foi instrumento de 
vanguarda na luta e, como sempre e historicamente 
comprovado, não fugirá de mais esse desafio.

ANVISA

A saúde e a descoberta da vigilância sanitária 
no Brasil

84 O acesso à saúde na época da colonização e 
do império era determinado pela classe social do 
indivíduo. As(os) nobres tinham acesso às(aos) 
médicas(os), enquanto as(os) pobres, escravas(os) 
e indígenas não recebiam nenhum tipo de atenção 
médica. Essa parte da população era dependente 
da filantropia, da caridade e das crenças. Nada tão 
novo e contemporâneo, como se possa pensar, a 
preocupação com a saúde pública e as formas de 
controlar doenças, grandes epidemias e pandemias 
remontam o tempo do Brasil colônia e império.

85 Em 1828, poucos anos após a declaração da “ 
independência “ do Brasil (1822), foi aprovada a Lei 
de 1º de outubro, que definia as funções das câmaras 



32 TESE 1 - ONTEM, HOJE E SEMPRE NA LUTA

municipais, atribuindo-lhes, entre outros, a inspeção 
sobre a saúde, a vacinação, a higiene e a fiscalização 
dos comerciantes e produtos destinados ao consumo 
público. O regulamento sanitário determinava que 
fossem submetidas às visitas de saúde todas as 
embarcações mercantis ou de guerra, nacionais e 
estrangeiras, que aportassem no Rio de Janeiro. Tais 
registros históricos apontam que, já nessa época, 
existia uma estrutura de fiscalização sanitária, tal 
como a área de Portos, Aeroportos, Fronteiras e 
Recintos Alfandegados da Anvisa, que resiste aos 
constantes ataques e ameaças da própria gestão e 
a falta absoluta de atenção por parte do governo de 
Jair Bolsonaro com a saúde no país.

86 Criada pelo Decreto de 17/01/1829, a Inspeção 
de Saúde Pública do Porto do Rio de Janeiro tinha 
por atribuição verificar o estado sanitário das 
embarcações e decidir se estavam desimpedidas 
ou deveriam guardar quarentena. Os prazos de 
quarentena eram definidos de acordo com os portos 
de procedência dos navios.

87 Mais próximo a nossa realidade, ocorreu 
a criação da Secretaria Nacional de Vigilância 
Sanitária (SNVS) em 1976, com sede em Brasília- DF. 
A título de curiosidade, o Inamps (Instituto Nacional 
de Assistência Médica da Previdência Social) foi 
criado em 1974, sendo essa Secretaria parte da 
mesma política do governo federal, com respectivos 
órgãos e servidoras(es) vinculadas(os) diretamente 
ao Ministério da Saúde. Em Santa Catarina, existia 
também, como em outros portos pelo país, o 
serviço denominado Inspetoria de Portos e pouco 
depois chamado de Saúde dos Portos. Inicialmente 
suas ações eram desempenhadas por pequenos 
grupos de médicas(os), posteriormente as equipes 
foram ampliadas com servidoras(es), a princípio, 
dos serviços estaduais de vigilância sanitária que 
assumiram tais funções devido a descentralização 
de ações e falta de pessoal qualificado com certa 
experiência. Somente por volta de 1994/1995 
passaram a existir estruturas estaduais do Ministério 
da Saúde, subordinadas a SNVS, denominadas 
Coordenações Estaduais de Portos, Aeroportos e 
Fronteiras, com unidades vinculadas a postos de 
serviço, compondo os locais de trabalho das(os) 
servidoras(es) federais oriundas(os) do Ex-Inamps, 
Funasa, todas(os) do quadro do Ministério da Saúde, 
distribuídas(os) entre o aeroporto Hercílio Luz, 
Joinville, São Francisco do Sul, Itajaí, Navegantes, 
Imbituba, Fronteira de Dionísio Cerqueira e Chapecó.

88 A Secretaria Nacional foi extinta em abril de 
1999, cedendo lugar a criação da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - Anvisa (Lei nº 9.782/99 ). 
Na última reestruturação nacional da área de PAFs 
(Portos, Aeroportos e Fronteiras), foram fechados 
77 postos de serviço. Atualmente, a Anvisa em 
Santa Catarina se resume a sede da Coordenação 
Estadual e dois postos de trabalho: um no porto 
de Itajaí e outro no porto de São Francisco do 
Sul. Os demais, denominados Pontos de Atuação, 
não aparecem na estrutura organizacional e não 
possuem servidoras(es) lotadas(os).

Epidemia x Pandemia é algo novo ou sempre 
existiu?

89 As(os) índias(os) foram vítimas de doenças 
para as quais não tinham defesa genética: varíola, 
rubéola, malária, disenteria, gripe e sarampo 
trazidos pelas(os) colonizadoras(es) europeias(us). 
As condições de saúde da população negra eram 
igualmente deploráveis.

90 Com a abertura dos portos ao comércio 
exterior, em 1808, as autoridades sanitárias 
concentraram suas atenções nas medidas 
higiênicas que respondessem aos interesses 
das(os) comerciantes e da agroindústria escravista 
exportadora, fiscalizando as boticas de bordo, 
as cargas trazidas e a presença de doenças 
contagiosas na tripulação. O medo da importação 
de escravas(os) doentes que pudessem gerar 
uma epidemia nas cidades portuárias era outra 
preocupação das(os) comerciantes.

91 A epidemia de cólera se propagou por toda 
Europa a partir de 1832 e seguiu as rotas comerciais 
que ligaram os diferentes portos, chegando 
rapidamente à América (ROSEMBERG, 1987). A 
presença da epidemia em portos que mantinham 
relações mercantis com a Corte suscitou mudanças, 
em 1833, no Regulamento Sanitário de inspeção de 
saúde pública nos portos. O desafio das autoridades 
era conter a entrada da epidemia e, ao mesmo tempo, 
manter as atividades comerciais, o que esbarrava 
nas quarentenas previstas pelo código sanitário.

92 Apesar de todos esses esforços, a febre 
amarela aportou em Salvador em 1848, atingindo 
Natal, Belém e Santos, mas foi sua chegada ao Rio 
de Janeiro que promoveu alterações na organização 
dos serviços sanitários, com a aprovação, pelo 
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Decreto nº 598 de 14/9/1850, de um crédito 
extraordinário a ser despendido exclusivamente na 
melhoria da salubridade da capital federal à época 
e a criação da Junta de Higiene Pública.

O que é uma pandemia?

93 Segundo a Organização Mundial da Saúde - 
OMS, pandemia é a disseminação mundial de uma 
nova doença e o termo passa a ser usado quando 
uma epidemia (surto que afeta uma região) se 
espalha por diferentes continentes com transmissão 
sustentada de pessoa para pessoa.

94 Num passado não muito distante, o Brasil 
enfrentou algumas pandemias como SARS (Síndrome 
Aguda Respiratória Grave) e Gripe Suína, porém, 
um plano de trabalho efetivo e preventivo criou 
barreiras sanitárias nos pontos de entrada no país. 
Tais ações foram desempenhadas pelas equipes de 
PAFs, treinadas adequadamente, e inúmeras forças 
tarefas para reforçar o quadro de servidoras(es) para 
combater tais doenças. A ocorrência da COVID-19 foi 
algo inesperado, que rapidamente atingiu o Brasil e 
alastrou-se entre a população. Infelizmente, devido 
a reestruturação e fechamento de várias unidades 
da área de Portos, Aeroportos e Fronteiras e a 
grande quantidade de aposentadorias, sem a devida 
reposição dos quadros funcionais, deixaram à 
mostra a vulnerabilidade do país frente a esse tipo 
de situação e o descaso com a saúde pública. 

95 A ausência do Estado brasileiro, a falta de 
planejamento e de ações necessárias em resposta 
ao enfrentamento dessa pandemia por parte do 
Ministério da Saúde e demais instituições, a exemplo 
da Anvisa, conduziu a disseminação do vírus em 
dimensões alarmantes. O resultado foram milhares 
de mortes, expondo as(os) trabalhadoras(es) 
da área da saúde que atuam na linha de frente, 
entre essas(es) as(os) colegas da área de PAFs, 
muitas(os), inclusive, do grupo de risco.

96 A Anvisa também é responsável pela 
fiscalização dos navios de cruzeiros que, em 
determinado momento, tiveram as viagens 
suspensas, mas, por pressão do setor de turismo, 
foram retomadas precipitadamente. Mais uma vez, o 
resultado foi desastroso, com uma série de pessoas 
contaminadas entre tripulantes e passageiras(os), 
retidas(os) de quarentena e que lotaram as unidades 
hospitalares já em condições precárias.

Somos todos Anvisa! Será mesmo?

97 O lema “Somos todos Anvisa” foi difundido 
na forma de campanha pró instituição, devido ao 
empenho das equipes técnicas para liberação, em 
caráter emergencial, de vacinas importadas de 
outros países e que contou com a excelência dos 
laboratórios públicos: Instituto Butantã – SP e 
Fundação Fiocruz-RJ. Porém, o próprio Ministério 
da Saúde, atendendo pedido do presidente 
Bolsonaro, dirigiu ataques às(aos) técnicas(os) 
da Anvisa justamente por desempenharem sua 
missão, liberando vacinas em caráter emergencial 
para aliviar a situação da pandemia e ofertar maior 
segurança sanitária à população brasileira.

98 Enquanto o Sistema Único de Saúde, 
suas instituições e trabalhadoras(es) atuavam 
arduamente para combater a COVID-19, do outro 
lado seguiam as contradições e atos contrários por 
parte do governo federal. Felizmente a população 
soube reconhecer o importante papel da rede SUS 
e de todas as instituições públicas de saúde. A 
Anvisa teve lugar de destaque e de mérito nessa 
luta e reforçou a importância da saúde pública.

PAF ameaçada ou destinada à extinção?

99 A reestruturação foi, na prática, a desestrutu-
ração do serviço e das atividades de fiscalização 
sanitária na área de Portos, Aeroportos e 
Fronteiras (PAFs), que já teve seus dias de glória 
e de relevância na história da vigilância federal e 
atuou intensamente no controle de bens, serviços e 
mercadorias destinadas ao consumo humano.

100 O efetivo de servidoras(es) veio reduzindo 
drasticamente desde 2012. Antes de 2019 existiam 
cerca de 108 unidades da Anvisa pelo país. A 
Região Sul sempre teve papel de destaque nesse 
cenário devido a importância econômica dos portos 
catarinenses, a estrutura aeroportuária, as várias 
fronteiras do Brasil com os países vizinhos do 
Mercosul, com grande movimentação de viajantes e 
turistas e a forte atividade logística de importação 
e exportação de produtos regionais.

101 Atualmente, esse quantitativo de unidades 
reduziu para menos de 20 em todo país. Santa 
Catarina foi um dos estados mais afetados, contando 
com somente duas unidades. Nem o Aeroporto 
Internacional de Florianópolis foi poupado e hoje é 
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um mero ponto de atuação, sem a estrutura adequada 
e sem o efetivo de servidoras(es), como no passado.

102 A situação é alarmante. A força de trabalho 
em todo país que já foi de 1.400 servidoras(es), 
entre área meio e área fim, hoje conta com 300 
servidoras(es) do quadro específico da Anvisa 
que, na verdade, são aquelas(es) que possuem 
experiência e treinamento. Como não há previsão 
de concurso público, elas(es) estão deixando o 
serviço público sem a possibilidade de repassarem 
seus conhecimentos nessa área estratégica para 
as(os) novas(os) servidoras(es).

103 O teletrabalho substituiu boa parte do 
atendimento presencial a(ao) cidadã(ão). Viajantes 
e usuárias(os) que utilizam os aeroportos, portos e 
fronteiras brasileiras, raramente se encontram com 
fiscais nessas instalações. Mesmo em aeroportos 
de grande porte e com número expressivo de 
voos internacionais, como Galeão e Guarulhos, 
funcionam em regime de plantões e forças tarefas 
chamadas por Brasília, mas insuficientes para todas 
as atividades de rotina.

104 Em contrapartida ao fechamento de locais de 
trabalho foram criados novos cargos comissionados. 
As coordenações estaduais foram ampliadas, 
coordenações regionais foram inventadas, como 
a regional sul com sede em Curitiba que não tem 
papel significativo na estrutura finalística, portanto, 
não se justifica. No nível central, a Gerência Geral 
de Portos, Aeroporto e Fronteiras, com DAS, e 
outras CCTs ainda maiores, com uma série de 
coordenações e sub gerências que não conseguem 
cumprir seu papel institucional pela falta de agentes 
de fiscalização na ponta.

105 O destino da área de PAF e do Quadro 
Específico de servidoras(es) mais antigas(os), que 
compõe o PEC da Anvisa, parece que será o mesmo: 
a breve extinção com o fim dos serviços que prestam 
à população.

As lutas e a organização das(os) 
trabalhadoras(es) das agências reguladoras

106 Um passado rico de lutas e conquistas, 
com greves memoráveis, resultado da união 
das(os) trabalhadoras(es) do PEC que detinham a 
responsabilidade pelo controle sanitário de todas 
as instalações aeroportuárias, portuárias e das 

fronteiras. A paralisação desses serviços afetava 
diretamente as importações de bens e insumos de 
saúde, mexendo com a economia interna e externa, 
demonstrando o papel indispensável dessa área 
de fiscalização sanitária. Infelizmente, ao longo 
dos anos, a gestão foi transferindo as atividades 
executadas na ponta para meios e ferramentas 
de liberação automática, sem o necessário 
controle e as inspeções físicas. Seguindo a 
ordem mundial, o mercado e o capital facilitaram 
as regras, priorizando a quantidade e a agilidade 
em detrimento da qualidade da fiscalização e do 
cuidado com a saúde da população. Com o impulso 
de diversas plataformas virtuais e do teletrabalho, 
as(os) servidoras(es) foram deixando os locais de 
trabalho e passaram a analisar processos de suas 
casas. O nível central concentrou as atividades 
em Brasília e com isso a PAF perdeu a força e a 
determinação que eram essenciais à mobilização.

107 A última greve que envolveu a participação 
das(os) servidoras(es) da Anvisa, ao lado das 
demais agências reguladoras, ocorreu em 2012. 
Após essa data, nenhuma outra manifestação 
nacional aconteceu, apenas ações e atos isolados, 
chamados pelos sindicatos estaduais e pela Fenasps, 
em defesa da sobrevivência de locais de trabalho 
como o Aeroporto de Congonhas/SP, Porto de São 
Sebastião/SP e Aeroporto de Porto Seguro/BA.

108 A mais recente atividade nacional foi a 
ocupação do saguão da sede da Anvisa, em 
Brasília, em 2017, pelas(os) guerreiras(os) do 
Departamento de Vigilância Sanitária – Devisa, da 
diretoria colegiada da Fenasps e servidoras(es) 
ativas(os) e aposentadas(os) de outros órgãos da 
base da Federação que se solidarizaram com as(os) 
trabalhadoras(es) da área de PAF, desde então já 
ameaçadas(os) e atacadas(os) pela gestão e pelo 
governo federal. Nesse ato, marcado pela ousadia 
e coragem das(os) dirigentes e das(os) militantes 
sindicais de vanguarda, foi feito o lançamento da 
campanha em defesa da PAF, com o seguinte slogan: 
“ # EU SOU DA PAF! TODOS SOMOS PAF! #, com 
palavras de ordem, denúncias da covardia das(os) 
gestoras(es), faixas, cartazes e panfletos espalhados 
por todo prédio com o objetivo de sensibilizar as(os) 
demais servidoras(es) da sede de Brasília. O que 
estava acontecendo e o que se pretendia de fato com 
a extinção dos serviços e o fechamento de diversos 
locais de trabalho nos estados era eliminar qualquer 
nova possibilidade de luta e de greves. Só a PAF 
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sabia organizar e parar o país com sua determinação 
e união. Infelizmente, as(os) servidoras(es) dos 
novos concursos acabaram servindo aos interesses 
das(os) gestoras(es), sendo cooptadas(os) através 
de cargos, chefias, promoções, competição a 
qualquer custo, retirando o poder de mobilização da 
PAF. O Quadro do PEC (Plano Específico de Carreira) 
foi forçado a aderir a todo esse sistema de ações 
remotas e serviços digitais, dividindo a categoria.

109 Agora em 2022, após tantos anos sem 
qualquer greve ou movimento reivindicatório, fica 
evidente que o plano estratégico dos gestores 
surtiu o efeito pretendido e, com a saída de grande 
parte das lideranças da ativa, naturalmente se diluiu 
a luta em defesa da PAF. 

110 Mas, ainda restam as(os) dirigentes sindicais 
raiz, que se encontram nos estados e, mesmo 
aposentadas(os), não deixam de participar e lutar ao 
lado das(os) poucas(os) que restaram em atividade. 
Mais uma vez, Santa Catarina tem papel de destaque 
e consegue manter vivo, com dificuldade, o Devisa/
Fenasps, como marca de resistência e história viva 
de lutas.

111 Desde as últimas mesas de negociação, e 
tendo em vista a criação do Sinagências (Sindicato 
Nacional das Agências Reguladoras), a Anvisa é 
uma entre 11 agências que, após 2012, não organizou 
outra greve nacional. É muito difícil para as(os) 
trabalhadoras(es) do PEC aceitarem essa inércia e 
falta de reação diante do massacre e dos ataques aos 
serviços da PAF. Porém, uma nova movimentação 
jovem está surgindo fruto dessa militância. São 
novas lideranças que usam a palavra, cobram 
atitudes das(os) dirigentes das entidades sindicais 
e mostram-se dispostas(os) a assumir também a 
luta em defesa do PEC, da PAF, da ANVISA e de 
toda a regulação federal. Encorajamos, aplaudimos 
e naturalmente estaremos engajados nessa troca 
de experiências entre gerações.

112 Embora o atual momento não seja politicamente 
favorável as(os) servidoras(es) federais, também 
esse cenário acaba por efervescer as causas e 
potencializar pequenas iniciativas que emergem de 
movimentos, de chamados de grupos, com ideias 
de revolução e ruptura com a lógica da inércia e do 
conformismo. Vivenciamos, sem dúvida, uma crise 
de representatividade em muitas das entidades 
criadas recentemente no âmbito do serviço público. 
Não é admissível que as(os) trabalhadoras(es) das 

agências reguladoras passem mais de cinco anos 
sem qualquer reposição salarial e sem perspectiva 
futura positiva e tenham organizado sua última 
mobilização nacional há 10 anos.

113 Diante deste cenário, o Devisa/Fenasps 
segue dialogando com as suas bases nos estados, 
e nacionalmente com as demais entidades 
representativas, sejam elas associações verticais 
ou sindicatos nacionais. As lideranças nunca 
deixaram de levar toda indignação e insatisfação 
com o modelo de gestão da Anvisa adotada para na 
área matriz ou na PAF.

CEDIDAS(OS) PARA A RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL

114 No dia 2 de fevereiro de 2009, a publicação da Lei Nº 
11.907 no Diário Oficial da União mudou completamente 
a vida profissional das(os) servidoras(es)da Secretaria 
da Receita Previdenciária (SRP) do INSS que foram 
redistribuídas(os) para a Receita Federal do Brasil 
(RFB). O reposicionamento fez parte de uma grande 
reestruturação da administração tributária do governo 
federal.

115 A similaridade das atribuições e funções exercidas 
pelas(os) analistas e técnicas(os) tributárias(os) da 
SRP e da RFB não foi suficiente para reenquadrar 
as(os) servidoras(es) na carreira da Receita Federal. 
A Medida Provisória MP 441/2008 foi vetada pelo 
Presidente da República, sob o principal argumento 
que as(os) servidoras(es) não tinham feito o concurso 
para analista tributário, nível superior, e ainda o impacto 
financeiro do reenquadramento que atingiria 1,8 mil 
servidoras(es). O veto foi derrubado pelo Congresso, 
quase 13 anos depois, em 28 de abril de 2021.

116 O presidente Jair Bolsonaro, que havia 
promulgado a derrubada do veto, contraditoriamente 
ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adi 
6966) contra a transposição das(os) servidoras(es) 
dos cargos de analista e técnica(o) tributária(o) da 
SRP para analista tributária(o) da RFB, em 5 de 
setembro de 2021. O Ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Gilmar Mendes, em decisão liminar, 
acatou os argumentos da Adi. Meses depois, em 7 
de abril de 2022, analisando mais detalhadamente as 
atribuições das(os) servidoras(es) nos respectivos 
órgãos, o Ministro considerou válida a transformação 
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dos cargos. Ele determinou que a decisão seja levada 
a referendo do Plenário no Supremo.

117 Atualmente, os cerca de 50 analistas e 
técnicas(os) cedidas(os) à Receita Federal do Brasil 
ativas(os), aposentadas(os), pensionistas de ex-
servidoras(es) e inclusive os que retornaram ao INSS, 
aguardam ansiosamente o desfecho desta discussão 
jurídica. Nesses 13 anos, as(os) trabalhadoras(es) 
cedidas(os) desenvolvem suas atribuições ao lado 
das(os) analistas da RFB, executando as mesmas 
atribuições nos prédios da Receita Federal.

118 A situação das(os) cedidas(os) à RFB nunca 
foi bem aceita pelas(os) servidoras(es) analistas, 
representadas(os) pelo Sindireceita (Sindicato 
Nacional dos Analistas-Tributários da Receita 
Federal do Brasil), nem pelas(os) Auditoras(es)-
Fiscais, representadas(os) pelo Sindifisco (Sindicato 
Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal 
do Brasil). No dia a dia, as(os) trabalhadoras(es) 
não reproduzem a animosidade e encaminham suas 
atribuições sem maiores conflitos, mas é inegável 
que ser indesejada(o) e o clima de indefinição na 
carreira fez, e ainda faz, muitas(os) servidoras(es) 
cedidas(os) à RFB adoecerem.

119 A Assessoria Jurídica do Sindprevs/SC 
sempre atuou na defesa dos direitos das(os) 
servidoras(es) cedidas(os) à RFB. Especialmente, 
neste momento, em que as definições do Supremo 
Tribunal Federal afetarão as(os) servidoras(es) 
ativas(os), aposentadas(os), pensionistas de ex-
servidoras(es) que estiveram nessa condição 
funcional, ou que foram redistribuídos e retornaram 
ao INSS. Inclusive, a decisão pode afetar as(os) 
Analistas-Tributárias(os) da Receita Federal do 
Brasil, pois também seu reenquadramento na carreira 
da RFB está sendo questionado juridicamente pelo 
fato de não terem vindo de uma carreira de nível 
superior. Outro tema que poderá ser afetado por 
essa decisão são as carreiras típicas de estado, que 
também exigem formação de nível superior.

APOSENTADAS(OS) E PENSIONISTAS

Respeitem a nossa história

120 Para as(os) novas(os) sindicalizadas(os) 
e as(os) servidoras(es) que ainda se filiarão 

ao Sindprevs/SC é preciso resgatar o legado 
de greves e paralisações, mobilizações e Dias 
de Luta realizados desde a década de 80, 
quando o Sindicato ainda se chamava Clube dos 
Previdenciários. Servidoras(es) do Ministério da 
Saúde, que ainda pertenciam ao ex-Inamps, e do 
INSS transformaram um Clube recreativo numa 
entidade classista que chamou e organizou a 
primeira greve nacional da categoria, em pleno 
regime militar. O Clube virou Associação em 1986 
e finalmente, em 1988, surgiu o Sindprevs/SC. As 
fotos no arquivo mostram rostos mais jovens de 
homens e mulheres que participaram da fundação 
do Sindicato e ainda estão na luta. Que fundaram 
a Federação e fizeram dezenas de greves, mas 
ainda não se aposentaram da militância por 
dignidade. Dados do cadastro do Sindprevs/
SC, de 8 de julho de 2022, apontam que 83,46% 
das(os) sindicalizadas(os) são aposentadas(os) 
e pensionistas. Suas contribuições mensais, 
ações e encaminhamentos constituíram e ainda 
constituem o patrimônio físico, econômico e 
político da entidade.

121 Como afirma Por André Del Rio, em seu artigo 
‘A Memória da Democracia em Coma’: “a memória 
não é o passado, senão a maneira como os sujeitos 
constroem um sentido do passado, um passado que 
se atualiza em seu enlace com o presente e também 
com um futuro desejado no ato de rememorar, 
esquecer e silenciar. O passado já passou, é 
determinado, não pode mudar-se. O que muda é o 
sentido desse passado, sujeito a reinterpretações, 
ancoradas na intencionalidade e nas expectativas 
olhando o futuro.” 

122 A maioria das(os) aposentadas(os) e 
pensionistas ainda estava na ativa e participou da 
aprovação, em março de 2002, do Fundo de Greve 
da categoria. Inicialmente um percentual de 0,5% 
da mensalidade sindical, posteriormente reduzido 
para 0,25%, formou uma reserva capaz de evitar 
descontos extraordinários para cobrir os gastos 
com mobilizações e greves, já tendo sido utilizado 
para auxiliar financeiramente servidores afetados 
pelo desconto dos dias parados nas greves de 2009 
e 2022.

123 Essa história das lutas e das(os) lutadoras(es) 
precisa constantemente ser resgatada. Um passado 
que não se conhece é como se não existisse. Esse 
resgate nunca será feito por gestores, nem pelos 
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presidentes dos órgãos, só os trabalhadores são 
capazes de contar e lembrar do seu passado, com 
verdade, sentimentos e fatos.

As vitórias das lutas de ontem, hoje e sempre

124 Ainda antes da criação do Sindicato, em 1984 
e 1987 as(os) servidoras(es) do INSS e Ministério 
da Saúde realizaram greves que conquistaram 
a gratificação de 20% sobre a última referência 
e o adiantamento do PCCS no valor de 100% da 
remuneração.

125 Foi a greve de 1990 que fez o governo 
editar o Regime Jurídico Único (RJU). No ano 
seguinte, a greve tornou possível o retorno das(os) 
servidoras(es) que Collor de Mello havia colocado 
em disponibilidade. As greves realizadas em 1992 
e 1993 foram responsáveis pela conquista da GAE 
(Gratificação de Atividade Executiva) e da política 
salarial prevendo reajustes mensais.

126 A primeira etapa da isonomia salarial (28,86%, 
GAE de 160% e unificação das tabelas) foi ganho da 
greve de 1994. E foi preciso outra greve em 1995 para 
a conquista da equiparação das tabelas salariais. Em 
2001, após 111 dias de greve, as(os) servidoras(es) do 
INSS e Ministério da Saúde conquistaram a inclusão 
de aposentadas(os) e pensionistas nas Carreiras 
e a criação da Classe Especial que significou a 
possibilidade de crescimento profissional das(os) 
que se encontravam em final de tabelas, nos três 
níveis.

127 A greve de 2004, arrancou do governo 
a manutenção da paridade entre ativas(os) e 
aposentadas(os), a extensão do PCCS (47,11%) em 
quatro parcelas para todas(os) as(os) servidoras(es) 
do INSS. Após 77 dias de greve, as(os) servidoras(es) 
do Ministério da Saúde conquistaram, em 2005, o 
reconhecimento dos 47,11% e as(os) servidoras(es) 
do INSS conquistam o aumento nas gratificações.

128 As greves de 2009 e 2012 prepararam as 
condições para as conquistas que vieram com a 
histórica greve de 2015. Após 85 dias de greve, 
as(os) servidoras(es) conquistaram: 10,8% de 
reajuste em duas parcelas, incorporação das 
gratificações pela média dos últimos cinco anos, 
incluindo aposentadas(os) e pensionistas, além do 
aumento de 30 para 70 pontos fixos de Gratificação 
de Desempenho no vencimento básico.

129 Como se vê, a história de lutas da nossa 
categoria demonstra a conquista de inúmeros 
direitos e vantagens salariais que projetam efeitos 
até os dias atuais, alcançando não só aquelas(es) 
que lutaram diretamente por essas conquistas - 
muitas(os) já aposentadas(os) ou falecidas(os) -, 
mas também servidoras(es) atualmente em atividade, 
cuja base remuneratória também é resultado do 
que foi conquistado anos antes do seu ingresso no 
serviço público.

Cada vez mais distante

130 Mudanças nas regras afastam, cada vez 
mais, a(o) servidora(or) pública(o) do direito à 
aposentadoria. A última Reforma da Previdência 
- Proposta de Emenda Constitucional no 06/2019 
- promulgada pelo presidente Bolsonaro, em 12 
de novembro de 2019, aumentou a idade mínima 
e o tempo de contribuição e deixou as alíquotas 
de desconto das(os) servidoras(es) públicas(os) 
maiores do que as(os) trabalhadoras(es) da iniciativa 
privada. Com o fim da integralidade, paridade e 
do pacto intergeracional, baseado no princípio da 
solidariedade, as(os) novas(os) servidoras(es) terão 
que buscar alternativas de previdência privada para 
complementar seus ganhos na aposentadoria, já que 
os valores ficam limitados ao teto dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência.

131 Foi a intensa mobilização das(os) 
trabalhadoras(es) que impediu que o presidente Jair 
Bolsonaro implementasse sua proposta inicial de 
entregar a Previdência Social aos Fundos Privados. 
Mesmo após o desastre da experiência Chilena, 
o sistema financeiro internacional não deixa de 
ambicionar os R$ 730 bilhões movimentados pela 
Previdência Social brasileira só no exercício de 2020.

132 Para os que conseguem aposentar-se, vem 
a discriminação no momento da reposição das 
perdas salariais. Aquelas(es) que já deram as 
melhoras horas dos seus dias, por décadas para 
a instituição e para o país, ainda precisam lutar 
para que a inflação não destrua o poder aquisito 
do benefício. Num cenário de inflação crescente e 
total descaso do governo, milhões de idosas(os) não 
conseguem se aposentar, precisam voltar ao mercado 
de trabalho, em contratos precarizados, ou ainda 
veem seu pagamento ser levado pelos descontos dos 
empréstimos consignados. 



38 TESE 1 - ONTEM, HOJE E SEMPRE NA LUTA

Negacionismo e morte

133 Nossa sociedade valoriza a juventude, o 
auge da vitalidade e a saúde plena; aquela fase da 
vida em que se tem energia pra estudar, produzir, 
realizar múltiplos trabalhos. Passadas algumas 
décadas, o corpo muda e a sociedade começa a 
olhar a mesma pessoa de forma diferente. Segundo 
o Estatuto, são idosas às pessoas com idade igual 
ou superior a 60 anos. Mas sentir-se idoso(a) não 
é algo matemático, algumas pessoas sentem-se 
assim bem antes e outras bem depois, de acordo 
com fatores genéticos, ambientais e sociais.

134 A composição da população mundial mudou 
completamente nas últimas décadas.  A Biblioteca 
Virtual  do Ministério da Saúde aponta que, entre 1950 
e 2010, a expectativa de vida no mundo aumentou 
de 46 para 68 anos. Globalmente, havia 703 milhões 
de pessoas com 65 anos ou mais em 2019. Nas 
próximas três décadas, projeta-se que o número 
de idosas(os), em todo o mundo, mais que dobrará, 
atingindo mais de 1,5 bilhão de pessoas em 2050.

135 Uma vida mais longa traz oportunidades e 
novos desafios, não apenas para as(os) idosas(os) 
e suas famílias, mas para toda a sociedade. Anos 
adicionais fornecem a oportunidade de buscar 
novas atividades, como educação continuada, uma 
nova carreira ou uma paixão negligenciada. As(os) 
idosas(os) também podem contribuir de várias 
maneiras para suas famílias e para a comunidade. 
É a saúde que vai determinar a extensão dessa 
atuação.

136 Na pandemia do coronavírus, as(os) idosas(os) 
foram as primeiras vítimas da Covid-19. A Fenasps 
calcula que mais de 200 mil aposentadas(os) 
morreram. A maioria poderia ter sido salva pela 
vacinação, mas a postura negacionista do governo 
federal fez as vacinas demorarem a chegar e 
muitas(os) não completarem o ciclo de imunização. 
“A pandemia de covid-19 tirou 4,4 anos de expectativa 
de vida no Brasil”, escreveu a jornalista Marsílea 
Gombata, no Valor Econômico, em 21 de fevereiro de 
2022.  “Em 2019, uma pessoa nascida no Brasil tinha 
expectativa de viver, em média, até os 76,6 anos. 
Hoje vive cerca de 72,2 anos”. Infelizmente muita 
experiência, conhecimento e muito afeto se perdeu 
pra sempre.

Avanços e exclusão digital

137 Os avanços do mundo digital oferecem esperanças 
nas áreas da saúde e do Desenvolvimento Sustentável, 
mas também promovem a exclusão. Metade da 
população global está off-line. Segundo o IBGE, mais 
de 190 cidades do norte e nordeste brasileiro ainda não 
possuem acesso à Internet. São aproximadamente 33 
milhões de pessoas, ou 21,7% da população acima de 
10 anos, sem conexão com a rede.

138 Relatórios da União Internacional de 
Telecomunicações (UIT) indicam que mulheres e 
idosos vivenciam a desigualdade digital em maior 
grau do que outros grupos da sociedade: ou não 
têm acesso ou muitas vezes não se beneficiam 
plenamente do progresso tecnológico. À medida em 
que os esforços para conectar mais pessoas estão 
em andamento, novos riscos surgem, como os 
crimes cibernéticos. A desinformação ameaça os 
direitos humanos, a privacidade e, especialmente, a 
segurança dos idosos.

139 A centralização dos setores de gestão de 
pessoas em Brasília inviabilizou o atendimento 
dos aposentados e pensionistas nos próprios 
órgãos. O Sindprevs/SC tem prestado orientações 
e um suporte necessário as(aos) aposentadas(os) e 
pensionistas pela ausência do próprio Estado. 

140 O domínio das novas tecnologias não pode ser 
exigido, mas é isso que está ocorrendo, na prática. 
O Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, aprovado em 1º 
de outubro de 2003, define:

141  Art. 3º  É obrigação da família, da comunidade, 
da sociedade e do Poder Público assegurar ao 
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e 
à convivência familiar e comunitária.

Respeito e dignidade

142 Aposentadas(os)(as) e pensionistas do INSS, do 
Ministério da Saúde, da Anvisa e cedidos à RFB, hoje, 
não podem sequer entrar nos locais de trabalho que 
foram seus, por décadas. As rotinas impostas pelos 
sistemas de controle da produtividade pressionam 
de tal forma as(os) poucas(os) servidoras(es) que 
permanecem presencialmente que não há mais 



10O CONGRESSO ESTADUAL DO SINDPREVS/SC 10-12/08/2022 39

tempo, nem local, para dar uma atenção as(aos) que 
se aposentaram. Nosso modelo de sociedade não 
valoriza a experiência, os saberes e o passado.

143 É contra essa sociedade do descarte e do 
individualismo que o Sindprevs/SC realiza os Encontros 
dos Aposentadas(os) e Pensionistas. São momentos 
para rever as(os) colegas de trabalho, de refletir 
sobre a conjuntura política e de confraternizar. 
Da mesma forma, a sede do Sindicato está aberta, 
com um cafezinho e pessoas que farão o possível 
para receber, da melhor forma possível, as(os) 
servidoras(es) da base. 

144 Dos 4.199 filiados ao Sindprevs/SC (dados de 
8 de julho de 2022), 83,46% são aposentadas(os) 
e pensionistas. É uma maioria ativa nas greves e 
mobilizações que não se aposentou da resistência e 
é essencial em todos os movimentos da categoria. 
Contraditoriamente, essa maioria não participa das 
votações que deflagram uma greve ou decidem 
pelo seu término. O Estatuto do Sindprevs/SC, em 
seu Art 22, letra k, Parágrafo segundo, define que 
“somente poderão votar os associados em atividade, 
garantindo as negociações com base na paridade.”. 
Só as(os) servidoras(es) em atividade podem 
parar de alimentar os sistemas, de atender nas 
Agências, de encaminhar as demandas, mas as(os) 
aposentadas(os) são maioria nas caravanas, nas 
passeatas, na composição da direção do Sindprevs/
SC e na composição da base dos sindicalizadas(os). 
São questões a se refletir.

145 É preciso reconhecer e valorizar, sempre, que 
as(os) aposentadas(os) e pensionistas de hoje são 
as(os) mesmas(os) que estiveram à frente das lutas 
de ontem, e que em não raros casos continuam à 
frente das lutas atuais, num exemplo de compromisso 
e de lealdada à categoria que devemos enaltecer, 
esperando que o mesmo ocorra no futuro, na medida 
em que as(os) servidoras(es) em atividade hoje serão 
aposentadas(os) e pensionistas amanhã. 

146 E não basta esse reconhecimento. É preciso 
mais. É preciso manter acessa a luta pela paridade 
entre ativas(os) aposentadas(os) e pensionistas, 
única capaz de manter a unidade da categoria para 
o enfrentamento dos duros momentos atuais e dos 
momentos difíceis que ainda virão, o que exige de 
todas(os) nós o firme compromisso de não aceitar 
propostas divisionistas que, fingindo favorecer 
as(os) servidoras(es) em atividade, em verdade 
acabam por fragilizar a própria luta sindical e as lutas 

da classe trabalhadora, de maneira geral, servindo 
exatamente aos interesses dos governantes. 

147 Ativas(os), aposentadas(os), do INSS, do 
Ministério da Saúde, da Anvisa e cedidos à RFB 
são classe trabalhadora. Essa condição reúne a 
todas(os), constrói a unidade e a solidariedade que 
são a base de todos os movimentos por melhores 
condições de vida e de trabalho.

Pecúlio em vida

148 Em maio de 2018, O Sindprevs/SC credenciou-
se como instituidor do Plano Viva de Previdência e 
Pecúlio, que veio substituir a Geap Previdência. Essa 
decisão foi precedida de muito debate. Um deles 
ocorreu, em 7 de agosto de 2017, o Seminário dos 
Peculistas da Viva Previdência. No Seminário foram 
apresentadas as características da Previdência 
Pública e Privada, o papel do instituidor dentro de 
um plano de Previdência Complementar Privada 
e avaliada a importância de o sindicato zelar 
pelos recursos do pecúlio. Para as(os) novas(os) 
servidoras(es) a previdência complementar será 
uma realidade já que suas aposentadorias estão 
limitadas ao teto do Regime Geral de Previdência.

149 Como instituidor, o Sindprevs/SC pode 
encaminhar a portabilidade de 1.062 peculistas 
filiadas(os) para receber, em vida, o retorno do 
investimento feito por décadas, na forma de um 
benefício mensal por tempo determinado. Essa 
opção foi oferecida em 2018 e 2019. Atualmente, 
quem não aderiu à opção do benefício mensal, pode 
optar pelo BEV (Benefício Especial em Vida), que 
precisa ser solicitado à Viva Previdência. As regras 
anteriores do pecúlio não mudaram. 

150 O Conselho Deliberativo da Vivaprev aprovou 
a devolução dos valores aportados pelas(os) 
peculistas que cancelaram ou pararam de pagar 
o Plano, mas ainda não definiu como será feita 
o ressarcimento que totaliza R$190 milhões. 
Assim que for definido, o Sindprevs/SC divulgará 
amplamente os procedimentos necessários às(aos) 
interessadas(os).

151 Em relação aos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal da Fundação Viva de Previdência (Vivaprev), 
a Fenasps indica as(os) candidatas(os) que 
as(os) servidoras(es) devem votar. O conselho 
Deliberativo da Vivaprev é o órgão máximo da 
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fundação, responsável pela definição da política 
geral de administração da entidade e de seus planos 
de previdência. Já o conselho Fiscal é incumbido 
do controle interno e da fiscalização da gestão 
administrativa e financeira da Vivaprev.

152 Informações sobre a situação individual de cada 
peculista podem ser obtidas pela Central de Atendimento: 
0800 720 5600 ou pelo WhatsApp: 0800 720 5600. No 
Sindprevs/SC, pessoalmente ou por telefone, mediante 
agendamento (48-32247988), há funcionárias(os) 
habilitadas(os) para prestar orientações.

Unificação das aposentadorias e pensões no 
RGPS

153 O INSS publicou a Portaria 1.365/21 que 
estabelece o cronograma de centralização da 
concessão e manutenção de aposentadorias e 
pensões das(os) servidoras(es) das autarquias e 
fundações públicas federais no INSS, de acordo com 
o Decreto 10.620/21. Após 18 anos da determinação 
constitucional de criar unidade gestora, o INSS 
é incumbido dessa responsabilidade mesmo 
sem pessoal treinado e com a carência de 23 mil 
servidores para cumprir as atuais atribuições.

154 Atualmente, estes processos de manutenção 
e concessão são realizados por aproximadamente 
1,1 mil unidades de pagamento descentralizadas em 
todos os órgãos federais. Nesses setores, cerca de 
20 mil servidoras(es) executam atividades de Gestão 
de Pessoas voltadas tanto para as(os) servidoras(es) 
ativas(os) quanto para as(os) aposentadas(os) 
e pensionistas. A centralização das atividades 
pode resultar na realocação de cerca de 10 mil 
servidoras(es), que passarão a atuar em outras áreas.

155 Entre outras consequências, haverá a perda 
de representação pela entidade sindical, uma vez 
que as entidades representam apenas as pessoas 
vinculadas aos órgãos e entidades públicas. Com 
exceção, das(os) servidoras(es) que adquiriram o 
direito à aposentadoria com paridade e integralidade, 
as(os) demais, incluindo as(os) pensionistas, 
seguirão a política do Regime Geral. Na demais 
entidades representativas das(os) servidoras(es) 
públicas(os) verifica-se uma situação semelhante 
ao Sindprevs/SC em que a grande maioria das 
sindicalizadas são aposentadas(os) e pensionistas.

156 Com a Reforma Administrativa (PEC 32 ou 

outra proposição), as(os) novas(os) servidoras(es) 
ingressarão sem paridade, nem integralidade. 
Ao final, todas(os) as(os) servidoras(es) estarão 
no Regime Geral, com os limites e as políticas 
de reajustes de aposentadoria do setor privado. 
As(os) que desejarem complementação de 
proventos deverão buscar planos de previdência 
complementar no sistema financeiro, já que as 
instituições públicas, como a Funpresp, deverão ser 
privatizadas. Tudo aponta para uma reorganização 
que levará a substituição da Previdência pública 
brasileira, de caráter solidário, por um sistema de 
capitalização, marcado pela formação de poupança 
individual e entregue à gestão do sistema financeiro. 
Ou seja, algo que precisa ser combatido por toda 
sociedade brasileira.
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Capítulo 4 - A COMUNICAÇÃO DO 
SINDPREVS/SC

1 A comunicação desempenha um papel de muita 
relevância na vida sindical. É por ela que a luta de 
ideias se concretiza e por onde nos manifestamos 
sobre as formas de se construir um mundo mais 
justo e solidário. 

2 Quando apostamos na qualidade das 
informações que transmitimos às pessoas, com 
checagem de fontes, ideias coerentes e honestidade 
sobre nossos pontos de vista, construímos um 
caminho de resistência a toda a avalanche de 
notícias falsas que se amplificou com o avanço das 
tecnologias da comunicação.

3 A agilidade e a frequência com que distribuímos 
informações e a apresentação visual do que produzimos 
também são fatores importantes. Permitem chegarmos 
até as(os) trabalhadoras(es) e estabelecer uma relação 
de confiança capaz de contrapor as ideias dominantes. 

4 Outra tarefa importante da comunicação 
sindical é dialogar com a classe trabalhadora sobre 
temas que, na maioria das vezes, são invisibilizados 
pelos grandes meios de comunicação. Não basta 
informarmos a categoria apenas sobre suas 
questões particulares, é preciso contextualizar o 
que está por trás dos discursos e o que determina 
cada perda sofrida e cada ganho conquistado 
pelas(os) trabalhadoras(es).

5 O Sindprevs/SC, ao longo das últimas 
décadas, manteve um olhar bastante atento para 
a comunicação. Esse entendimento proporcionou 
à categoria um conjunto variado de veículos 
informativos, sempre inovando e acompanhando 
mudanças tecnológicas para atingir as diversas 
especificidades de quem representamos.

6 Vivemos uma guerra informacional em que mí-
dias contra hegemônicas, como veículos articulados por 
trabalhadores ou mesmo produzidos por entidades sin-
dicais e do movimento social, batalham contra corpora-
ções gigantescas. Multinacionais detém o poder sobre o 
consumo de conteúdo na internet, nas salas de cinema, 
nos serviços de streamings e nos tradicionais canais de 
televisão. As redes sociais delimitam o acesso de con-
teúdo, direcionando novos gostos de consumo. Servem 
à máquina capitalista gerando lucro ao mesmo tempo 
em que reproduzem as visões de mundo dominantes. 

7 Por outro lado, a internet também permitiu uma 
certa descentralização do que é dito publicamente. 
Além disso, foi possível conquistarmos mais 
agilidade na distribuição de nossa informação. 
Embora não seja uma novidade o investimento do 
Sindprevs/SC na comunicação via internet, com a 
pandemia, esse processo se acelerou, criando novos 
desafios para manter a qualidade em consonância 
com as novas necessidades da nossa categoria.

8 Atualmente, um dos maiores desafios é 
conseguir chegar cotidianamente aos servidores 
do INSS, Anvisa e Ministério da Saúde em meio ao 
ruído gerado por uma avalanche de notícias. Por 
isso, é importante o engajamento dos diretores de 
base, dos representantes aposentados e de cada 
pessoa filiada ao Sindprevs/SC, distribuindo os 
informativos que produzimos e enviamos por meio 
de nossos canais na internet.

9 Defendemos manter e ampliar o projeto de 
comunicação do Sindprevs/SC, visando enfrentar a 
enxurrada de informação de nosso tempo de todas as 
formas possíveis. Por isso, propomos a manutenção 
dos veículos impressos, como o jornal Sindprevs/SC 
em Pauta e a Revista Previsão, como uma forma de 
permitir que chegue às casas das pessoas filiadas 
ao sindicato uma informação qualificada. No entanto, 
é fundamental ampliar a ação nos veículos digitais, 
sobretudo, reforçando a importância do aplicativo do 
Sindprevs/SC como um instrumento mais confiável, 
diante dos limites impostos pelas ferramentas 
oferecidas por grandes corporações como a Meta, 
que detém o Facebook, Instagram e WhatsApp.

Capítulo 5 - O JURÍDICO DO 
SINDPREVS/SC NA 
DEFESA DOS DIREITOS DA 
CATEGORIA

1 Há cerca de 25 anos o Sindprevs/SC deu um 
salto de qualidade em sua área jurídica, migrando 
do anterior modelo que privilegiava processos 
coletivos, voltados apenas para questões que 
envolvessem toda a categoria, para o atual 
modelo, em que convivem harmoniosamente as 
ações voltadas à defesa de direitos coletivos com 
ações voltadas à proteção de direitos funcionais 
individuais, que também precisam de proteção.
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2 Para que se tenha ideia do tamanho do desafio 
lançado há 25 anos e do seu resultado nos dias 
atuais, basta atentar para a tabela abaixo, que traz a 
quantidade de servidoras(es) beneficiadas(os) com 
o pagamento de ações judiciais e os respectivos 
valores pagos entre 2017 e 2022: 

(Fonte: SLPG Advogados Associados. Valores atualizados 
para 07/2022)

3 Os números acima demonstram que em pouco 
mais cinco anos, o Sindprevs/SC procedeu a 6.486 
pagamentos individuais, o que significa uma média 
de pelo menos 1.297 associadas(os) beneficiadas(os) 
anualmente com processos judiciais quitados.

4 Isso fez retornar à categoria a impressionante 
quantia de quase 84 milhões de Reais (cerca de 
R$ 16,8 milhões por ano), valores esses que dela 
haviam sido solapados como consequência de 
inúmeras medidas legislativas ou administrativas 
de lesão a direitos, operadas nos anos anteriores.

5 Assim, se considerarmos o atual número de 
associadas(os) do Sindprevs/SC é de cerca de 4.199 
(dados de 08 de julho de 2022), podemos dizer 
que cada uma(um) dessas(es) sindicalizadas(os) 
recebeu, em média, algo em torno de R$ 19.947,00, 
o que dá a dimensão da importância do trabalho 
realizado nessa área.

6 O Departamento Jurídico do Sindprevs/SC 
não pode (nem deve) substituir a luta política do 
Sindicato, mas os números acima mostram que 
é possível reverter muitos prejuízos através da 
organização do setor e da parceria firmada com o 
Escritório de Advocacia que presta assessoria há 

mais de 25 anos. Esse balanço aponta que devemos 
aprimorar o trabalho realizado nessa área. Os 
planos para o futuro incluem o aperfeiçoamento 
cada vez maior dos meios de atendimento às(aos) 
associadas(os), dentre os quais a realização de 
seminários jurídicos periódicos e regionalizados, 
visitas aos locais de trabalho e mesmo às 
residências das(os) servidoras(es) de maior idade, 
com vistas ao esclarecimento sobre as ações em 
curso e à propositura de novas ações.

Capítulo 6 - SAÚDE DA(O) 
TRABALHADORA(OR)

1  “Assistimos o início de um curso catastrófico e 
dramático para o mundo do trabalho. Em vez de as 
tecnologias estarem a serviço do bem-estar social, 
elas reforçam o caráter instrumental e opressor 
que sempre exerceram no interior da lógica do 
modo capitalista de produção. Essa nova fase da 
automação tenderá a aumentar as desigualdades 
sociais e de renda, assim como a precariedade 
do trabalho(...). Ou seja, caminhamos ou para a 
rebelião global do trabalho contra o capital ou 
para a instauração da barbárie.” Ricardo Festi 
(Sociólogo - UnB) 

2 “Acho que não li as letras miúdas do contrato 
quando entrei no INSS. Acabei vendendo minha alma 
ao diabo por puro descuido. Segundo o ministro, 
minha vida pertence ao INSS. Tenho que ficar 24 
horas/dia e 30 dias por mês a disposição da ‘casa 
grande’. Família? Isso é perfumaria, fica em segundo 
plano. Hoje sou propriedade do INSS. Aguardando 
o agendamento para colocação de etiqueta de 
‘Patrimônio’”. Aqui falou uma(um) servidora(or) 
do INSS, mas poderia ter sido uma(um) motorista 
de aplicativo ou uma(um) trabalhadora(or) que 
recebe por hora, a desregulamentação trabalhista, 
aprofundada a partir de 2017, atingiu a vida das(os) 
trabalhadoras(es) do setor público e privado. Na 
luta pela sobrevivência, milhões de pessoas se 
submetem a condições de trabalho precarizadas, 
com rotinas controladas por sistemas, sem jornada 
definida, pressionadas(os) por metas crescentes 
e, inclusive, arcando com os custos dos seus 
equipamentos de trabalho. Para esses milhões, os 
avanços tecnológicos não vieram para libertar a(o) 
trabalhadora(or) e permitir uma vida mais criativa 

Pagamentos judiciais SINDPREVS

ANOS Quantidade de 
pagamentos Valor total pago*

2017 3202 36.816.144,49

2018 972 8.586.721,35

2019 706 8.413.271,22

2020 637 10.427.447,38

2021 584 13.544.456,18

2022 
 (até julho)

385 5.992.099,91

Total 6.486 83.780.140,53
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e saudável, ao contrário, vieram para impor ritmos 
que adoecem e matam. As(os) que caem logo são 
substituídas(os), pois há uma longa fila formada 
pelas(os) que esperam a possibilidade de serem 
exploradas(os).

3 O ministro do Trabalho e Previdência, José 
Carlos Oliveira, em 7 de abril de 2022, considerou 
normal a categoria trabalhar à noite, nas madrugadas 
e aos finais de semana e feriados, sem delimitação 
de jornada de trabalho, como se fosse uma “escolha” 
das(os) trabalhadoras(es) exercerem suas atividades 
nestes períodos, sem nenhuma garantia de direitos 
como hora-extra, insalubridade e adicional noturno. 
(Leia mais no capítulo 03 – INSS) Esse cenário foi 
comparado pelo economista Maurício Mulinari “aos 
tempos originários do desenvolvimento capitalista. 
Aqueles tempos onde a maquinaria entrava de 
forma devastadora nas relações de trabalho antes 
artesanais.” Voltamos a esse ponto trazidos pelas 
novas tecnologias, pelo desemprego, pelo home 
office e pelas metas de produtividade. “Só tonto para 
acreditar que existe algum limite nas horas trabalhadas 
e alguma liberdade”, conclui Mulinari. Os resultados 
da PNAD Contínua divulgados pelo IBGE, em maio de 
2022, reforçam essa constatação. O “novo normal” 
para as(os) trabalhadoras(es) brasileiras(os) significa 
mais trabalho e menos renda. A desvalorização no 
salário-hora, faz com que a renda média recebida 
por cada trabalhadora(or) atingisse o menor patamar 
desde 2012. 

4 Ricardo Lara em seu artigo ‘Saúde do 
trabalhador: considerações a partir da crítica da 
economia política’ fala que a “intensificação do 
trabalho, a polivalência e a submissão impõem-se de 
forma ululante, o que origina uma situação propícia a 
mudanças do perfil patológico dos trabalhadores. Ao 
mesmo tempo em que é anunciado o “fim do trabalho”, 
observa-se o surgimento de patologias decorrentes 
da cada vez maior sobrecarga: burnout, as LER 
(Lesões por Esforços Repetitivos), as alterações 
cognitivas, as tentativas de suicídio nos locais de 
trabalho, os indicadores de estresse no trabalho.” 
Consequências que poderiam ser minimizadas se 
a classe trabalhadora conseguisse impor limites à 
jornada de trabalho, conseguisse separar o tempo 
trabalhado e o tempo livre.

5 Desde março de 2020, com o início oficial 
da pandemia, as(os) trabalhadoras(es) vivem um 
contexto de aprofundamento da precarização 

das condições e relações de trabalho, associada 
ao aumento do número de casos e óbitos. Estudo 
da Fiocruz (Fundação Osvaldo Cruz), sobre 
trabalhadoras(es) da saúde de nível técnico e auxiliar 
que exercem atividades de apoio na assistência 
e no enfrentamento à Covid-19, apontou que 53% 
não se sentem protegidos contra o coronavírus. 
Em fevereiro de 2022, o estudo mostrou que 54,4% 
dos entrevistados identificou negligência acerca 
da capacitação sobre os processos da doença e 
os procedimentos necessários para o uso de EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual). 

6 No MS, INSS e na Anvisa, as(os) gestoras(es) 
públicas(os) negligenciaram nos cuidados com 
a vida das(os) trabalhadoras(es). Especialmente 
em 2020, quando a grande maioria não estava 
imunizada, o governo obrigou as(os) servidoras(es) 
do INSS a trabalharem em Agências sem as mínimas 
medidas protetivas. Sendo que, nos grandes centros 
urbanos, as unidades atendem até 700 pessoas por 
dia, a maioria pertencente aos grupos vulneráveis, 
como idosas(os), doentes, gestantes e lactantes. Um 
exemplo emblemático do descuido, foi o envio de 
álcool vencido para os locais de trabalho.

7 “O contexto da pandemia tem sido convertido 
para o governo e setores empresariais em pretexto 
para o avanço da precarização do trabalho, 
desenhando um cenário certamente mais duro e 
nocivo à saúde e vida daqueles e daquelas que vivem 
de seu trabalho.” A afirmação consta da quarta 
edição do BiblioCovid que tratou da “Precarização 
do Trabalho”, de abril 2022.

Muito bom, na teoria

8 Em 29 abril de 2009, o SIASS (Subsistema 
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Federal) 
foi instituído pelo Decreto nº 6.833, com o objetivo 
coordenar e integrar ações e programas nas áreas 
de assistência à saúde, perícia oficial, promoção, 
prevenção e acompanhamento da saúde das(os) 
servidoras(es) públicas(os) federais. Suas diretrizes 
teóricas consideravam a transversalidade das 
ações de saúde e o trabalho como determinantes 
do processo saúde-doença. O SIASS permitiu 
algumas experiências interessantes, mas na grande 
maioria dos órgãos do serviço público, não foram 
concretizadas as condições básicas para a realização 
das suas potencialidades. No INSS, as unidades 
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instaladas nunca possuíram os recursos materiais 
e pessoal técnico multidisciplinar para atender as 
demandas crescentes.

9 A Fenasps sempre defendeu, em audiências 
e negociações, que o papel do SIASS estava muito 
além de realização de perícias. Em abril de 2014, 
em audiência com o Diretor de Gestão de Pessoas 
do INSS, José Nunes Filho e com a coordenadora- 
geral/substituta, Mônica Arcoverde Morais, os 
dirigentes da Federação apresentaram um relatório 
sobre a situação do SIASS nos estados e núcleos 
regionais. Para exemplificar, apontaram o Núcleo de 
Foz do Iguaçu, que atendia anualmente mais de 1.600 
servidoras(es) de diversos órgãos (Saúde – INSS – 
Polícia Rodoviária Federal – Polícia Federal – Receita 
Federal do Brasil – Fundação Chico Mendes – Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – Departamento Penitenciário Nacional e 
Agência Brasileira de Inteligência) e funcionava com 
apenas um médico cedido pela Universidade Latino 
Americano (UNILA).

10 Dez anos após sua criação, resta pouco do 
SIASS nos órgãos do Serviço Público em que não foi 
extinto. Com a chegada da pandemia do coronavírus, 
a falta de uma estrutura responsável pela saúde da(o) 
servidora(or) pública(o) foi ainda mais sentida. Em 
março de 2020, A Fenasps e os sindicatos estaduais 
insistem na implementação do Subsistema na 
perspectiva da saúde preventiva, com a realização 
de exames periódicos e acompanhamento por uma 
equipe multidisciplinar, além da implementação da 
Norma Regulamentadora (NR) n° 17 nos locais de 
trabalho.

11 Em audiência com o presidente do INSS, em 
2 de janeiro de 2022, solicitada pela Fenasps em 
novembro de 2021, o Diretor de Gestão de Pessoas 
afirma que o SIASS será reativado em várias regiões 
para realização de perícias. Novamente, parece 
que o único interesse do governo é monitorar o 
adoecimento das(os) trabalhadoras(es) e rebaixar os 
impactantes números de afastamentos por doença. 
As(os) gestoras(es) demonstram não estarem 
interessadas(os) em atuar sobre as causas e nem na 
prevenção dos adoecimentos.

A saúde como direito inegociável

12 A direção do Sindprevs/SC compreende que 
as(os) trabalhadoras(es) do serviço federal são 

usurpadas(os) de um direito fundamental: o direito 
de proteção à sua saúde diante dos processos 
e organização do trabalho. Uma categoria que 
não foi incluída nos espaços oficiais de atenção à 
saúde, tanto do ponto de vista da assistência, como 
nos casos de ausência na realização de exames 
periódicos. Os órgãos fiscalizatórios por excelência, 
como o Ministério Público do Trabalho, Ministério 
Público Federal e as instâncias do Sistema Único 
de Saúde encontram barreiras em se tratando de 
supervisionar estruturas da esfera pública. Por isso 
o Sindicato sempre foi uma entidade vigilante e 
atuante no tema Saúde do Trabalhador através dos 
seus Diretores de Base, de eventos e campanhas de 
formação e, inclusive, da atuação jurídica, quando os 
caminhos da negociação se esgotam. 

13 A reivindicação de ‘melhores condições 
de trabalho’ tornou-se uma pauta permanente à 
medida que os órgãos públicos só trabalham com 
números e metas. A(o) trabalhadora(or) do serviço 
público sequer é orientada(o) sobre a importância e 
necessidade da Notificação dos agravos em saúde, 
incluindo o preenchimento da Comunicação de 
Acidente de Trabalho no Serviço Público (CATSP). 
Essas lacunas dificultam o conhecimento da 
realidade de adoecimento e acidentes. Para ter dados 
fidedignos da sua base, a Fenasps está realizando a 
pesquisa “Saúde dos(as) trabalhadores(as) no INSS 
a partir das alterações no processo de trabalho com 
a ampliação do uso das tecnologias informacionais”. 
Seus resultados vão  subsidiar ações contra 
a precarização do trabalho e o assédio moral 
institucionalizado. A Federação assegura que os 
dados coletados ficarão sob absoluto sigilo e serão 
usados apenas para fins de estudo. 

     

Uma data mundial

14 28 de abril é marcado, em todo o mundo, pela 
defesa de um ambiente de trabalho seguro e com 
qualidade. Em referência à explosão de uma mina 
que matou 78 mineiros, há 40 anos, na cidade 
de Farmington, nos Estados Unidos, essa data 
tornou-se o Dia Mundial em Memória às Vítimas de 
Acidentes de Trabalho. A Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) também instituiu, em 2003, a 
data como o Dia Mundial de Segurança e Saúde no 
Trabalho. O Brasil é o quarto colocado mundial em 
acidentes de trabalho fatais. Em 2012, foram mais de 
700 mil acidentes nos locais de trabalho. Quase 3.000 
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trabalhadoras(es) faleceram e, aproximadamente, 15 
mil ficaram permanentemente incapacitadas(os). “No 
ano de 2019, cerca de 54 mil seguradas(os) foram 
registrados na reabilitação profissional”, informou 
Orion Oliveira, coordenador-geral de Benefícios de 
Risco e Reabilitação Profissional do INSS.

15 A Rede Brasil Atual, divulgou que, a partir de 
2017, as empresas não precisaram mais comunicar 
acidentes de trabalho com afastamentos inferiores a 
15 dias e também os acidentes de trajeto, gerando uma 
subnotificação e aparente queda nos números. Acontece 
que esses números são usados para o cálculo do FAP 
(Fator Acidentário de Prevenção). Dependendo da 
quantidade e gravidade dos acidentes registrados, uma 
empresa pode contribuir com entre 1% e 3% da Folha 
de Pagamento para o FAP. Ou seja, além de mascarar 
os dados, a mudança também gerou economia para as 
empresas que mais adoecem. Oficialmente a quantidade 
de acidentes do trabalho no Brasil caiu de 725.664, em 
2013, para 582.507, em 2019.

16 A Constituição Federal de 1988 definiu as bases 
do Sistema Único de Saúde e incumbiu o SUS de 
promover a Saúde do Trabalhador, através de ações 
e serviços ‘”que busquem a promoção e proteção 
da saúde dos que trabalham e de medidas que 
coloquem sob seu controle os Serviços de Medicina 
do Trabalho das empresas.” Enquanto a sociedade 
organizada ainda pressiona pela implementação 
das instâncias e preceitos do SUS, nos últimos 
anos, as(os) trabalhadoras(es) só têm acompanhado 
retrocessos. “As mudanças operadas no âmbito da 
política de Seguridade Social, as quais vêm sendo 
desconstruídas com as contrarreformas do Estado 
brasileiro, representando uma insuficiência de 
alternativas para assegurar a proteção social as(aos) 
trabalhadoras(es) que perderam a sua saúde no 
processo de trabalho”, afirma o Editorial da  Revista 
do Diesat, Trabalho&Saúde no 46.

Será assédio?

17 A médica e professora, Margarida Barreto, foi 
uma das precursoras do estudo sobre assédio moral no 
trabalho. Em entrevista concedida à professora Edvânia 
Ângela de Souza, em dezembro de 2019, Margarida cita 
os elementos que compõem o assédio moral “essas 
humilhações, que se repetem ao longo da jornada de 
trabalho e que acometem todo o coletivo daquele setor, 
daquela empresa, e se relacionam com a organização 

do trabalho, com a cultura organizacional e outros 
aspectos. Então, assédio moral, são humilhações 
repetitivas para que você produza mais, para que você 
alcance a meta e a meta não é fixa. Esse aspecto de 
nunca ser fixa, ir sempre se alternando para mais, 
enlouquece e sobrecarrega qualquer trabalhadora(or) 
e isso é desesperador. Quando ele não consegue, aí 
vem uma cultura terrível dentro da própria empresa, 
que o culpabiliza e, muitas vezes, ele internaliza essa 
culpa e acha que de fato é o responsável por não ter 
alcançado ou ultrapassado a meta.”.

18 A professora Barreto explica que nos anos 
1980, a organização do trabalho exigia intensamente 
movimentos repetitivos, provocando o surgimento 
das lesões (LER). “Hoje, a gente tem uma exigência 
mental. Você é desempenho. Você é meta. Você só 
vale, só fica nessa empresa se você produzir, se 
não produzir, tá fora!” 

19 Outra forma de assediar é impor comportamentos 
antiéticos ou ações impossíveis. Obrigar que a análise 
da deficiência do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) fosse realizada por tele avaliação, significa 
exigir que as(os) assistentes sociais ignorem a Matriz 
Teórico Metodológica do Serviço Social e sua ética 
profissional. As(os) usuárias(os) deste benefício não 
possuem acesso a videoconferência. Assim como a 
maioria da população que precisa requerer um direito 
nas Agências da Previdência Social não possui 
condições de aderir aos procedimentos virtuais.

20 É por isso que o Sindprevs/SC e a Fenasps, 
há vários anos, denunciam a presença do assédio 
institucional no serviço público. Pelos dados da 
Articulação Nacional das Carreiras Públicas para 
o Desenvolvimento Sustentável (Arca), foram 
registrados, nos dois últimos anos, quase mil casos 
de assédio institucional contra servidoras(es) 
públicas(os) no país. A maior concentração ocorreu 
em órgãos relacionados ao meio ambiente e ao 
Ministério da Saúde. E a subnotificação não é 
pequena, pois muitos temem denunciar por receio 
de represálias e de ficar marcado junto a chefia que 
irá avaliar sua produtividade.

Mais recrudescimento pela frente

21 “Esse arranjo de condições de vida e trabalho 
no Brasil representado por uma desarticulação 
da Seguridade Social, que importante frisar: é 
inconclusa! e as tendências de retração dos direitos 
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sociais encontram suas raízes nas diretrizes 
internacionais de organismos multilaterais que 
com a égide no neoliberalismo passam a indicar as 
mudanças de ainda mais recrudescimento no âmbito 
da proteção social.” O alerta feito no Editorial da 
Revista do Diesat (Departamento Intersindical de 
Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de 
Trabalho) Trabalho&Saúde, de março de 2021, dá o 
tom dos desafios que as(os) trabalhadoras(es) terão 
para articular políticas contraofensivas em defesa da 
saúde e da vida. 

22 O professor da UFSC, Ricardo Lara, aponta “as 
reivindicações em defesa da saúde do trabalhador 
devem ser encaradas como principal agenda das 
lutas dos trabalhadores, dos profissionais e dos 
gestores das políticas sociais voltadas para a saúde. 
Atender à demanda saúde do trabalhador é uma 
condição emergencial no processo de construção de 
uma sociedade, para que, no futuro, os trabalhadores 
tenham saúde para o trabalho e para a vida. Uma 
vida repleta de sentido que transcenda as amarras 
da exploração do trabalho como condição do 
desenvolvimento social.”

Uma opção à Geap – Planos Unimed

23 A direção do Sindprevs/SC, gestão “Nenhum 
Direito a Menos”, não desistiu de manter a defesa 
histórica dos direitos das(os) servidoras(es) que 
permanecem na Geap, muito menos abriu mão da 
defesa do Sistema Único de Saúde, mas precisava 
oferecer uma outra opção para as(os) filiadas(os). 
O congelamento salarial e a não valorização das 
carreiras, por mais de cinco anos, fez muitas(os) 
sindicalizadas(os) perderem a capacidade de 
custear as mensalidades da Geap. É bom resgatar, 
que Fenasps e Sindprevs/SC, politicamente e 
juridicamente, sempre encaminharam a defesa dos 
interesses das(os) servidoras(es) na questão das 
mensalidades do Plano de Saúde da Geap. Sem 
conseguir aumentar a contrapartida do governo 
no custeio da saúde, destruída a solidariedade do 
Plano e esgotados os questionamentos jurídicos, era 
preciso apontar uma alternativa.

24 Após estudos, avaliação das possibilidades 
de planos privados de saúde e diante da aprovação 
da Assembleia Geral Estadual, em 25 de outubro 
de 2021, as(os) servidoras(es) do INSS, Ministério 
da Saúde e Anvisa autorizaram o Sindprevs/SC a 

firmar convênio com a Unimed. O convênio prevê 
que o valor da mensalidade tem redução de custo à 
medida que mais filiadas(os) assinem a adesão.

25  O plano da Unimed e o Geap Saúde serão 
sempre acompanhados de perto pela direção 
sindical. Cada alteração é analisada na perspectiva de 
resguardar os interesses das(os) sindicalizadas(os), 
como é feito desde que a Geap era Patronal. Segue 
na pauta das(os) servidoras(es) públicas(os) a 
reivindicação de aumentar o valor do ressarcimento 
para custeio da assistência à saúde suplementar, 
fixado pela Portaria nº 08/2016 , do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão. A última tabela 
de valores foi assinada em 13 de janeiro de 2016, ou 
seja, há seis anos. A falta de correção da tabela faz 
com que as(os) servidoras(es) paguem o equivalente 
a 87% do custeio da GEAP, enquanto o Governo entra 
com cerca de 13%. Ficam as(os) trabalhadoras(es) 
sobrecarregadas(os) para manter o equilíbrio 
atuarial.

26 Em 17 de setembro de 2021, a Assessoria 
Jurídica Nacional reafirmou judicialmente o acordo 
firmado entre as entidades nacionais representativas 
das(os) servidoras(es) federais e a Geap, que 
resultou na suspensão das ações ajuizadas pelas 
entidades entre 2010 e 2018 em troca da redução das 
mensalidades em 13,55%. O acordo valeu para as(os) 
sindicalizadas(os) e refletiu nos reajustes de 2020 e 
2021.

27 Em janeiro de 2021, a Fenasps e diversos outros 
sindicatos estaduais filiados, entre eles o Sindprevs/SC, 
ajuizaram uma Ação Civil Pública (ACP), em Brasília, 
pleiteando a paridade de contribuição entre as(os) 
servidoras(es) e a União no financiamento da Geap. 
Se exitosa a ação, as(os) servidoras(es) pagariam 50% 
do custeio anual da Geap, enquanto a União ficaria 
responsável pelo pagamento dos demais 50%. Como 
a paridade na contribuição não existe, também não 
se justifica a participação paritária nos Conselhos de 
Administração e Fiscal da Geap. As(os) servidoras(es) 
deveriam ser maioria absoluta na composição dos 
Conselhos.

28 A Fenasps cumpre o papel de indicar as chapas 
que devem ser apoiadas pelos(as) servidoras(es) 
nas eleições dos Conad (Conselho Administrativo) e 
Confis (Conselho Fiscal) da Geap. É imprescindível 
que as(os) servidoras(es) possuam nomes da sua 
confiança nesses Conselhos para acompanhar suas 
deliberações e debates.
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29 Atualmente, a Geap é superavitária e possui 
aproximadamente um bilhão de reais em depósito 
compulsório retido pela ANS (Agência Nacional de 
Saúde) para a chamada “reserva técnica“. A gestão 
da Geap, indicada pelo governo Bolsonaro, usa 
argumentos e dados que a Fenasps considera irreais 
para calcular os reajustes do Plano de Saúde, que fica 
cada vez mais inviável para as(os) servidoras(es) de 
menor renda. 
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Capítulo 7 - RETROCESSOS NO 
COMBATE AO RACISMO, 
A MISOGINIA, SEXISMO, 
LGBTQIA+FOBIA E ANTI-
INDÍGENAS NOS LOCAIS  
DE TRABALHO NO BRASIL

Núcleo de Gênero, Raça e Etnia do Sindprevs/SC
Biblioteca do Sindprevs/SC

Preconceitos que matam e segregam

1 O local de trabalho é também um dos espaços 
onde existem preconceito, discriminação e 
segregação e isso continua sendo reforçado 
pelas(os) profissionais e usuárias(os) desse 
ambiente pela da falta de preparo das(os) 
mesmas(os) para lidarem com essa problemática. 
Nesta tese procuraremos discutir o processo de 
preconceito e exclusão dessas trabalhadoras(es) e 
quais os motivos dos danos à saúde mental e física 
das(os) mesmas(os) nos seus locais de trabalho, no 
convívio social, na família e no dia a dia como um 
todo. Em princípio o que podemos dizer é que ainda 
há muito a ser superado pelo sistema para que as 
políticas públicas de raça, gênero e sexualidade 
sejam efetivadas.

2 Importante vermos que o preconceito e a 
segregação geram desigualdade e que essa não 
se trata somente do resultado de uma violência 
epistêmica, mas de diversas violências reais que 
marginalizam e que matam nos trabalhos, nas casas 
e nas cidades, as quais são incapazes de assimilar 
as diversidades no país.

3 Sendo assim, em que medida a nova 
configuração da imigração recoloca o tema do 
racismo no Brasil? Por que o entendimento da 
dinâmica de funcionamento do mercado trabalho é 
central para a investigação de como, historicamente, 
o racismo se manifesta em sua relação com a 
imigração?

4 A construção do futuro exige reconhecimento 
da memória que construímos e que reverenciamos, 
além do presente que ainda ignoramos como 
coletivo. Qualquer coisa que se desdobre a partir 
dessa negação não é futuro, mas uma repetição 
cruel e apática das realidades urbanas. A luta de 
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grupos minorizados não descolou o reconhecimento 
da violação de direitos, da busca pela emancipação 
via materialidade das demandas e de políticas 
institucionais.

Avanços da extrema direita e a relativização de 
tudo estimulam todas as formas de violência

5 Em pleno século XXI, o racismo a 
discriminação racial, o machismo, a misoginia, o 
sexismo, as(os) anti-indígenas, as(os) capacitistas, 
as(os) xenofóbicas(os), as(os) gordofóbicas(os), 
as(os) idosofóbicas(os) e as(os) LGBTfóbicas(os) 
ainda estão presentes na sociedade e nas relações 
de trabalho. 

6 Pensando nisso lembramos que a Convenção 
111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
define discriminação como “toda distinção, exclusão 
ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, 
opinião política, ascendência nacional ou origem social, 
que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade 
de oportunidade ou de tratamento em matéria de 
emprego ou profissão” ou, ainda, “qualquer outra 
distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito 
destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou 
tratamento em matéria de emprego ou profissão”.

7 De acordo com o Observatório da Diversidade 
e da Igualdade de Oportunidades no Trabalho da 
Smartlab, plataforma conjunta da OIT com o Ministério 
Público do Trabalho (MPT), há uma diferença de 
remuneração relacionada a sexo, raça e etnia no setor 
formal. Enquanto a média salarial de um homem branco, 
em 2017, foi de R$ 3,3 mil e a de uma mulher branca foi 
de R$ 2,6 mil, a de homens negros foi de R$ 2,3 mil e de 
mulheres negras de R$ 1,8 mil, enquanto  as LGBTQIA+ 
são camufladas, as indígenas nem aparecem. Além da 
segregação ocupacional de negros e negras em cargos 
de direção – estes e estas compunham apenas 29% dos 
cargos.

8 O estudo Desigualdades Sociais por Cor ou 
Raça no Brasil, produzido pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, apontou 
que, no mercado de trabalho, os pretos ou pardos 
representavam 64,2% da população desocupada 
e 66,1% da população subutilizada. Além disso, o 
número de trabalhadores negros em ocupações 
informais era de 47,3%, enquanto o de brancos era 
de 34,6%.

9 Em relação ao rendimento médio, pessoas 
brancas ocupadas tiveram salário 73,9% superior 
ao da população preta ou parda (R$ 2.796 contra 
R$ 1.608). Entre as(os) trabalhadoras(es) com nível 
superior completo, brancos ganhavam, por hora, 45% 
a mais que pretos ou pardos. Quanto à distribuição 
de renda, os pretos ou pardos representavam 75,2% 
do grupo formado pelos 10% da população com os 
menores rendimentos e apenas 27,7% dos 10% da 
população com os maiores rendimentos.

10 A questão da discriminação, inclusive a racial, 
também é tema de diversos processos judiciais. De 
acordo com dados da Coordenadoria de Estatística 
e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho, a 
indenização por dano moral decorrente de atos 
discriminatórios foi o 88º assunto mais frequente 
na Justiça do Trabalho em 2019. O tema também 
aparece na 137ª posição, relativa à rescisão do 
contrato de trabalho por dispensa discriminatória, 
e na 609º, relativa à garantia constitucional de 
não discriminação. Em conjunto, o assunto está 
presente em mais de 49,2 mil processos no ano. 
Em 2020, já são mais de 31 mil ações.

11 Por e para além disso, o combate a todas as 
formas de discriminação era, teoricamente, um 
dos objetivos nem tão fundamentais do Brasil, por 
muita luta dos movimentos de negras(os), hoje está 
presente  no artigo 3º, inciso IV, da Constituição da 
República: “Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 
A proteção contra atos ou comportamentos 
discriminatórios ainda aparece em outros trechos 
da Carta Magna. O artigo 4º consagra o repúdio ao 
racismo como princípio das relações internacionais, 
e o artigo 5º declara a igualdade de todos perante a 
lei e enquadra o racismo como crime inafiançável e 
imprescritível.

12 Ao falar de crime, é preciso distinguir racismo 
de injúria racial. A injúria consiste em ofender a 
dignidade ou o decoro de alguém, conforme preceitua 
o artigo 140 do Código Penal. “É como xingar uma 
pessoa, atribuindo alguma característica pejorativa. 
Nesse caso, a(o) autora(or) do delito poderá ser 
condenada(o) a pena de detenção de um a seis meses 
ou multa.

13 Já o racismo, previsto na Lei 7716/1989,  
compreende uma série de crimes, como o 
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impedimento de acesso, de emprego, de promoção 
ou de qualquer vantagem em razão da cor da pele, 
da dependência ou da origem racial ou étnica. 
Na área trabalhista, caracteriza-se na recusa da 
contratação ou no pagamento de salários mais 
baixos, por exemplo. 

14 No âmbito do Direito Internacional, a 
Convenção 111 da OIT, ratificada pelo Brasil, traz 
medidas para eliminar a discriminação no emprego 
e ocupação, com incentivo a leis e programas 
de educação sobre o tema e à colaboração com 
empregadoras(es) e organismos a fim de garantir 
a aplicação da política de combate à discriminação, 
entre outros pontos.

15 Em relação ao ambiente laboral, o artigo 7º, 
inciso XXX, da Constituição da República proíbe 
diferenças salariais por motivo de sexo, idade, 
cor ou estado civil. A Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) prevê multa por discriminação em 
razão do sexo ou etnia e assegura a isonomia salarial 
(artigo 461). Bonito no papel, mas, na maioria das 
vezes invisível na vida real da trabalhadora(or) no 
Brasil.

16 Por fim, a legislação federal também traz 
disposições que vedam a prática discriminatória. 
A Lei 9.029/1995 proíbe genericamente a adoção de 
qualquer prática discriminatória para efeito de acesso 
à relação de emprego ou sua manutenção, seja por 
motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil ou 
idade. 

17 A prática de discriminação racial no ambiente 
de trabalho, se ocorrer de maneira reiterada, pode 
ser considerada assédio moral e, consequentemente, 
gerar direito a indenização. Conceituado como “toda 
e qualquer conduta abusiva, manifestando-se por 
comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos 
que possam trazer danos à personalidade, à dignidade 
ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, 
pondo em perigo o seu emprego ou degradando o 
ambiente de trabalho”, o assédio moral desestabiliza 
o indivíduo emocional e profissionalmente.

18 Como solucionar? A educação parece o único 
caminho que se estabelece de forma definitiva”.

19 O próprio Estatuto da Igualdade Racial (Lei 
12.288/2010) traz o dever estatal de garantir a 
igualdade de oportunidades por meio de políticas 
públicas, ações afirmativas, eliminação de obstáculos 
históricos, estímulo a iniciativas de igualdade e 

promoção de ajustes normativos para combater a 
discriminação étnica.

O preconceito também condena indígenas 
ao limbo do mercado de trabalho e das 
comunidades

20 Esse medo tem obrigado indígenas a 
‘camuflarem’ suas origens para conseguir emprego 
e mesmo ‘disfarçados’, em geral, índias(os) só 
conquistam vagas mal remuneradas.

Por conta da escravização e dos trabalhos forçados, 
na época do descobrimento, as(os) indígenas 
resistiam ao trabalho e por isso eram considerados 
‘preguiçosas(os)’, ‘insolentes’, ‘selvagens’. Eco 
desses adjetivos, que têm mais de 500 anos, 
o preconceito faz parte do dia a dia e interfere 
diretamente na procura por emprego no mercado 
de trabalho formal.

21 Ainda que a discriminação configure crime, 
poucas(os) indígenas conseguem uma vaga. 
Tanto que nenhum órgão fiscalizador do trabalho 
ou a Funai (Fundação Nacional do Índio) sabem 
ao certo quantas(os) estão empregadas(os) no 
Estado. Apesar do limbo oficial, a realidade pode 
ser facilmente encontrada nas comunidades 
indígenas, que tem maioria das(os) moradoras(es) 
desempregada(o) ou com subempregos. 

22 O medo do preconceito tem obrigado índias(os) 
a ‘camuflarem’ suas origens para conseguir 
emprego. E mesmo assim, ‘disfarçadas(os)’, as(os) 
indígenas em geral só conseguem conquistar vagas 
mal remuneradas, que exigem muito esforço, que 
estão à disposição no mercado de trabalho. 

23 Para tentar chegar perto de uma solução, 
desde 2002, o MPT (Ministério Público do Trabalho) 
tem a Coordigualdade (Coordenadoria Nacional 
de Promoção de Igualdade de Oportunidades e 
Eliminação da Discriminação no Trabalho), que tem 
como objetivo definir estratégias coordenadas e 
integradas de política de atuação institucional no 
combate à exclusão social e à discriminação no 
trabalho.

24 A Coordenadoria existe para combater a 
discriminação nos locais de trabalho por raça, 
cor, gênero ou credo e o fomento à inclusão nos 
ambientes de trabalho da pessoa com deficiência 
ou reabilitada e na proteção da intimidade das 
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trabalhadoras(es), além do incentivo a troca de 
experiências e discussões sobre o tema. 

25 No entanto o que vemos é o crescente 
asfixiamento das terras indígenas, a constante 
discriminação nos trabalhos formais e a negligencia 
dos órgãos públicos, não na defesa, mas como 
principais responsáveis pelo definhamento 
daquelas(es) que, a força, foram obrigados a abrir 
mão de sua e de muitos corpos para que sua cultura 
não morresse nas mãos das(os) colonizadoras(es) 
e sua faminta fome de poder. 

26 Outra discriminação que deve ser combatida 
na sociedade e nos locais de trabalho são as práticas 
de violência e dominação predominantes referentes 
ao gênero e sexualidade. Uma análise de Estudo 
Sexismo, Misoginia e LGBTQfobia: desafios para 
promover o trabalho inclusivo no Brasil de CORTEZ, 
SOUZA, Ana Paula SALVADOR e OLIVEIRA.

27 Ao considerarmos as mulheres como 
alvo, a principal prática violenta na sociedade e 
no trabalho referimos aos menores salários e 
oportunidades de ascensão profissional. Outra 
forma é o assédio, abrangendo diferentes facetas 
como o assédio moral, sexual e implícito, o qual 
se manifesta principalmente por meio de piadas. 
A questão étnica, também no mundo do trabalho, 
potencializa a exclusão de mulheres negras e 
pardas. No aspecto ocupacional, as mulheres 
trabalhadoras informais, prostitutas, catadoras de 
material reciclável, domésticas e cuidadoras foram 
retratadas como aquelas em que as práticas de 
dominação acontecem em maior grau.

28 Numa perspectiva econômica, a limitação 
ao crédito e financiamento para mulheres que 
buscavam empreender também é outra prática de 
dominação destacada além da estigmatização e 
exclusão nos contextos laborais de mulheres com 
deficiência e que vivem com HIV/AIDS. No âmbito 
institucional, as organizações designadas como 
machistas e sexistas, priorizam ideais masculinos 
e as excluem. Ressaltamos também nessas 
organizações o esteticismo como uma prática 
violenta por inserir nas instituições a exigência 
de uma imagem feminina estereotipada com o uso 
de maquiagens e adereços, como requisito para 
execução das atividades laborais pelas mulheres.

29 Quanto a pauta LGBTQIA+ apesar de vir 
ganhando força nos últimos anos nas esferas 

sociais, políticas, acadêmicas, entre outras. Ainda, 
a realidade das pessoas LGBTQIA+ está longe de ser 
perfeita ou pacífica no Brasil. Isso é comprovado, 
principalmente, pelos dados da violência sofrida por 
essa população, como consequência da LGBTFobia. 
Em 13 de junho de 2019, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) determinou que a discriminação por 
orientação sexual e identidade de gênero passasse 
a ser considerada um crime, ou seja, houve grandes 
avanços, mas há muito a se fazer ainda. 

30 Voltando às mulheres, vimos, em estudos e 
artigos sobre o tema, que a predominância de atos 
violentos por supervisores com hierarquia superior, 
colegas de trabalho, omissão estatal, ocorrem mais 
entre engenheiros e trabalhadores da construção 
civil e professores universitários. Também foram 
elencados como praticantes desses atos policiais 
militares e clientes. No caso de trabalhadoras(es) 
da área da saúde, os médicos foram destacados. 
Outros sujeitos percebidos como atores de atos 
violentos foram diretores escolares, investidores, 
publicitários e outras mulheres. 

31 Sobre a percepção de LGBTQIA+, vimos que 
a maioria de atos violentos partem das(os) colegas 
de trabalho e supervisoras(es) hierárquicos. As(os) 
policiais militares também foram indicados como 
autores de práticas de dominação. Nos contextos 
laborais de saúde, médicas(os) e enfermeiras(os) 
foram apontadas(os) como atores de atos 
violentos de forma implícita frente a LGBTQIA+. 
O Estado foi ressaltado por meio da omissão 
de ações fiscalizatórias e inclusivas, bem como 
as(os) clientes também foram apreendidos como 
responsáveis por violentar LGBTQIA+ nos espaços 
de trabalho.

32 Em resumo, verificamos que as práticas de 
dominação e violência são exercidas nos diferentes 
espaços de trabalho. A violência ocorre por sujeitos 
que se situam dentro da organização (colegas 
e chefias) e por aquelas(es) que se apresentam 
no espaço de trabalho de forma transitória, tais 
como clientes e policiais. Para os dois grupos, a 
omissão estatal é relevante, o que pode explicar as 
razões das práticas de dominação e violência se 
generalizarem em diferentes espaços laborais, que 
vão desde empresas do setor privado até hospitais, 
bancos e outros dispositivos e organizações como 
aquelas das esferas policiais e militares.
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Resumindo

Quais grupos que mais sofrem preconceito no 
mercado de trabalho?

33 Indígenas, negras e negros

34 O racismo e anti-indígena no mercado de 
trabalho acontece desde quando são questionadas(os) 
na hora de fazer atividades complexas até quando 
são dispensadas(os) simplesmente pela cor da pele 
pelo cabelo ou formato do rosto.

35 Mulheres

36 As mulheres sofrem sim preconceito no 
ambiente profissional e a discrepância salarial é 
apenas uma dessas discriminações. 

37 LGBTQIA+

38 A orientação sexual e identidade de gênero 
também é motivo para preconceito no mercado 
de trabalho. Como a questão interfere na carreira, 
muitas pessoas LGBTQIA+ acabam se calando 
sobre sua sexualidade. 

39 Pessoas com deficiência (PCD)

40 Apesar de o Brasil ter 45 milhões de pessoas 
com algum tipo de deficiência e a legislação exigir uma 
cota para a contratação, a realidade do mercado de 
trabalho ainda é cercada de muita discriminação. Além 
da dificuldade na contratação, aqueles que conseguem 
o cargo podem sofrer perseguições e bullying.

Debatendo e Propondo

41 Tudo o que vimos anteriormente incide numa 
proposição do trabalho inclusivo, pois, as práticas 
de violência e dominação contra às mulheres, 
negros, negras, indígenas, LGBTQIA+, pessoas com 
deficiência e pessoas idosas, dentre outras, são 
generalizadas e perpassam os múltiplos espaços 
sociais. Para tentar superar essa questão, pensamos 
em contribuições, tais como: procurar ajuda, apoio 
psicológico, porque essas violências afetam a 
identidade da pessoa. E, se ela sentir força para isso, 
deve denunciar.

42 Efetivar a promoção da inclusão nos espaços 
laborais demanda pela participação social e efetivo 
exercício de cidadania em um Estado Democrático, 
coisa que, infelizmente, não contamos no momento. 

No entanto para que legislações de proteção 
aos Direitos Humanos, políticas assistenciais, 
educacionais e de saúde associadas ao trabalho sejam 
desenvolvidas em favor da promoção da inclusão 
de mulheres, negros, negras, indígenas, LGBTQIA+, 
pessoas com deficiência e pessoas idosas, dentre 
outras, nas organizações laborais e considerando a 
amplitude dessas práticas em diferentes instâncias 
sociais, nossa sugestão enquanto Núcleo de Gênero, 
Raça e Etnia do Sindprevs/SC  é a elaboração de 
políticas e legislações visando a erradicação, não 
só da violência nos locais de trabalho, mas em toda 
população.

43 Devemos emergir por meio de um princípio 
integrativo, cujo foco de atenção psicossocial e 
promoção de saúde atuem para além do laboral, 
pois cada trabalhadora(or) é também uma mulher 
ou homem, cis ou trans, hetero, homossexual 
ou bissexual que tem raça, etnia, idade, região, 
capacidades, religião ou não, ou seja, devemos 
enquanto  trabalhadoras(es) trazer à tona essas 
divergências e tratá-las de forma respeitosa com 
acolhimento e humanidade.

44 No que tange a esfera educativa, cremos que 
a promoção de educação e orientação profissional 
libertadora irá possibilitar o melhor convívio entre  
profissionais e usuárias(os) o que poderá ajudar no 
combate ao sexismo, propiciando novos padrões de 
interação no jogo social, o qual é fundamental para 
a classe trabalhadora e a instituição do trabalho 
inclusivo. Acreditamos que a educação libertária 
rompe com os padrões estigmatizantes frente aos 
papeis sociais, fazendo com que o ciclo de conflitos 
resultado das práticas de dominação e exclusão 
sejam rompidos. Mas, para isso, é fundamental 
que nos espaços educacionais seja promovida uma 
cultura dialógica, não violenta e favorável à paz, 
com o intuito de valorizar a fluidez e a diversidade 
como energia nas ações de formação e orientação 
profissional e práticas educativas, capaz de ir 
e vir para todos os espaços sociais. Nos lugares 
de educação formal, seja  informal, continuada, 
de nível médio e/ou superior, para a atuação em 
diversas áreas acreditamos na possibilidade de 
formação de pares capazes de se tornarem agentes 
multiplicadores dessa realidade em todas as 
organizações sociais, das ruas ao local de trabalho 
não importando o caminho que tenhamos tomado.

45 No que diz respeito a orientação profissional, 
a naturalidade de uma mentalidade educacional 
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libertária é o que possibilitaria que o padrão 
excludente dominante fosse transformado. O que 
nos daria, princípios mais equitativos que balizariam 
a difusão do trabalho inclusivo e equitativo entre 
diferentes gêneros. Mas, como isso ainda é utópico 
para a maioria, devemos resistir a importância 
que é dada aos conhecimentos, conceitos ou 
pensamentos que determinam funções, cargos, 
tarefas, atribuições e níveis hierárquicos restritos 
a gêneros ou qualquer outra condição. Acreditamos 
que essa concepção possibilitaria maior inserção 
da diversidade em posições de liderança, influência 
social e protagonismo, o que incorre na difusão de 
valores bons aos Direitos Humanos e à diversidade 
nos diferentes dispositivos sociais, maximizando 
a inclusão de mulheres, negros, negras, indígenas, 
LGBTQIA+, pessoas com deficiência e pessoas 
idosas, dentre outras entre carreiras e ocupações 
anteriormente protagonizados exclusivamente por 
homens brancos. Ao alcançar o campo educacional 
e profissional com uma mentalidade inclusiva, 
libertária e equitativa, atingiríamos as organizações 
de trabalho impactadas pelas minorias que nela 
poderiam atuar estrategicamente em favor da 
mentalidade libertária e do bem-estar social.

46 No trabalho inclusivo existem critérios de 
remuneração e de recompensas, acesso a cargos e 
promoções mais equitativos, cujas influências são 
próprias da natureza do trabalho, ou seja, a partir das 
competências e requisitos profissionais dos cargos 
e funções. Somos contra qualquer outro suposto 
requisito pautado em práticas de discriminação e 
violência.

47 Para o Núcleo de Gênero, Raça e Etnia do 
Sindprevs/SC, a participação representativa e 
equitativa dos diferentes atores sociais na definição 
dos princípios e práticas a serem propostos nas 
organizações, com o intuito de maximizar paridades 
entre mulheres, negros, negras, indígenas, 
LGBTQIA+, pessoas com deficiência e pessoas 
idosas, dentre outras são de suma importância. 
Desta forma, o sexismo e outras práticas de 
dominação não devem ter espaço para se manifestar. 
Acreditamos em espaços que priorizem as práticas 
justas, consultivas e inclusivas de gestão, que 
possibilitarão que o trabalho inclusivo se torne a 
tônica no ambiente de trabalho.

48 Ainda sobre as organizações de trabalho, 
no campo simbólico, é importante tornar visível 

a inclusão, permitindo que a identidade social 
“saia do armário” e a(o) trabalhadora(or) possa 
se afirmar como se percebe, com direito ao  
reconhecimento e aceitação no uso da identidade 
social. Para além disso, queremos a efetivação 
de canais institucionais capazes de denunciar os 
incitadores ao ódio, sejam eles relacionados ao 
racismo, capacitismo, binarismo, a misoginia ou a 
heteronormatividade compulsória ou as expressões 
de intolerância.

49 Todas as medidas que apontam para um 
rompimento de práticas de dominação e exclusão 
também terão suas consequências nos espaços 
de organização da classe trabalhadora: sindicatos, 
federações e instâncias de base. Em se tratando 
de setores públicos, ainda podemos observar 
uma possibilidade de acesso maior da população 
negra e LGBTQIA+, o que não ocorre nos setores 
privados. Mas, como nos demais espaços de poder, 
aqui também o sexismo e o racismo deixam suas 
marcas. Ter uma mulher negra na Coordenação 
Geral do Sindprevs/SC é um indicativo positivo, 
assim como existir um Núcleo de Gênero e 
Raça, realizar seminários e campanhas, falar de 
Zumbi e Dandara, mas, nada disso, mexe com os 
elementos estruturais que geram os preconceitos, a 
discriminação e a segregação. É preciso radicalizar 
no cuidado cotidiano em que eles se expressam em 
nossas rotinas. Ou a dor do outro continuará sendo 
desvalorizada.  

50 Por fim, é fundamental que as ações, sejam 
práticas educativas, orientação profissional 
e organizações de trabalho sejam efetivas na 
proposição do trabalho inclusivo. Recomendamos 
também a elaboração e implementação de políticas 
públicas e legislações educativas, assistenciais, 
trabalhistas e de saúde pautadas na busca pela 
efetivação dos Direitos Humanos e equidade entre 
os diferentes agentes sociais. Afinal, a ausência de 
políticas e legislações mantém a rigidez do tecido 
social, demandando que, anterior a qualquer ato que 
vislumbre a inclusão no ambiente de trabalho, seja 
preciso estabelecer estratégias a priori, buscando 
superar um desafio que perpassa o contexto laboral 
no Brasil, ou seja, promover a inclusão e efetiva 
participação democrática e cidadã das brasileiras, 
brasileires e brasileiros nos lugares por meio de 
controle social.
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Considerações finais

51 A dominação tem um único significante. Neste 
sentido, a distinção entre preconceito, discriminação 
e segregação social deve sempre ser explorada, 
para além disso devemos expandir as buscas para 
outras minorias, grupos específicos de mulheres, 
LGBTQs, diferentes grupos étnico-raciais, pessoas 
com deficiência e populações tradicionais. Por 
conta disso, o Núcleo de Gênero, Raça e Etnia do 
Sindprevs/SC está sempre atento a elaboração de 
investigações empíricas qualitativas e quantitativas, 
que vislumbrem o impacto de cada uma delas em 
situações concretas, as quais também podem nos 
fornecer subsídios adicionais que contribuirão nos 
estudos como alternativas à promoção do trabalho, 
do atendimento e da inclusão tanto nos locais de 
trabalho como na vida cotidiana de cada um e cada 
uma de nós.

52 Nas práticas relativas à assistência clínica, 
educacional e psicossocial, encontramos um espaço 
resultante do que esperamos para compreender 
de forma detalhada essas dinâmicas. Ressaltamos, 
dentre outras, a possibilidade de utilizarmos o 
tratamento clínico, como exemplo, para apreender 
tensionamentos não visíveis ao tema, com o 
intuito de tentar indicar as estratégias individuais, 
coletivas e institucionais que permitam as 
resistências e enfrentamentos às práticas violentas. 
Compreendemos que é a partir dessas dinâmicas, 
despertando o lugar de fala e consciência coletiva 
das minorias, além de promover o fortalecimento 
de quem sofre na realidade concreta, poderemos 
incidir sobre a condição primeira para promoção 
do trabalho inclusivo; consequentemente, promover 
a humanização e politização dos trabalhadores e 
das trabalhadoras, não apenas nos seus locais de 
trabalho ou nos dispositivos sociais de atendimento, 
mas em todos os lugares, para resistir às investidas e 
retrocessos propostos por setores e agentes sociais 
violentos e conservadores.

Glossário

• Assexual: O indivíduo assexual é aquele que não 
sente atração sexual por nenhuma outra pessoa, 
independentemente do seu gênero.
• Bifobia: descreve a aversão ou a discriminação contra 
bissexuais.
• Bissexual: É a pessoa que se relaciona afetiva e 

sexualmente com pessoas de ambos os gêneros/sexos.
• Capacitismo: é a ideia de que pessoas com deficiência 
são inferiores àquelas sem deficiência, tratadas como 
anormais, incapazes, em comparação com um referencial 
definido como perfeito.
• Cisgênero: “Cis” é entendido como o oposto de “trans”. 
Isso significa que uma pessoa cisgênero é aquela que se 
identifica, em todos os aspectos, com o gênero que lhe foi 
atribuído ao nascer. 
• Gay: Pode ser chamada de gay a pessoa do gênero 
masculino que tem desejos por ou relacionamento 
afetivo-sexual com pessoas do gênero masculino. 
• Gayfobia: refere-se exclusivamente ao preconceito e 
violência contra homens gays.
• Gênero: O conceito de gênero pressupõe que ser 
homem ou mulher é produto de uma construção social 
e não de uma condição biológica. Por isso, quando 
falamos em “identidade de gênero” nos referimos à 
percepção que a pessoa tem de si como sendo do gênero 
feminino, masculino ou de uma combinação dos dois, 
independentemente do seu sexo biológico.
• Heterossexual: Denomina-se heterossexual a pessoa 
que se sente atraída sexual, emocional ou afetivamente 
por pessoas do sexo/gênero oposto.
• Homofobia Originalmente, o termo homofobia refere-se 
apenas à violência e hostilidade contra homossexuais, que 
são as lésbicas e os gays. 
• Homossexual: Homossexual é o indivíduo atraído 
amorosa, física e afetivamente por pessoas do mesmo 
sexo/gênero. O termo refere-se, portanto, tanto a 
homossexuais femininas quanto masculinos.
• Intersexualidade: Descreve pessoas que nascem 
com anatomia reprodutiva ou sexual e/ou padrão de 
cromossomos que não podem ser classificados como 
tipicamente femininos ou masculinos.
• Lésbica: Quando uma mulher sente atração afetiva e/ou 
sexual por pessoas do mesmo sexo/gênero, utiliza-se a 
palavra lésbica para descrevê-la.
• Lesbofobia: refere-se exclusivamente ao preconceito e a 
violência contra mulheres lésbicas.
• LGBTQIA+: Após compreender todos esses conceitos, 
chegamos, finalmente, à sigla LGBT. O termo refere-
se a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 
“Q”, de queer, “I”, de intersexual e “A” Assexual e o 
sinal “+” para incluir também o restante das definições 
relacionadas à comunidade, tais qual “P” de Pansexual.
• LGBTfobia o ódio à população LGBTQIA+
• Machismo: qualidade, ação ou modos de macho (‘ser 
humano do sexo masculino’, ‘valentão’); macheza. 
exagerado senso de orgulho masculino; virilidade 
agressiva; macheza. comportamento que rejeita a 
igualdade de condições sociais e direitos entre homens e 
mulheres.
• Misoginia: refere-se ao ódio ou aversão às mulheres. 
aversão ao contato sexual com as mulheres.
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• Mulher trans e homem trans: Nesse sentido, uma 
“mulher trans” é a pessoa que se identifica como sendo 
do gênero feminino, embora tenha sido biologicamente 
designada como pertencente ao sexo/gênero masculino. 
Já um “homem trans” seria o oposto: alguém que foi 
biologicamente designado como pertencente ao sexo/
gênero feminino que se identifica como sendo do gênero 
masculino.
• Orientação sexual: Trata-se da capacidade de cada 
pessoa de sentir atração emocional, afetiva ou sexual por 
indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de 
mais de um gênero e, logo, ter relações íntimas e sexuais 
com eles. 
• Pansexualidade: Assim como a heterossexualidade e 
a homossexualidade, a pansexualidade é uma orientação 
sexual. Ela se refere a indivíduos que têm atração por 
outras pessoas, independentemente da sua identidade de 
gênero ou sexo biológico. 
• Queer: Esta talvez seja uma das expressões menos 
conhecidas de todas as citadas aqui. Queer consiste em 
um adjetivo usado para indivíduos que se identificam 
com todas as orientações sexuais e gêneros, não se 
encaixando em somente um deles.
• Racismo: preconceito, discriminação ou antagonismo 
por parte de um indivíduo, comunidade ou instituição 
contra uma pessoa ou pessoas pelo fato de pertencer 
a um determinado grupo racial ou étnico, tipicamente 
marginalizado ou uma minoria. atitude de hostilidade 
em relação a determinada categoria de pessoas. crença 
de que diferentes raças possuem características, 
habilidades ou qualidades distintas, especialmente de 
forma a distingui-las como superiores ou inferiores umas 
às outras. doutrina ou sistema político fundado sobre 
o direito de uma raça (considerada pura e superior) de 
dominar outras.
• Sexismo: discriminação baseada em critérios sexuais 
a partir da superioridade do sexo 
masculino sobre o feminino.
• Sexo biológico: Refere-se às características 
biológicas que a pessoa tem ao nascer, que podem ser 
cromossomos, genitália, composição hormonal e outros 
fatores. É importante notar que não existe gênero no sexo 
biológico em si. Existe uma expectativa social de gênero 
em relação ao corpo. Por exemplo, espera-se que uma 
pessoa nascida com atributos biológicos masculinos se 
identifique com o gênero masculino, mas ela pode se 
reconhecer com o gênero feminino ou os dois.
• Sexualidade: A palavra sexualidade diz respeito às 
construções culturais relacionadas aos prazeres e aos 
intercâmbios sociais e corporais. Isso engloba o erotismo, 
o desejo, o afeto e também noções relativas à saúde e à 
reprodução.
• Trans: A terminologia “trans” se refere, de modo geral, a 
indivíduos que não se identificam com o gênero atribuído 
no nascimento. Trata-se, portanto, de uma expressão 
guarda-chuva que se refere a todas as pessoas com 
identidades trans: transexuais, transgêneros, travestis.

• Transexual: Entende-se por transexual a pessoal que 
tem uma identidade de gênero diferente do sexo biológico 
designado ao nascer. Algumas pessoas desse grupo 
recorrem a tratamentos médicos, que podem incluir, por 
exemplo, terapia hormonal e cirurgia de redesignação 
sexual.
• Transfobia: termo utilizado para classificar atitudes ou 
sentimentos negativos e/ou violentos contra pessoas trans, 
o que inclui travestis, transexuais e transgêneros.
• Transgênero: Palavra utilizada para denominar 
indivíduos que transitam entre os gêneros, ou seja, 
cuja identidade de gênero transcende as definições 
convencionais. 
• Travesti: Este termo foi considerado pejorativo 
durante muito tempo. Entretanto, vem passando por uma 
ressignificação e, atualmente, adquiriu um teor político. 
Refere-se ao indivíduo que tem sexo biológico masculino, 
mas que se entende como uma figura feminina.
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Capítulo 8 – CRISE AMBIENTAL

1 Temos cuidado muito mal da nossa casa, que 
é o planeta Terra: consumindo demais, desmatando, 
poluindo, envenenando, matando, queimando e 
desprezando as consequências. Assistimos filmes 
pós apocalípticos aterrorizantes e não vemos, ou 
não queremos ver, que a ficção já é realidade.

2 No último século, o aumento de 1,5ºC na 
temperatura global provocou alterações nas 
correntes de ar, marítimas, no desenvolvimento da 
vida animal e humana como um todo. ”Há crescente 
perda de biomas e biodiversidade no planeta, um 
quadro grave de extinções e degradação genética 
em futuro próximo. Segundo a ONU (Secretariado 
CDB, 2010, p. 9), espécies avaliadas como em risco 
de extinção estão, em média, aproximando-se da 
extinção; quase um quarto das espécies de plantas 
são consideradas ameaçadas; a abundância de 
espécies de vertebrados, com base nas populações 
observadas, caiu quase um terço, em média, entre 
1970 e 2006, e continuam em queda no mundo todo, 
com declínios especialmente graves nas regiões 
tropicais.” O alerta é feito por Bruno Barbosa, analista 
ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Diretor 
da Associação de Servidores Federais de Meio 
Ambiente de SC (Asibama/SC).

3 Para os povos indígenas “a terra, além de 
nossa mãe, é morada dos nossos ancestrais. 
Somos os grandes guardiões desses espaços que 
garantem nossa sobrevivência física e cultural”, 
explica o cacique Marcos Xukuru, da coordenação 
da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas 
do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo 
(Apoinme). Para “passar a boiada”, como disse 
o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles: é 

preciso avançar sobre a terra e seus ‘guardiões’. O 
governo de Jair Bolsonaro estimulou a abertura das 
terras indígenas, inclusive as habitadas por povos 
isolados, à exploração predatória e apropriação 
privada, favorecendo os interesses do agronegócio, 
da mineração e de grandes grupos econômicos. 
Invasores em geral, madeireiros, garimpeiros, 
caçadores, pescadores, fazendeiros e grileiros 
invadem as terras indígenas para se apropriar 
ilegalmente da madeira, devastar rios em busca de 
ouro e outros minérios, desmatar e queimar largas 
áreas para a abertura de pastagens ou divisão em 
‘lotes’ para venda ilícita.

4 O relatório ‘Violência Contra os Povos 
Indígenas do Brasil’, dados de 2020, publicado 
pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 
apresenta o retrato de um ano trágico para os povos 
originários: 182 indígenas assassinadas(os), 110 
suicídios, 263 invasões possessórias, exploração 
ilegal de recursos e danos ao patrimônio em pelo 
menos 201 terras indígenas, de 145 povos, em 19 
estados.

5 Em 4 de março de 2021, o representante do 
Cimi denunciou, durante o Diálogo Interativo com 
o Relator Especial sobre Direitos Humanos e Meio 
Ambiente das Nações Unidas, David Boyd, na 46ª 
sessão ordinária do Conselho de Direitos Humanos 
da ONU, o aumento do desmatamento e invasões às 
terras indígenas durante a pandemia. “Assistimos 
a um desmonte completo das políticas ambientais. 
O projeto de Lei Federal 191/20 visa regularizar a 
exploração mineral e de hidrocarbonetos em terras 
indígenas. O governo de Roraima desrespeita a 
Constituição e avança com leis que autorizam o 
garimpo com o uso de mercúrio. Ambas medidas 
ameaçam gravemente os territórios indígenas e as 
fontes de água.”

6 Durante o Acampamento Terra Livre 2022, 
em 12 de abril, sete mil indígenas marcharam 
em Brasília até o Ministério de Minas e Energia, 
onde realizaram o ato “Ouro de sangue: marcha 
contra o garimpo que mata e desmata”. Uma das 
principais pautas do protesto foi o Projeto de Lei 
(PL) 191/2020, que libera a mineração, instalação 
de hidrelétricas, exploração de petróleo e gás e a 
agricultura em larga escala dentro das terras dos 
povos originários. (Leia mais no Capítulo 07)
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Tem fogo na mata

7 O desmatamento da floresta amazônica 
quebrou recordes em 2020 e alcançou a maior área 
registrada dos últimos 12 anos. Segundo dados do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
órgão que monitora a devastação nos biomas 
brasileiros por meio de satélites, foram 11.088 
km2 desmatados. A devastação, no segundo ano 
do governo de Jair Bolsonaro, é 70% maior que a 
média registrada entre 2009 a 2018. Para cumprir a 
meta da Política Nacional sobre Mudança do Clima 
(PNMC), o país só poderia desmatar 3.925 km2. Mas, 
em 2020, o total desmatado foi 180% superior. Com 
até 17,25% da biomassa já extinta, existe o risco 
de que o desmatamento chegue a um ponto sem 
volta, muito em breve, ou seja um ponto em que o 
bioma não consiga mais se regenerar e onde vastas 
extensões de floresta se transformem em savanas 
tropicais.

8 Marcio Astrini, secretário-executivo da 
organização da COP26 (26a Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima de 2021) criticou a 
postura do presidente Jair Bolsonaro. “As emissões 
acontecem no chão da floresta, não nas plenárias de 
Glasgow. E o chão da floresta está nos dizendo que 
este governo não tem a menor intenção de cumprir 
os compromissos que assinou na COP26”. 

9 Imagens de autoria de Juan Doblas, geofísico 
e especialista em monitoramento do desmatamento, 
publicadas em Brasil de Fato, mostrou as fases e 
técnicas utilizadas para destruição da maior floresta 
tropical do mundo. “O uso de agentes químicos 
permite fazer todo o processo de desmatamento 
praticamente sem intervenção no solo e minimiza 
muito a mão de obra.” A substância química 
pulverizada com esse objetivo é o agente 2,4-D, o 
ácido diclorofenóxiacético, segundo agrotóxico mais 
usado no Brasil e proibido em muitos países da 
União Europeia. O danoso herbicida está disponível 
comercialmente há mais de 70 anos no Brasil e é 
conhecido internacionalmente por ser um dos 
ingredientes do chamado agente laranja, usado na 
Guerra do Vietnã. Com o terreno uniforme e sem 
nenhuma árvore em pé, a área é destinada à criação 
de gado ou a monocultura, como a da soja, perdendo-
se toda a biodiversidade. Dessa forma e de outras 
a predação ocorre e milhares de fazendas, a cada 
ano, aumentam suas áreas destruindo a floresta 
amazônica e territórios indígenas.

10 Sebastião Salgado, em sua exposição “Amazônia” 
discorre sobre os ‘rios voadores’ que “influem nos 
padrões climáticos em todo o mundo e são, por sua 
vez, vulneráveis aos efeitos do desmatamento e do 
aquecimento global”. “Erguendo-se acima da selva 
amazônica, esses rios aéreos carregados de vapor 
d’água fluem por  grande parte do continente sul 
americano e carregam mais água que o próprio rio 
Amazonas. Todos os dias, 17 bilhões de toneladas de água 
fluem do rio para o Oceano Atlântico, mas os cientistas 
estimam que, ao mesmo tempo, 20 bilhões de toneladas 
de água sobem da selva em direção à atmosfera: um 
fenômeno que vale seu apelido de ‘Oceano Verde’”. A 
floresta amazônica é ainda capaz de reciclar a água do 
mar que chega ao continente americano por meio da 
evaporação. 

Desmonta e flexibiliza

11 Flexibilizar as regras para o licenciamento 
ambiental e reduzir as condições de atuação dos 
órgãos de fiscalização fazem parte da agenda 
prioritária do governo federal. “Servidores do Ibama 
e ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade) resistem bravamente e não 
se calam perante o desmonte e as perseguições 
sofridas, colocando-se ao lado do bom combate, 
necessário e urgente, contra o esvaziamento dos 
órgãos”, declarou Bruno Barbosa no programa 
‘Informação e Debate’, na TV Floripa, em março 
de 2022. “Todo o trabalho que a sociedade nos 
passou como tarefa a ser feita gerou contradições 
com o garimpeiro ilegal, com o grileiro de terra que 
mata índios e mata camponês para roubar terra 
pública para colocar gado. Contradição com gente 
que, se puder, destrói todo estoque pesqueiro e 
contradição com estrangeiros que vem pegar 
informação genética do nosso país pra desenvolver 
produtos farmacêuticos. É um cotidiano de grandes 
contradições entre gente que só quer ‘se dar bem’ 
e servidores com capacidade e conhecimento da 
legislação, que tentam escapar do cerco político 
criado pelo governo federal.”

12 O projeto que altera as regras para o 
licenciamento ambiental de empreendimentos no 
Brasil, renumerado no Senado para PL 2.159/2021, 
tramita em regime de urgência e foi aprovado 
na Câmara, em maio de 2021. Maycon Hammes, 
promotor de justiça titular da Promotoria Regional 
do Meio Ambiente do Ministério Público de Santa 
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Catarina e professor de direito ambiental declarou 
à redação do Portal Desacato.info que as normas de 
proteção foram resultado de um forte movimento de 
discussão nas décadas de 80 e 90 no Brasil e no 
mundo. “A Constituição Federal de 1988 introduz o 
conceito de desenvolvimento sustentável, que busca 
um desenvolvimento da sociedade de forma que não 
haja uma degradação que possa colocar sob risco a 
própria existência do ser humano neste planeta”.

13 O PL 2.159/2021 dispensa de controle para a 
utilização de recursos naturais as obras nas áreas de 
saneamento básico, energia elétrica, agropecuária, 
silvicultura e pecuária extensiva. Ele permite e 
facilita a regularização de grandes áreas griladas e 
desmatadas. Como consequência direta, o projeto 
enfraquece o papel de diversos órgãos ambientais 
que participam dos processos de licenciamento 
como o ICMBio e a Funai (Fundação Nacional 
do Índio), por exemplo. Estes órgãos perdem o 
poder de decisão e tornam-se apenas instituições 
opinativas.

As florestas submersas

14 O Relatório ‘Mudanças Climáticas e a zona 
costeira do Brasil: vulnerabilidades socioambientais 
e estratégias de ação’, lançado em dezembro de 
2020, apontou para o esgotamento da capacidade 
adaptativa de muitas espécies, devido aos impactos 
das mudanças climáticas no oceano. O aquecimento, 
a elevação do nível do mar e a acidificação levam 
à perda de recifes, mangues, bancos de algas e 
gramas marinhas, o que compromete a capacidade 
do oceano de contribuir para a regulação climática.

15 Os cuidados com a faixa costeira brasileira 
interferem em todo sistema costeiro, oceânico e o 
escoamento continental. As trágicas consequências 
de acidentes, como no município de Mariana, em 
Minas Gerais, produziram perdas inestimáveis do 
ponto de vista humano e ambiental, em novembro 
de 2015. Foram atingidos mais de um milhão de 
brasileiros, impactando ecossistemas costeiros 200 
km ao sul e até mesmo o importante sistema recifal 
dos Abrolhos, situado ao norte e ao largo da foz do 
Rio Doce.

16 A perda de florestas marinhas por eventos 
de aquecimento extremo aumentou em frequência 
e área em diferentes regiões, como no Oceano 
Indo-Pacífico, no Mar Mediterrâneo e no Oceano 

Atlântico norte e sul. Os manguezais, marismas 
e bancos de gramas marinhas são verdadeiras 
florestas submersas que absorvem, como na 
fotossíntese, grande quantidade de CO2 (carbono) 
das águas, elevando o pH dos oceanos. Eles também 
são responsáveis pela provisão de berçários 
para organismos marinhos, contribuindo para a 
manutenção de espécies de importância econômica 
e cultural. O Relatório alerta para a urgência de 
limitar o aquecimento a 1,5°C. A partir de 2°C de 
aquecimento médio global sofreremos severas 
perdas de biodiversidade e ecossistemas. Os saberes 
tradicionais e as infraestruturas acadêmicas devem 
se articular à sociedade organizada para definirem 
as prioridades para o enfrentamento dos problemas 
vivenciados e previstos para o futuro do litoral 
Brasileiro.

Biopirataria das informações genéticas

17 Bruno Barbosa, que também é advogado 
especializado em propriedade intelectual e 
contratos de tecnologia, escreveu que “no caso 
do Brasil, é notório que a ocupação humana do 
território ocorreu – e assim permanece em 
grande medida – com significativas perdas de 
biodiversidade e de áreas preservadas dos biomas. 
(...) Todos os biomas brasileiros foram atingidos, 
sendo a conversão da Mata Atlântica o exemplo 
drástico. Dela restam menos de 10% da cobertura 
vegetal original, ao passo que em sua área situa-
se a mais abrangente ocupação territorial. Durante 
a história, o conhecimento disponível não indicava 
o esgotamento dos recursos naturais, e muito 
menos ameaças a um ativo econômico, até então 
desconhecido, como as informações genéticas.”

18 A Eco-92 (Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
realizada em 1992) manteve a vantagem das 
nações desenvolvidas e de grupos econômicos 
hegemônicos interessados na apropriação da 
biodiversidade e na restrição do desenvolvimento 
tecnológico dos países subdesenvolvidos. Bruno 
aponta que “mesmo que o Brasil envide esforços 
contra os biopiratas que acessem ilegalmente sua 
biodiversidade, o alcance de sua capacidade de 
repressão não vai além de seu território”. Os fiscais 
do Ibama autuam empresas multinacionais sediadas 
no Brasil, mas detentoras de patentes depositadas 
nas matrizes.
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19 Diversas populações brasileiras, que ainda 
possuem ecossistemas preservados, fazem uso 
predatório dos seus recursos naturais na tentativa 
de superar a pobreza. Todo esse esforço não 
representa um verdadeiro crescimento porque 
são grandes grupos econômicos, externos à essas 
localidades, que auferem as maiores vantagens 
financeiras nesse processo.

20 As nações imperialistas reprimem a luta 
dos países periféricos por emancipação política, 
tecnológica, econômica e até mesmo pela 
sustentabilidade ambiental. Por isso, os Estados 
Unidos não possuem nenhum interesse em mudar 
o atual o sistema internacional de propriedade 
intelectual, nem de participar de acordos que inibam 
a biopirataria. Pelo contrário, estão na corrida para 
patentear a maior quantidade possível de espécies, 
antes que estejam extintas. Nesta jornada, 
estratégias contra-hegemônicas são fundamentais 
para alterar a correlação de forças e garantir a 
proteção da maior biodiversidade do planeta. Os 
desastres provocados pela crise ambiental sempre 
impactam muito mais os empobrecidos, que habitam 
os espaços mais vulneráveis nas cidades, enquanto 
as elites que exploram e esgotam o meio ambiente 
terão sempre condições de buscar outros territórios 
pra viver. Por isso cabe a nós proteger os recursos 
naturais, antes que chegue o caos generalizado. 

Referências de pesquisa

• Agência Senado, em https://www12.senado.leg.br/
noticias
• Agência Câmara de Notícias, em https://www.camara.
leg.br/noticias
• Brasil de Fato, em https://www.brasildefato.com.br/
• Desacato.info – A Outra Informação, em https://
desacato.info/
• Vermelho, em https://vermelho.org.br/
• Exposição Amazônia, por Sebastião Salgado, Curadoria: 
Lélia Wanick Salgado, Sesc São Paulo
• O “New Enclosure sobre Trajetórias Tecnológicas somo 
Base Geopolítica da Biopirataria Internacional”, por Bruno 
Barbosa, e-mail: brunobarbosaibama@gmail.com
• Mudanças Climáticas e a zona costeira do Brasil: 
vulnerabilidades socioambientais e estratégias de ação, 
por Paulo Horta, Patrícia F. Pinho, Lidiane Gouvêa, Guido 
Grimaldi, Giovanna Destri, Carolina Melissa Mueller, 
Lyllyan Rocha, José Bonomi Barufi, Leonardo Rorig, 
Jorge Assis, Letícia Cotrim da Cunha, Sustainability in 
Debate, Brasília, v. 11, n.3, p. 425-444, dez/2020.

Capítulo 9 – PLANO DE LUTAS

PAUTAS GERAIS

1 Reposição salarial imediata das perdas 
inflacionárias;

2 Definição de uma política salarial permanente de 
recomposição de perdas provocadas pela inflação;

3 Definição de data-base para as(os) servido-
ras(es) públicas;

4 Jornada de trabalho de 30 horas semanais;

5 Reajuste dos auxílios: alimentação, saúde e 
transporte;

6 Concessão de insalubridade para as(os) 
servidoras(es) em trabalho presencial;

7 Melhores condições de trabalho para as(os) 
servidoras(es) em trabalho presencial e teletrabalho 
(redução de metas, medidas sanitárias, melhoria dos 
equipamentos e estrutura dos locais de trabalho e 
custeio da estrutura para o teletrabalho);

8 Realização de Concurso Público;

9 Fim do assédio moral e a criação de uma política 
efetiva de saúde da(o) servidora(or);

10 Manter a denúncia e a mobilização contra todas as 
propostas de precarização e privatização dos Serviços 
Públicos; e

11 Apresentar às(aos) candidatas(os) à Presidência 
da República documento com as Propostas das(os) 
servidoras(es) para garantir o resgate da Seguridade 
Social, em defesa da Previdência Social, do Sistema 
Único de Saúde e da Anvisa.

INSS

1 Cumprimento integral dos Termos do Acordo 
de Greve 2022 e ampliação das discussões acerca 
da Carreira Típica de Estado e composição da 
Folha Remuneratória de forma a favorecer toda a 
categoria;

2 Correção das distorções na composição da 
remuneração entre Vencimento Básico e GDASS, 
com incorporação de parcela da GDASS no 
Vencimento Básico (atualmente menor que o salário 
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mínimo), conforme proposta aprovada e constante 
no Termo de Acordo de Greve 2022;

3 Luta por maiores recursos orçamentários 
para a autarquia, contra os cortes sistemáticos no 
orçamento de recursos destinados a manutenção e 
funcionamento do INSS;

4 Constituição e operacionalização imediata do 
Comitê Gestor da Carreira do Seguro Social conforme 
a Lei 13.324/2016, que regulamentou o Acordo de 
Greve de 2015 e Termo de Acordo de Greve 2022;

5 Revogação imediata do Art. 26 do PLP 189/21, 
que altera o artigo 5B que versa sobre as atribuições de 
técnicas(os) e analistas da Carreira do Seguro Social;

6 Não alteração da estrutura dos Serviços 
Previdenciários com manutenção dos cargos de 
representantes técnicos, fundamentais no âmbito das 
GEX para o Serviço Social e Reabilitação Profissional;

7 Retirada de todos os códigos indevidos de falta 
por motivo de greve da ficha funcional dos servidores, 
referentes as greves de 2009 e dias de paralisação 
em 2016 e 2017, pois já foi realizada a reposição do 
serviço, bem como de qualquer movimento paredista 
anterior; e

8 Direito ao Desligamento enquanto premissa 
fundamental da(o) servidora(or) em desconectar-se 
das ferramentas virtuais de comunicação e trabalho.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

1 Equiparação remuneratória da Carreira da 
Seguridade Social (Saúde) com a Carreira do Seguro 
Social (INSS);

2 Incorporação imediata da parcela restante da 
Gratificação Produtivista no Vencimento Básico;

3 Instalação imediata do Comitê Gestor da 
Carreira;

4 Condições materiais e regulamentação urgente 
para exercer trabalho remoto e teletrabalho, com 
respeito a uma carga horária definida;

5 Que a prova de vida seja automática, com uso 
dos dados disponíveis na base de dados do RGPS e 
Receita Federal;

6 Realização dos exames periódicos, extensível 
as(aos) servidoras(es) cedidas(os), que há mais de 

20 anos não são realizados;

7 Melhoria das condições de trabalho nas unidades 
em situação precária, como a Superintendência 
Estadual da Saúde; e

8 Retorno das Mesas Nacional e Estadual de 
Negociação Permanente.

ANVISA

1 Contraposição ao descaso e ataques por parte 
da gestão da Anvisa x PAF;

2 Revisão e recomposição da estrutura de PAF da 
Anvisa;

3 Reabertura das unidades fechadas nas 
coordenações estaduais;

4 Fortalecimento das unidades situadas nas 
fronteiras, com reconhecimento da atividade de difícil 
provimento e estímulo a formação de equipes;

5 Fim da figura das coordenações regionais e 
fortalecimento das estruturas locais;

6 Repúdio a ocupação de cargos comissionados 
por indicação política e de livre nomeação, esses 
cargos devem ser ocupados por servidoras(es) do 
quadro das próprias agências reguladoras;

7 Valorização das(os) servidoras(es) de PAF;

8 Equiparação de remunerações entre os Quadros 
Específico e Efetivo;

9 Recomposição das perdas salariais a partir de 
2017, com o fim do último acordo de negociação de 
2015;

10 Carreira única para as Agências Reguladoras 
para todas(os) as(os) servidoras(es) do PEC;

11 Realização de concurso público para a PAF em 
todos os estados; 

12 Conversão imediata e averbação de tempo 
especial em comum (cumprimento do Tema 942 STF);

13 Isonomia de tratamento entre ativas(os) e 
aposentados; e

14 Garantia da gestão da folha e direitos das(os) 
aposentadas(os) pelas instituições de vínculo das(os) 
trabalhadoras(es).
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Uma Tese em Construção

Camaradas!

Esta não é uma tese concluída. Fizemos um esforço, a partir de um pequeno núcleo,

para elaborarmos algumas premissas e análises indispensáveis para pensarmos uma

nova direção e a política sindical para o SINDPREVS-SC, que intervenha sobre a

realidade do mundo do trabalho e construa com outras forças políticas uma ruptura ao

esgotamento e à rendição do sindicalismo formal e cartorário.

Focamos nossa análise em três eixos, que consideramos fundamentais para uma tese

sindical que se propõe aberta ao debate com a base e inflexível em premissas da luta

de classes: analisando a conjuntura sem titubear no aprofundamento da atual crise

capitalista, matizada e multifacetada nas expressões econômica, social, ambiental e

política; expressando nossa localização, enquanto servidores públicos da seguridade

social e a necessidade de impormos uma política pública a serviço da classe

trabalhadora; e, a ressignificação da organização sindical e o nosso papel no

movimento, compreendendo e aprofundando sobre a crise do sindicalismo brasileiro,

bem como a necessária superação.

Abdicamos da disputa por delegação para o Congresso do SINDPREVS-SC, pois o

processo é extremamente despolitizado e personalizado nas poucas figuras da direção

que podem comparecer nos locais de trabalho esvaziados pelo Estado neoliberal. A

direção do sindicato faz de conta que está indo nos locais de trabalho para “informar”,

depois de 5 anos dessa gestão, mais o mandato anterior de 3 anos, sem falar nas

outras décadas que estiveram em gestões centradas na mesma figura, que dirige

formalmente o sindicato.

Optamos por construir uma tese inicial, que pudesse ser uma ferramenta para debate

e organização, na qual este texto possa ser uma ferramenta para aprofundarmos os

debates e construirmos as propostas de resolução em plenárias convocadas pela

OPOSIÇÃO, antes e durante o Congresso. Afinal, a prática é critério da verdade.
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Perguntas e Respostas sobre o 10º Congresso do

SINDPREVS-SC

O 10º Congresso do SINDPREVS-SC acontece após a Greve do INSS na qual se

demonstrou a falência da direção, cujo “núcleo duro” está à frente do sindicato há

décadas colecionando contradições. No processo de mobilização e de greve a

construção de uma nova vanguarda foi fundamental, com a disposição de romper com

o imobilismo das direções dos sindicatos estaduais e da maioria na FENASPS. Por

isso, o processo congressual é uma oportunidade ímpar de construirmos uma nova

direção com a categoria, organizando e elaborando um plano de lutas ousado, que

seja capaz de unir a categoria, para que avancemos nas lutas rumo à vitória.

Por que o Congresso do Sindicato é importante?

O Congresso Estadual do SINDPREVS-SC é a instância máxima de deliberação da

entidade: define o Plano de Lutas da categoria e a linha político-sindical, além de ser o

momento de inscrição de chapas para a eleição da direção do sindicato. Será no 10º

Congresso do SINDPREVS-SC, de 10 a 12 de agosto de 2022, que apresentaremos a

chapa de oposição à direção atual.

O que será discutido no Congresso?

A divulgação do temário geral é obrigação da comissão organizadora, mas qualquer

delegado, ou observador, pode apresentar sua opinião, além da obrigação estatutária

da garantia de espaço para apresentação das chapas à eleição e seus programas.

Queremos te convidar a construir conosco uma tese que represente a urgência da luta

e da mobilização, uma mudança de paradigma frente ao imobilismo das direções

sindicais.

Como participar do Congresso?

Todos os sindicalizados podem participar, entretanto, para ter direito à voz e voto é

necessário ser eleito como delegado nas reuniões dos locais de trabalho, na

proporção de 1 delegado(a) para cada 5 presentes. Entretanto, a divulgação do
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calendário de reuniões tende a ser tão ineficaz como é a comunicação geral do

SINDPREVS-SC, por isso, será fundamental fazermos um esforço coletivo para que o

conjunto da categoria tenha acesso aos debates.

Vai ter Oposição nas próximas eleições do SINDPREVS-SC?

Sim. Queremos reabrir as portas fechadas pela burocracia sindical, trazendo a

participação de toda a categoria e acabando com o teatro de assembleias que

homologam pautas prontas. Precisamos reverberar a voz de quem está no mundo do

trabalho, compreender e dar consequência às reais demandas, ou seja, tornar o

sindicato o lugar de toda a categoria. Porém, não basta mudar quem “manda” no

sindicato. Será necessário um profundo processo de mobilização, formação política e

atuação sobre o que acontece no mundo do trabalho. Disputar uma eleição sindical e

vencê-la é consequência da correta aplicação da prática classista e é à isso que nos

propomos.

Como a Oposição pensa a atuação na direção do SINDPREVS-SC?

É urgente ressignificar a ação sindical. Não será a disputa do aparato ou a conquista

da direção que mudará o rumo do movimento. É necessária outra prática sindical:

presente no mundo do trabalho, atuando de fato contra o sucateamento do serviço

público, dialogando com o cotidiano dos espaços de trabalho; de base e na base,

priorizando a organização nos locais de trabalho, onde repercutem diretamente as

decisões do governo; verdadeiramente democrática, ampliando os fóruns decisórios e

de debate; consciente, com uma política de formação que alcance a categoria;

pluralista, que respeite a diversidade de opiniões políticas e a coexistência destas,

promovendo debates honestos e abertos; e, permanente, pois não basta uma resposta

efêmera para aplacar uma insatisfação.

Página 4 de 42



10 A 12 AGOSTO 2022 

UNIR, LUTAR E VENCER
Tese em construção pela Oposição à linha de direção do SINDPREVS-SC

A Crise Multidimensional do Sistema Capitalista

Vivenciamos uma crise multidimensional do capitalismo, asseverada pela pandemia do

coronavírus, entrelaçada dentre as dimensões econômica, social, ambiental e política.

O aumento da pobreza é acompanhado pelo crescimento da desigualdade, da

exclusão e da violência contra o povo; o avanço da produção sobre diversos biomas

deterioram o clima, piorando as condições de vida de milhões, além de abrir portas

para epidemias e pandemias; a desesperança e o desalento colocam em xeque a

representação política tradicional com o avanço de ideologias regressivas.

Nossas respostas não cabem nas urnas. Há amplos setores no movimento sindical e

outros desorganizados na classe trabalhadora que, realmente, entende as próximas

eleições como definidoras de um futuro de prosperidade, com Lula presidente. A

esperança é legítima! Não se trata disso nosso questionamento. Compreender a

proximidade da recessão econômica, por exemplo, não é um misticismo, mas uma

análise objetiva.

Uma análise comprometida com a luta de classes, necessariamente, coloca as

contradições do sistema capitalista e, no caso concreto, o nosso papel enquanto

trabalhadores da seguridade social, percebendo que as contradições do sistema são

oportunidades de ruptura. Para além da disputa sindical, temos uma tarefa histórica
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para colaborar: a emancipação da classe trabalhadora. Somos um setor da classe

testado nas lutas, como vêm sendo demonstrado o histórico da categoria, por isso,

nesse cenário desolador e desafiador é preciso coragem: um sentimento coletivo.

Fome, Miséria, Desemprego, Arrocho Salarial E Desamparo

Segundo a ONU, 811 milhões enfrentaram a fome no ano passado. Dentre as

crianças, mais de 149 milhões menores de cinco anos sofrem de desnutrição crônica

no mundo. No Brasil, a fome já atinge 33,1 milhões de pessoas, conforme pesquisa

divulgada pela OXFAM, mesmo no “Sul Maravilha” (regiões Sul e Sudeste), onde mais

de 7,4 milhões de pessoas foram classificadas em condição de insegurança alimentar

grave. Os efeitos da pandemia não explicam sozinhos essa catástrofe, pois apenas

Santa Catarina teve 7 novos bilionários registrados na lista da Forbes em 2021, são os

ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais miseráveis para fazer girar a roda

do capitalismo.

OXFAM. Distribuição percentual da Segurança Alimentar e dos níveis de Insegurança Alimentar

(IA) no país. Brasil e macrorregiões. II VIGISAN - SA/IA e Covid-19, Brasil, 2021/2022.

A crise sanitária, que ceifou 6,33 milhões de vidas no mundo até maio passado,

causou também uma queda de produtividade, com a retração de cerca de 8,8% do PIB

mundial em 2020, a pior desde a Grande Depressão (1929) e cinco vezes maior que a
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crise de 2008. Os porta-vozes do capitalismo mundializado (BID, OCDE e FMI) são

uníssonos em compreender sinais de nova desaceleração das economias centrais do

capitalismo em 2022 (taxa de juros nos EUA, Guerra na Ucrânia e o aumento de casos

de COVID na China), constatando o avizinhamento de uma inevitável recessão global

que, como visto no período inicial de pandemia, deve significar mais pessoas lançadas

à pobreza extrema.

Os reflexos da crise econômica no país alcança cerca de 11 milhões de

desempregados e 4,2 milhões de desalentados. A renda média do trabalhador

brasileiro decresceu 7,9%, dentre fevereiro e abril em comparação com o trimestre

anterior, ainda pior na comparação do trimestre recente com mesmo período de 2021,

no qual o rendimento médio teve uma queda ainda maior, passando de R$ 2.790 para

R$ 2.569, ou seja, um encolhimento de 8,6% (até aqui dados da PNAD), no mesmo

período que o IPCA (inflação oficial) foi de 12,13%. Enquanto isso, o lucro líquido dos

3 maiores bancos privados do Brasil somou R$ 18,2 bilhões apenas no 1ª trimestre de

2022, um crescimento de 7,8%.

As contrarreformas trabalhista e da previdência estão entrelaçadas nas causas do

encolhimento dos salários da classe trabalhadora no Brasil. As situações de

informalidade representam 48,9% das pessoas ocupadas atualmente, ou seja, sem

acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários. A queda da renda média mensal

paga aos beneficiários do INSS, que representava 1,35 Salário Mínimo (SM) antes da

crise de 2008 e hoje equivale a 1,26 SM, tornam os benefícios cada vez mais

achatados. O superávit fiscal e o “teto de gastos” (Emenda Constitucional nº 95) são

fatores determinantes para o congelamento no serviço público federal, como da nossa

remuneração corroída em 34,28% pela inflação (01/2017 até 05/2022), na contramão

da renda dos militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que aumentou 29,6%

na última década, descontada a inflação do período.

A pandemia deixou mais de 3,3 milhões de órfãos menores de idade no mundo, 169

mil delas no Brasil, superado apenas por Índia e México, segundo estudo publicado na

revista The Lancet, retratando o desamparo aos mais vulneráveis, não

necessariamente alcançados pela cobertura da seguridade social, o que exige novas

políticas públicas, um desafio dada a lógica neoliberal de esvaziamento das

atribuições do Estado, cuja principal resposta, o rebatizado “Auxílio Brasil”, tem mais

de 674 mil famílias na lista de espera, em razão da limitação orçamentária, uma opção
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de governo dada a existência do “orçamento secreto” que transferiu R$ 36,4 bilhões

entre 2020 e 2021 para os redutos eleitorais dos apoiadores de Bolsonaro.

É o aprofundamento do papel da economia brasileira na divisão internacional do

trabalho, pós crise de 2008, do caráter dependente de nosso país, reforçando os

aspectos de força-de-trabalho mal remunerada voltada à produção de bens primários

para a exportação (soja, gado e minérios). São sintomas mórbidos de um sistema

baseado na apropriação e acumulação por espoliação (HARVEY, 2016), no qual a

miséria de muitos se reflete na riqueza de poucos, com a ação dos governos na

manutenção de um Estado voltado à preservação dos interesses da classe dominante.

Não Olhe para Cima

A crise ambiental se expressa de forma contundente na questão climática.

Vivenciamos o Antropoceno, uma nova era geológica determinada pelo impacto

ambientalmente destruidor das atividades humanas. As evidências divulgadas pelo

IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), expõem os riscos da

elevação da temperatura média do planeta em mais de 1,5°C, em comparação com o

período pré-industrial. As consequências são cada vez mais visíveis: a multiplicação

de mega-incêndios, o desaparecimento de rios e a desertificação de terras, a

escassez de água e a intensificação das ondas de calor. É a “ruína comum”, como

define Michael Löwy, uma possibilidade real do fim da civilização humana.

Desmatamento na Amazônia Legal Brasileira (ALB): Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE);

Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES).
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Enquanto no mundo inteiro, em meio à pandemia, a emissão de gases de efeito estufa

despencaram em quase 7%, as emissões brasileiras cresceram 9,5%. Os efeitos do

aquecimento global deterioram ainda mais as condições de vida de milhões de

pessoas, colocando sobre a Amazônia importância nacional e internacional, por se

tratar de uma das regiões com o bioma e as populações mais ameaçadas do planeta,

cujo crescimento do desmatamento foi de 21,97% em meio à pandemia do

coronavírus. A agenda político-econômica reacionária, levada a cabo pelo governo

Bolsonaro, atende aos interesses do capital agrário, minerador e industrial, atacando

o debate ambiental sistematicamente, inerte na invasão de terras indígenas por

garimpos ilegais, a extração de madeiras de forma predatória, o aumento das

queimadas e da escalada da violência contra pequenos agricultores, ambientalistas,

liderança de trabalhadores sem terra, quilombolas e indígena.

O assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips escancara a violência contra

populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas no governo Bolsonaro, que culpou o

indigenista e o jornalista por seu desaparecimento, dizendo que estariam realizando
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“uma aventura”, uma declaração repugnante, do presidente que desmontou órgãos de

fiscalização e que apoia, no discurso e na prática, ações de desmatamento e os

interesses de grupos criminosos de grileiros, madeireiros e garimpeiros. O Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Instituto

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Fundação Nacional do

Índio (FUNAI) têm sofrido ataques em diferentes níveis, materializados nos cortes

orçamentários, nas denúncias de intimidação de servidores e na redução em 80% no

número de multas ambientais em propriedades rurais em 2021.

A atuação ecocida de Bolsonaro potencializa o racismo ambiental, um processo de

discriminação de populações periferizadas ou de minorias étnicas, retratada na

distribuição dos impactos ambientais de forma desigual entre a população, cujas

parcelas marginalizadas e invisibilizadas historicamente são afetadas, por exemplo, na

falta de investimento em saneamento básico, no despejo de resíduos nocivos à saúde

em regiões de vulnerabilidade social, na grilagem e na exploração de terras

pertencentes a povos locais. Segundo dados do IBGE (2018), mais de 40% da

população preta ou parda não tinha esgotamento sanitário por rede coletora ou pluvial,

esse percentual entre brancos não passava de 27%. Na Grande Florianópolis, o

racismo ambiental está retratado na não homologação da Terra Indígena Morro dos

Cavalos aos povos Mbyá-Guarani e Nhandeva, assim como na resistência para

reconhecimento do território do Quilombo Vidal Martins, inserido no Parque Estadual

do Rio Vermelho.

O aquecimento global, a acelerada degradação ambiental e o racismo ambiental

convergem na emergência de uma mudança de paradigma. Dada a escala de

produção e de consumo atuais e o esgotamento de recursos naturais, o planeta está

social e ambientalmente desestabilizado desde agora, não é algo para um futuro

remoto. Discursos, propagandas e campanhas publicitárias sobre ações individuais do

que é ambiental e ecologicamente correto, sustentável ou verde, não alteram o modo

produtivo industrial capitalista moderno, responsável pela acumulação de CO2 na

atmosfera. É preciso mudar o sistema, não o clima! Não há solução para a crise

ecológica no capitalismo, um sistema dedicado ao produtivismo, ao consumismo, à

acumulação de capital e à maximização do lucro. Precisamos de alternativas

antissistêmicas, ou seja, anticapitalistas. É no ecossocialismo, oriundo da teoria

marxista, que está o contraponto ao colapso, com a radical transformação das próprias

forças produtivas, cuja apropriação coletiva é indispensável: utilizando fontes de

energia renováveis ao invés de combustíveis fósseis; reduzindo o tempo de trabalho e
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a produção de bens, tanto pela eliminação de pesticidas, armas de guerra, etc, quanto

pondo fim à obsolescência programada. É uma mudança civilizacional, baseada em

valores de solidariedade, igualdade-liberdade e respeito pela natureza.

Uma “Gripezinha”

A propagação do coronavírus é responsabilidade do retardamento na adoção de

medidas sanitárias pelos governos do centro do capitalismo, cuja política neoliberal de

austeridade orçamentária, aplicada ao setor sanitário e ao da pesquisa, limitaram o

controle sanitário das pessoas provenientes das regiões afetadas, sua identificação e

isolamento. O receio da desaceleração econômica e a iniciativas insuficientes

obrigaram posteriormente à adoção de medidas mais severas, entretanto, é conhecido

o alerta da comunidade científica com o coronavírus SARS em 2002, a necessidade

de programas de pesquisa especiais, que permitissem conhecer e prevenir a aparição

do vírus sob novas formas, mas os governos se negaram a financiá-los.

O Brasil se notabilizou como um anti-exemplo mundial no combate à COVID-19, em

razão da orientação negacionista do governo, cujos dados levantados pela CPI da

COVID não deixaram dúvidas sobre os crimes cometidos e a responsabilidade de Jair

Bolsonaro na sabotagem das políticas preventivas de distanciamento e da compra de

vacinas, além do estímulo ao uso de remédios ineficazes. O indiciamento pelos crimes

de epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária, charlatanismo,
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incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas

públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade e crimes de responsabilidade não

foram efetivados, dado o comprometimento do Procurador Geral da República.

O principal inimigo de Paulo Guedes, o serviço público, foi quem evitou uma tragédia

ainda maior: o SUS garantindo atendimento gratuito e universal, mesmo diante do

colapso no sistema de saúde; os institutos públicos de pesquisa, como o Butantan e a

Fiocruz, no desenvolvimento de vacinas e no subsídio de informações para ações em

todos os níveis; a ANVISA atuando de forma imparcial, sem ceder às pressões

políticas no registro das vacinas; a UFRJ no sequenciamento genético do vírus em 48

horas; a Escola Politécnica da USP que desenvolveu tecnologia para respiradores

quinze vezes mais baratos que o mercado, e de rápida produção; os Correios fazendo

chegar as vacinas a longínquas localidades; a Caixa assegurando o pagamento do

auxílio emergencial, com base nas informações de outra instituição pública, o INSS.

Como imaginar o que seria do Brasil em meio à pandemia sem o serviço público?

A crise sanitária também deu visibilidade ao trabalho de reprodução e manutenção da

vida, tarefas majoritariamente realizadas pelas mulheres e historicamente

desprezadas, não-pagas, mal remuneradas ou mesmo não reconhecidas como

trabalho (hospitais, escolas, creches, cuidado dos idosos, serviços de alimentação e

limpeza etc.), sem as quais não existiria reprodução da força de trabalho e,

consequentemente, desenvolvimento capitalista. Foi no espaço doméstico, apesar do

trabalho remoto em casa não ser uma realidade para a maioria das famílias da classe

trabalhadora, que o aumento da violência doméstica do modelo de família patriarcal,

machista e LGBTfóbico, que a reconfiguração das formas de trabalho e de consumo

(teletrabalho e compras por aplicativos), se demonstraram eficientes na flexibilização

das relações trabalhistas, com jornadas em qualquer dia da semana, sem limites de

horário, com baixos custos para o empregador.

O Brasil foi o epicentro da pandemia, com mais de 670 mil óbitos e 32 milhões de

casos conhecidos. O Governo de Jair Bolsonaro levou às últimas consequências sua

política genocida, autoritária e neoliberal, ao não garantir condições para o isolamento

social, boicotar as vacinas, as máscaras e não garantir auxílio digno e duradouro ao

povo trabalhador que tinha que se expor. A classe trabalhadora, no ápice da

pandemia, não teve condições de parar de trabalhar nem mesmo para preservar a sua

vida. Sempre o lucro acima da vida! Esta política tem gerado divisões na classe

dominante, mas mantêm a unidade na imposição da agenda neoliberal. O trauma

Página 12 de 42



10 A 12 AGOSTO 2022 

UNIR, LUTAR E VENCER
Tese em construção pela Oposição à linha de direção do SINDPREVS-SC

provocado pela pandemia da Covid-19, somando-se às outras dimensões da crise, e

exigindo uma ampla unidade entre as forças da classe trabalhadora para derrotar

Bolsonaro.

Democracias Liberais em Crise

Crises econômicas e sociais resultaram no aparecimento de expressões reacionárias

em diferentes partes do mundo, um novo tipo de fascismo, com apelo popular: Trump

(EUA), Bolsonaro (Brasil), Orbán (Hungria) e Erdogan (Turquia) são expressões do

ódio às mulheres, aos imigrantes, às LGBTs e às minorias étnicas. Colocam em xeque

democracias liberais ao requentar um nacionalismo reacionário, conservador e

antirregime. Fenômenos não controlados pelos tradicionais partidos majoritários,

representam o crescimento de um setor autoritário de ideologia regressiva e

negacionista.

As reformas neoliberais na América do Sul, dos anos 1980 e 1990, deixaram

profundas marcas: desemprego, precarização do trabalho e inflação. Após isso, a

aparente estabilização da economia, a partir das metas de inflação e superávit, fez um

longo caminho até a ascensão de nações latinoamericanas do capitalismo periférico.

Não necessariamente, houve uma repercussão direta no poder de consumo com

direitos democráticos, por isso, a ascensão de iniciativas fascistizantes, como o

bolsonarismo, têm apelo dentre amplos setores da classe trabalhadora.
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Os setores progressistas, em regra, têm resumido a sua tática ao senso comum de

concertação social e acordo de classes, ou apoio eleitoral. É esquecido que esse

ressentimento mais reacionário, também é nutrido da incapacidade de respostas ao

crescimento da insatisfação social e a decepção de setores de massas com as

políticas dos governos. A ausência de uma alternativa anticapitalista, com peso social,

também se dá pela adaptação das esquerdas aos regimes

América Latina Insurgente?

Há um ponto de partida: a queda da ordem constitucional existente, como fizeram no

Chile, ou estratégias legislativas e eleitorais, como aconteceu na Argentina e Bolívia,

mas, não têm funcionado para rupturas do sistema capitalista. A estratégia de longo

prazo baseada na construção e sustentação da resistência de massa, contrasta com

os acordos expressos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial

para perpetuação de dívidas odiosas, ilegais e ilegítimas, contraídas contra os

interesses do povo.

Na chamada Onda Rosa 2.0, com governos progressisas democraticamente eleitos,

Francia Marquez é uma expressão fora do sistema: uma militante ambiental e ativista

antirracista, a primeira mulher negra eleita vice-presidenta na Colômbia. Uma

expressão de outros movimentos contestadores na América Latina, incluindo as

lutadoras por aborto seguro na Argentina, a nova constuinte democrática no Chile e a

resistência equatoriana à repressão, no país do escândalo Pandora’s Papers, dentre

outras lutas que o movimento sindical brasileiro não está conectado.

Em regra, nossa relação via sindicato e federação sindical com a América Latina não

existe. No máximo é um contato exógeno ou extravagante. Existe um sem número de

organizações nas quais poderíamos organizar lutas comuns, mesmo entre países

fronteiriços, construindo lutas em comum numa lógica anticapitalista, para além do

aparelho sindical, na qual as condições de pauperização da classe trabalhadora se

sobressai e existem condições para uma unidade de ação.
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Taxar as Grandes Fortunas

Como retratado anteriormente, o Brasil atravessa uma das maiores e mais complexas

crises de sua história, numa junção do aprofundamento da crise econômica, social e

política que já assolava o país, junto à crise sanitária mundial gerada pela pandemia

da COVID-19, com índices altíssimos de desemprego e retorno à fome e à morte. A

agenda neoliberal se apoia em um projeto antidemocrático, com uma política

econômica que beneficia os que já estão no topo da pirâmide. É preciso enfrentar os

interesses dos poderosos e lutar pela necessária, justa e igual distribuição da riqueza

no país.

Vinte anos após a promulgação da Constituição de 1988, foi apresentado o primeiro

projeto de lei para taxar as grandes fortunas, de autoria da Deputada Luciana Genro

(PSOL-RS), com mais de 30 projetos apensados e pronto para ir à votação do

Plenário da Câmara desde de 2010, mas a mesa diretora não tem o menor interesse

em colocar em votação. Enquanto a pandemia colocou na pobreza mais de 160

milhões de pessoas, um novo bilionário surgiu a cada 26 horas, de acordo com a

Oxfam Brasil. Só o Brasil ganhou 40 novos super-ricos na lista da Forbes somente em

2021. Nos dias de hoje, a sua discussão e aprovação tornam-se imprescindíveis.

Santa Catarina: desigualdade e luta de classes

O trauma brasileiro da pandemia da COVID-19, com Bolsonaro encabeçando a política

genocida, tem seus cúmplices catarinenses nos governos (estadual e municipais) e no

grande empresariado. As prefeituras catarinenses negacionistas, criminosas na

implantação de tratamentos sem comprovação científica, não são exceções. Ambas as

esferas de governo estão associadas aos setores organizados da burguesia local,

mantiveram quase irrestrita atividade de setores não essenciais, ou seja, o lucro acima

da vida.

A simplificação de uma “Santa Catarina bolsonarista”, baseada no resultado eleitoral

de 2018, é insuficiente para compreendermos as profundas desigualdades do estado,

onde o “Véio da Havan” está entre os 10 homens mais ricos do Brasil, segundo a

Forbes. Enquanto os conglomerados de comunicação e a propaganda oficial mostram

o “Sul Maravilha”, uma terra de prosperidade, a realidade é outra. O latifúndio
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envenena o alimento e a água, o custo de vida para o povo é cada vez mais elevado e

a violência contra o povo preto são notas taquigráficas das contradições explícitas.

A insegurança alimentar e a degradação de ecossistemas são as marcas do

agronegócio catarinense. No intervalo de 10 anos (2009-2019), a área de plantio de

soja em Santa Catarina cresceu mais de 72%. No mesmo período, culturas de

subsistência como a do feijão viram reduzir a menos da metade sua ocupação do solo

de 129 para 63 mil hectares, assim como o da mandioca, reduzida de 36 para 17 mil

hectares. Ato contínuo, o uso de agrotóxicos em 70% das lavouras é mais do que o

dobro da média nacional (33,1%), ameaçando mananciais.

A “boiada de Salles” encorajou o lobby, de parlamentares bolsonaristas e da FIESC,

sobre a maior apreensão de madeira ilegal da Amazônia da história, para beneficiar

madeireiros caterinenses que exploram extensas terras no Pará, mas a ligação entre

desmatadores e a direita local está muito além desse episódio. O povo Xokleng,

expulso da sua terra por mais de uma vez e dizimado por madeireiros e pelo Estado,

têm na demarcação das Terras Indígenas Ibirama-La Klãnõ, no Vale do Itajaí, e do

povo Mbyá-Guarani no Morro dos Cavalos, na Palhoça, um julgamento procrastinado

pelo STF que pode definir o futuro das demarcações de terras indígenas no Brasil.

Não é difícil imaginar qual é a posição do governo estadual nesta causa.

O racismo estrutural é outra faceta do nosso estado, onde a população preta e parda é

de 19,6%, mas corresponde a 36% dos homens privados de liberdade. No mundo do

trabalho a jornada semanal é até 4,8 horas maior, recebendo 39% menos do que a

autodeclarada branca. Apesar de Santa Catarina figurar em 3º no ranking do Índice de

Desenvolvimento Humano Municipal, a classificação cai para 11º na identificação do

“IDHM Negros”, retratando as piores condições de vida do povo preto, cujo contexto

de pandemia amplia o risco de morte.

A atuação misógina e lgbtfóbica de Bolsonaro tem campo fértil por aqui. Os

feminicídios representam 45% dos crimes contra a vida das mulheres em Santa

Catarina, além dos registros de assédio e importunação sexual representarem 14%

dos registros nacionais. Enquanto os registros de crimes contra a população

LGBTQIA+ sequer foram disponibilizados pelo governo estadual, o prefeito de Itajaí (o

da “ozonioterapia”) e o péssimo ex-ator que ocupava a Secretaria de Cultura,

censuraram um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, com o mesmo argumento da

“mamadeira de piroca”.
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A lógica bolsonarista é adotada por Moisés na militarização das escolas, ao passo que

a decretação do retorno às aulas sem condições sanitárias foi em parte inviabilizada

pela resistência da comunidade escolar ou por problemas estruturais. Afora os

problemas sanitários, a rede estadual tem uma das cinco piores remunerações médias

do país, somando-se à precariedade do vínculo, com 15.616 professores, em 18.867

contratos temporários (ACT), representando 45% das profissionais e 49% dos vínculos

no magistério estadual. É o projeto de sucateamento da educação pública, continuado

neste governo.

O governo estadual apresentou um superávit orçamentário de R$ 1,86 bilhão, em

2020, reflexo da sua inação para minorar os efeitos da pandemia, e tardiamente criou

o “Auxílio Catarina”, para alcançar no máximo 60 mil beneficiários em todo o Estado.

Apenas em Floripa, 118 mil pessoas foram beneficiadas pelo auxílio-emergencial de

600 reais no ano passado. A austeridade fiscal de Moisés e Daniela é com o povo: R$

38 milhões para a renda emergencial; R$ 56,8 milhões para publicidade e propaganda.

Como marca do regime político brasileiro e intrínseca ao capitalismo, a corrupção não

poderia ser coadjuvante em Santa Catarina. O segundo processo de impeachment de

Moisés, em razão do escândalo dos respiradores fantasmas (R$ 33 milhões, que

garantiriam mais 52 mil beneficiários no “Auxílio Catarina”), foi um julgamento político

inverso. Os desembargadores foram uníssonos sobre o conhecimento e a inércia para

evitar o esquema corrupto, mas com o apoio da opinião pública, de setores da direita e

da esquerda liberal o crime foi perdoado. A “nova política” de Bolsonaro e Moisés são

tão similares que alguns dos algozes do primeiro pedido, após trazê-los para o

governo, tornaram-se aliados.

As condições de vida para quem vive do trabalho são cada vez piores. A cesta básica

de Florianópolis é uma das mais cara do país, subiu de R$ 523,80 (04/2020) para R$

760,41 (05/2022), um acréscimo de 45,1% (DIEESE), enquanto o IPCA acumulado no

mesmo período foi de 19,9%, uma notória diferença entre a inflação dos pobres e dos

endinheirados. A despeito do menor índice de desemprego no Brasil (4,5%), e os

devaneios do governo estadual sobre o pleno emprego, 26,1% dos catarinenses estão

na informalidade, ou seja, sem direitos trabalhistas e previdenciários, vulneráveis aos

riscos sociais elevados pela crise sanitária.
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Agora é Luta!

Dois episódios mais recentes expõe as raízes do bolsonarismo no “Sul Maravilha”: a

violência judicial para impedir o aborto legal de uma criança estuprada na Grande

Florianópolis e o assasinato político de um militante de esquerda em Foz do Iguacú.

Ambos os casos têm ligação direta com o debate sindical, pois não é admissível uma

direção que se abstém da pauta política para agradar uma parcela de fiéis seguidores

da burocracia sindical à despeito da linha justa que o sindicato deve seguir.

Urge uma direção com compromisso real com a luta das mulheres, das LGBTs, da

negritude e todas as outras opressões presentes no capitalismo. Não é admissível

qualquer receio, em perder votos na eleição sindical, para defender a ruptura com

esse sistema que mata as nossas e os nossos. A OPOSIÇÃO esteve em todos os atos

pelo FORA BOLSONARO e percebemos, em algumas situações, exatamente quanto

“o sindicato pagou” o carro de som e algumas pessoas da direção estiveram presentes

para ouvir “seu dirigente” fazer uma fala, em várias outras nem mesmo o “núcleo duro”

da direção apareceu.

É preciso derrotar Bolsonaro nas ruas e nas urnas. Esse governo é a expressão da

fome, miséria, desemprego, arrocho salarial e desamparo, ou seja, da morte! É

fundamental que o Congresso do SINDPREVS-SC debata e decida por uma atuação

concreta para derrotar o bolsonarismo, a partir na atuação concreta, o que significa

não apenas uma resolução congressual, mas o empreendimento material e militante

para as mobilizações.
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Para um Balanço da Greve do INSS

Encerrada em 23 de maio, após 62 dias, a Greve do INSS foi exemplo de luta e

resistência para o Serviço Público Federal (SPF), tanto pela sua radicalidade, com

ocupações de unidades administrativas, quanto pelo enfrentamento ao produtivismo

da lógica neoliberal de Estado. Os avanços incluídos no Acordo de Greve ainda não

estão consolidados e dependem da nossa pressão para se efetivarem, mas um

balanço é necessário para compreendermos até onde conseguimos avançar e em qual

cenário.

Os ensaios para uma Greve Unificada no SPF e sua inviabilidade são reflexos da crise

do sindicalismo brasileiro: fóruns de acesso exclusivo das direções sindicais, ou seja,

sem construção nas bases das categorias; atos distantes dos locais de trabalho, em

regra, exclusivamente com a representação oficial das entidades sindicais se

deslocando para Brasília; e, contando com a sabotagem das grandes centrais

Página 19 de 42



10O CONGRESSO ESTADUAL DO SINDPREVS/SC 10-12/08/2022

UNIR, LUTAR E VENCER
Tese em construção pela Oposição à linha de direção do SINDPREVS-SC

sindicais que aguardam o próximo governo Lula para reeditar a atuação subalterna

aos governos.

A atuação da base do INSS, uma nova vanguarda que vem sendo forjada nas Greves

de 2009, de 2015 e de 2022, foi fundamental para se sobrepor à linha majoritária na

FENASPS, que somente considerava a deflagração do movimento com a adesão das

entidades do FONASEFE (Fórum Nacional dos Servidores Federais) e FONACATE

(Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado), não por acaso, somente o INSS

entrou em greve desde o início. Mesmo estados com peso na saúde federal (RJ e DF)

não conseguiram romper o bloqueio das direções da CNTSS, com o avanço das

negociações, colegas do extinto MTE se incorporaram ao movimento, mas esse

conjunto de setores (previdência, saúde e trabalho) estão longe de representar uma

greve unificada do SPF.

A degradação das condições de trabalho no INSS, com o império do produtivismo e o

assédio institucionalizado por metas, somado à defasagem salarial e a perspectiva de

proteger a carreira contra a PEC 32 com a Carreira Típica de Estado, incentivaram

vários setores da categoria para a greve, mesmo com as condições adversas da

realidade pandêmica e dos retrocessos do governo Bolsonaro. O distanciamento com

o teletrabalho e as medidas sanitárias, resultando em locais de trabalho esvaziados,

foram um dificultador para a mobilização, superado em parte com o uso de meios

digitais, teve força principalmente devido à adesão dos quadros mais qualificados nas

atividades finalísticas da instituição.

A adesão aferida com os registros do SISREF, disponibilizados no portal de dados

abertos, revelou uma adesão absoluta de 20,21% da categoria, cuja dedução de

possíveis impedimentos (ocupantes de cargos em comissão e funções gratificadas,

servidores pendentes de realização de perícia médica e codificados como grupo de

risco), permite concluir a adesão líquida de 29,3% dos servidores do INSS à greve. Em

Santa Catarina, os paredistas foram 30,39% da força-de-trabalho, mobilização

semelhante aos demais da Região Sul. O movimento foi massivo, considerando os

estados com lotação similar a SC, na Bahia (42,56%), onde a direção sindical atuava

na desmobilização, e no Ceará (66,11%) com uma direção mista entre a vanguarda do

movimento (com maioria do coletivo Mudança e Renovação) e a linha derrotista da

CNTSS (representada pelo “consórcio de sindicatos da CUT”), todos dados que

corroboram o protagonismo da base no processo de mobilização.
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ADESÃO À GREVE REGISTRADA NO SISREF

Fonte: Portal de Dados Abertos, SISREF (05/2022).

A Greve do INSS de 2015 foi a mais recente das grandes greves na memória da

categoria, dada a adesão massiva e um grande número de agências fechadas. As

condições para a mobilização em 2022 foram bem diferentes, tanto em razão da

pandemia, com 18% dos servidores reconhecidos pelo governo como grupo de risco,

quanto pela condição de teletrabalho e, por consequência, locais de trabalho

esvaziados. Entretanto, o impacto na redução de requerimentos de benefícios

concluídos chegou a 29,64% em 04/2022, ou seja, a abertura de negociação não foi

uma graça do governo, mas a força do movimento. A comparação com a greve na

perícia médica é necessária para compreendermos também que não foi o lobby da
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ANMP que trouxe avanços, mas a adesão da categoria, que reduziu em 41,67% a

conclusão de benefícios por incapacidade.

Fonte: Boletim Estatístico da Previdência Social (05/2022).

O movimento paredista, mesmo com as adversidades, imprimiu uma importante

derrota para o governo Bolsonaro, que não havia enfrentado nenhuma greve no SPF

de abrangência nacional. Sobretudo, o quadro de servidores do INSS voltou a se

identificar enquanto uma categoria, tornando os avanços do Acordo de Greve ainda

mais representativos da atual condição da luta, onde os avanços podem ser divididos

entre corporativos (tabela de incorporação de parte da GDASS no Vencimento Básico)

e políticos: o comitê permanente de discussão dos processos de trabalho, o fim do

adicional de produtividade para teletrabalho, a devolução do corte de salário da Greve

de 2009, o reconhecimento da Carreira do Seguro Social como Típica de Estado e a

elevação para o acesso ao cargo de Técnico do Seguro Social para o nível superior de

escolaridade.

A contragosto da maioria formal na FENASPS, a pauta com maior apelo na base foi a

Carreira Típica de Estado, verdadeiro marco na disputa para uma Previdência Social

eminentemente pública e uma tática de resistência ao Estado neoliberal e a

contrarreforma proposta por Paulo Guedes para a administração pública (PEC 32). As

tergiversações da direção majoritária da FENASPS variaram entre colocar em

oposição ativos e aposentados, até o nível de considerar a pauta uma gourmetização

ou glamourização da carreira, uma desonestidade intelectual sem precedentes, mas

aplacada pela consciência da vanguarda da greve, que expressou nos fóruns e nas

mobilizações a necessidade de uma perspectiva para a existência do INSS.
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A conversão do Comando de Greve em Comando de Mobilização, tanto na FENASPS,

quanto no SINDPREVS-SC, repercutiu na desmobilização e esvaziamento dos fóruns

construídos no processo de greve. Em ambos os casos, a direção formal tratou de

bloquear qualquer debate sobre o avanço das negociações com o governo sobre o

Acordo de Greve, a partir de informes paroquiais, restringindo as atividades aos

poucos liberados em mandatos classistas a expressão de um movimento mais amplo,

fazendo de conta de que quem está em Brasília a serviço das direções representa as

diferentes expressões da categoria a priori. Para exemplificar, os comitês de discussão

dos processos de trabalho foram ocupados majoritariamente por dirigentes sindicais

distanciados do mundo do trabalho há anos, que tentam retratar a atuação como uma

tarefa da qual a base não é capaz de compreender e cumprir.

Dentre os avanços conquistados no Acordo de Greve, a consolidação dos avanços

financeiros é a menos considerada nas novas tratativas com o governo, uma pauta

secundarizada às formas de efetivação da LDO e seu alcance parlamentar, o que é

outro erro crasso das direções, pois parecem apostar na pauperização da categoria

como instrumento para manutenção do aparelho sindical. Infelizmente, não

compreendem que mais da metade da categoria (50,5%) está no último nível da

carreira, ou seja, sequer a progressão é uma forma de compensar parcialmente a

defasagem salarial.

Nossa greve foi além das melhores perspectivas para um enfrentamento com o atual

governo, conseguindo formalizar compromissos econômicos e políticos, mas está

muito longe da efetivação. Nos falta, entre outras coisas, o diálogo com setores

organizados da classe trabalhadora para um política pública de previdência, o avanço

na carreira enquanto uma necessidade para operarmos a principal distribuição de

renda no Estado brasileiro e, fundamentalmente, é necessária uma nova perspectiva

de organização da categoria para romper o ciclo vicioso das burocracias sindicais.
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Qual Seguridade Social?

Os sistemas de seguridade social foram estruturados para o “Estado de Bem Estar

Social”, visando reduzir a tensão dos crescentes movimentos reivindicatórios dos

trabalhadores por mais direitos, os efeitos da crise capitalista de 1929 e a destruição e

desestruturação causadas pela II Guerra Mundial. No Brasil, sua estruturação nas

primeiras décadas do Século XX, na lógica do seguro social, estabeleceu relação

direta entre o acesso à proteção social e a inserção no trabalho formal.

O modelo de Otto von Bismarck (1880), introduzido em razão das pressões dos

trabalhadores alemães e para conter o avanço do movimento socialista, se assemelha

aos seguros privados, pois o acesso está condicionado à contribuição direta anterior.

Na proposta de William Beveridge (Reino Unido, 1942), o Estado deveria prover

políticas e ações de acesso universal destinadas a todos os cidadãos “do berço ao

túmulo”, independente de contribuição. Ambos foram respostas às necessidades de

conciliação de classes, situações nas quais o Estado é chamado a intervir para

salvaguardar os lucros dos capitalistas.

O sistema brasileiro, inicialmente baseado apenas na lógica do seguro social, teve no

Movimento da Reforma Sanitária a pressão de amplos setores para incluir, na

Constituição Federal de 1988, características também de seguridade social,

orientando a política pública de saúde e em certa medida na assistência social,

entretanto, a previdência social permaneceu sob a lógica de seguro.

O funcionamento da política previdenciária brasileira restringe o princípio da

universalização, presente na carta constitucional brasileira. A universalidade se

expressa, na seguridade social brasileira, como mecanismo que iguala os cidadãos às

mesmas condições de concorrência e que preconiza apenas as garantias jurídicas de

acesso aos benefícios, o que não garante a efetivação da proteção social a todo o

conjunto da sociedade. Na política previdenciária, especificamente, esse fundamento

fica mais evidente à medida que a premissa da contributividade acaba se contrapondo

com a perspectiva da universalidade.

Nos países capitalistas centrais, o avanço do neoliberalismo na década de 1970,

corroeu as bases do “Estado de Bem Estar Social", a pretexto das sucessivas crises,

tornou obsoleta e desmontou políticas públicas de seguridade social, entregando ao
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sistema financeiro um filão de mercado. No Brasil, no início da década de 1990, antes

mesmo da concretização das premissas constitucionais, inicia-se o desmonte. Esse

ideário fica materializado nas diretrizes para privatização da previdência social do

pacote de ajustes estruturais recomendados pelo Banco Mundial para assegurar, em

curto prazo, a diminuição dos gastos e, em médio e longo prazo, o crescimento

econômico (1994).

Os impactos das reformas regressivas realizadas em vários países da América Latina

na década de 1990 passaram a “preocupar” novamente o Banco Mundial (2004), que

admitiu o aumento das demandas por benefícios assistenciais e o crescimento da

proporção da população ocupada não-contribuinte para os sistemas de previdência,

passando a propor o rearranjo com sistemas de proteção social não-contributivos,

como uma renda mínima, e uma colcha social complementar, como o Bolsa Família. O

mais novo defensor dos pobres é o FMI, que passou a incluir nas cláusulas contratuais

para socorros financeiros, a necessidade de aplicação em políticas públicas para a

mitigação da miséria.

A nova reforma da previdência (Emenda Constitucional nº 103, de 2019), o

subfinanciamento do SUS e o contingente de desalentados, subempregados e

precarizados incluídos no auxílio-emergencial, colocam em questão o esgotamento da

concepção constitucionalizada, bem como a ausência da concepção de Seguridade

Social que defendemos. Nossa categoria não pode se restringir à pauta corporativa,

fazendo da luta por salário e condições de trabalho um fim em si mesmo. A construção

de um novo paradigma para a Seguridade Social brasileira deve ser nossa tarefa

coletiva.
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Movimento Sindical

A atomização e a dispersão aprofundam a crise do movimento sindical, que não

dialoga com a organização dos trabalhadores frente às novas formas de precarização

do trabalho, a uberização e os teleoperadores, além das tentativas do governo

neofascista de Bolsonaro de fechar o regime e a criminalização dos movimentos

populares e sindical, usando e abusando da Lei de Segurança Nacional para ameaçar,

coagir e criminalizar os movimentos dos de baixo.

O esgotamento do modelo de sindicalismo vigente, conjugado na herança Varguista de

controle estatal por parte da Secretaria do Trabalho do MTP e a dependência do

imposto sindical, ainda que formalmente extinto, mas trazido sob novas formas de

arrecadação compulsórias. Não foi apreendido, pelas direções sindicais, o peso da

derrota do movimento sindical nas reformas da previdência e trabalhista. A

burocratização das grandes centrais, nos revela que mais do que necessário é urgente

que sejam apresentadas novas formas de luta e a configuração de uma aliança

estratégica com os de baixo.

As Etapas e Ciclos da Organização dos Trabalhadores no Brasil

O movimento operário brasileiro conheceu processos de grande importância em pelo

menos três vezes na história: os sindicatos livres e autônomos, hegemonizados pelo

anarquismo; a unificação das lutas para um programa comum de reivindicações

imediatas, com hegemonia do PCB, a partir da década de 1930; e, a reorganização

com o enfrentamento à carestia e a ditadura civil-militar, no final da década de 1970, o

chamado de “novo sindicalismo”.

Os diversos períodos de ascensos e refluxos do movimento e da luta estão associados

à organização de sindicatos, intersindicais e centrais sindicais. A estrutura sindical,

herdada de Getúlio Vargas e presente até os nossos dias, foi concebida para dividir,

parcializar e isolar as lutas. Colocar em destaque as diferentes etapas e ciclos do

sindicalismo brasileiro é fundamental para compreendermos o acúmulo histórico e os

desafios para a ruptura com o terceiro ciclo histórico da organização sindical.
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O Primeiro Ciclo do Sindicalismo

Os primórdios da organização sindical no Brasil remontam à fundação da Associação

Tipográfica Fluminense (1853), uma transição de associação mutualista para uma

organização operária de resistência, fundamental para a primeira greve dos

compositores tipográficos, em 08 de janeiro de 1858, por melhores salários e redução

da jornada de trabalho, em meio a uma sociedade escravocrata, baseada no trabalho

servil e com a indústria ainda em seus primeiros passos.

A criação da Confederação Operária Brasileira e o processo da Greve Geral de 1907,

na qual os trabalhadores reivindicavam a jornada de 8 horas de trabalho, marca um

período de ebulição no movimento, marcadamente entre 1915-1929, quando

estimam-se 107 greves no estado de São Paulo, dentre elas a Greve dos Cem Mil de

1917. A resposta foi a chamada “lei infame” (1921), que previa o fechamento, por

tempo determinado, de associações, sindicatos e sociedades civis, para barrar a ação

concreta do nascente operariado brasileiro.

Esse primeiro ciclo do movimento operário (1907-1930) foi inicialmente hegemonizado

pelos anarquistas, com sindicatos livres e autônomos, com novo direcionamento

ideológico a partir da fundação do Partido Comunista do Brasil (1922), reunindo

sindicatos sob bandeiras de luta comum para um programa de reivindicações

imediatas. A partir de 1930, simultaneamente à transformação da classe operária

brasileira, iniciou-se um novo período para o sindicalismo, marcado pelo

intervencionismo estatal, um traço que permanece até os nossos dias.

O Sindicalismo na Era Vargas

O golpe político-militar, que levou Getúlio Vargas ao poder, era carente de legitimidade.

A fim de obter a aceitação e o consentimento ao regime político, o novo governo

patrocinou políticas públicas voltadas aos operários, outorgando uma legislação social

e trabalhista. O Estado promoveu a autoimagem de guardião dos interesses materiais

e simbólicos dos trabalhadores, em detrimento das lutas sociais travadas pelas

classes trabalhadoras no Brasil, antes de 1930. Tudo em sintonia com o projeto de

industrialização de um Estado Capitalista dependente, onde era fundamental para os

capitalistas a regulação das relações de trabalho e obter a “colaboração de classes”.
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A auto-organização dos trabalhadores deixou de ser a expressão do sindicalismo,

dando lugar ao sindicato oficial: o Decreto nº 19.770, de 1931, determinou a unicidade

sindical e o controle do Estado; na decretação do Estado Novo (1937), a greve foi

criminalizada; e, com a CLT (1943) instituído o imposto sindical. A tutela do Estado

condicionou os sindicatos a um órgão representativo de interesses profissionais, com

direções sindicais cooptadas pelo governo, deixando de serem organizações de

embates políticos, tomando um viés assistencialista. A atuação do PCB, mesmo nos

períodos de clandestinidade, foi determinante para suplantar o sindicalismo pelego

contrário às mobilizações dos trabalhadores.

Na Constituição de 1946, a liberdade sindical foi condicionada à lei, mantendo o

modelo corporativista, entretanto a greve deixou de ser um ilícito e foi reconhecida

como um direito, mas o Decreto-Lei nº 9.070 manteve-se vigente e as greves

praticamente proibidas. Entretanto, a retomada das mobilizações e das lutas não

tardou, com a deterioração dos salários, eclodindo entre 1948 e 1949 várias greves,

principalmente dentre os ferroviários.

Apesar de Vargas voltar ao poder pelo voto (1950), suas políticas econômicas não

sanaram a carestia da classe trabalhadora, tornando infrutífera a tentativa de reeditar

a política de “colaboração de classe”. Com os sindicatos atrelados à estrutura

corporativista do Estado, crescentes protestos como a Greve dos Trezentos Mil (1953),

foram organizados a partir de comitês de empresa nos locais de trabalho, com forte

repressão aos trabalhadores pela polícia.

O governo eleito após o fim da era Vargas, o de Juscelino Kubitschek (1956-1960),

manteve o controle dos sindicatos. A postura liberal permitiu uma maior entrada de

capital estrangeiro no país, com a instalação de fábricas automobilísticas e das

indústrias de base (siderúrgicas). A expansão do operariado, que em um primeiro

momento obtiveram pequenos ganhos salariais, não era comparável à taxa de lucro

dos empresários. Essa situação levou a manifestações que acabaram em greves,

várias delas ocorridas entre 1959 e 1960, no final do governo Kubitschek.

Um Novo Ciclo de Lutas Interrompido com o Golpe de 64

A reaglutinação do movimento sindical, com a criação de organizações intersindicais,

leva à 1ª Conferência Nacional dos Sindicatos (1958). O crescimento das mobilizações
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propicia condições para a criação, em 1962, do Comando Geral dos Trabalhadores

(CGT), no mesmo encontro que é aprovado o Plano de Ação Imediata, propulsora das

primeiras greves de caráter declaradamente político da história brasileira, uma

“campanha de esforços pelas reformas de base”. Em 1961 e 1963 ocorreram também

dois congressos de camponeses e trabalhadores rurais assalariados, na pauta:

reforma agrária e o combate ao monopólio da terra pelos poderosos latifundiários.

Em 1963, foi formado o Pacto de Ação Conjunta (PAC) para encaminhar a campanha

salarial de várias categorias da indústria de São Paulo, a estratégia decidida pelos

operários, reunidos em assembleia, foi reivindicar a unificação da data-base dos

acordos salariais. A FIESP recusou-se a negociar com o PAC e, diante da posição

empresarial irredutível, os operários iniciaram a greve, paralisando a capital e 40

cidades do estado. Aproximadamente 700 mil operários aderiram ao movimento, com

duríssima repressão, que não impediu a greve se estender até a vitória, com 80% de

reajuste salarial para todos os trabalhadores: o movimento operário rompia com a

estrutura sindical vigente e as greves pululavam em todo o país.

O ascenso das mobilizações de massa, o avanço na consciência de classe e a

pressão das entidades representativas levava trabalhadores do campo a unirem-se ao

movimento operário nas cidades, participando de comícios, manifestações,

congressos e encontros operários. As mobilizações pelas reformas de base (agrária,

bancária, administrativa, tributária e educacional) cresciam e exigiam um

posicionamento do governo. No comício na Central do Brasil, em 13 de março de

1964, João Goulart anunciou a nacionalização das refinarias de petróleo e a

possibilidade de desapropriação de grandes propriedades à margem de rodovias ou

ferrovias federais, ou situadas em áreas de bacias de irrigação.

Latifundiários, grandes empresários e outras forças reacionárias aglutinaram-se,

solicitando o “impeachment” do presidente. O CGT procurou reagir, decretando greve

geral, denunciando a articulação de um golpe. No entanto, na madrugada de 1º de

abril de 1964, os militares respaldados por latifundiários, parte da burguesia e da

classe média e pelas forças navais dos Estados Unidos, derrubaram Goulart.

Seguiu-se a intervenção nas entidades sindicais e o desmantelamento do CGT, além

da perseguição a seus líderes. É instaurado um período sombrio da política e da

sociedade brasileira.
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A Resistência à Ditadura Civil-Militar

Durante a ditadura civil-militar, os sindicatos desempenharam um papel de entidade

assistencial, com a negociação coletiva limitada à discussão de benefícios e taxas de

produtividade e os índices oficiais, que estabeleciam reajustes automáticos, cujas

maquiagens levaram a salários mais baixos. Em 1965, a Lei nº 4.725 estabeleceu as

normas para os dissídios, instituindo uma política de arrocho, com salários sem

reposição da inflação. A criação do FGTS (1966), substituindo a estabilidade no

emprego garantida por lei, reduziu os custos com a demissão, favorecendo a

rotatividade da mão de obra e, consequentemente, o enfraquecimento do movimento

sindical.

As primeiras manifestações operárias ocorridas durante a ditadura, as Greves de

Contagem/MG e Osasco/SP (1968), foram reprimidas com violência e tiveram seus

líderes presos ou obrigados à clandestinidade. O “milagre brasileiro” (1967-1973)

levou a uma aparente prosperidade, baseado no endividamento externo e na

concentração interna de renda.

Em 1964, a dívida externa brasileira somava US$ 3,294 bilhões e, em 1985, totalizava

US$ 105,171 bilhões, ou seja, cresceu 32 vezes durante os governos militares. Em

1960, antes da ditadura, o índice de Gini, utilizado para medir a concentração de

renda, estava em 0,54 (o coeficiente de Gini vai de 0 a 1, quanto mais perto de 1, mais

desigual) e pulou para 0,63 em 1977. As condições de vida se deterioraram e são

traduzidas pela DIEESE, em 1977, sobre a manipulação governamental dos índices de

reajuste salarial de 1973, que acarretaram na perda de 34,1% em seus salários.

A repressão da ditadura exigiu criatividade para tentar evitar a morte ou a prisão. As

comissões operárias de fábrica, organizadas em torno das reivindicações tiradas nos

locais de trabalho mobilizaram o operariado, encontrando novas e originais formas de

resistência, para reduzir a produção sem o abandono do local de trabalho:

“operação-tartaruga” (reduzindo o ritmo do trabalho); operação zero (realizando-se a

tarefa com todo o cuidado e levando, portanto, muito mais tempo); e, as paradas por

seções (“pipoca”).

A ampliação de manifestações discretas e isoladas dentro das fábricas, a incipiente

organização de base e a crescente miséria (inflação de 46,27% em 1977 e 38,78% em

1978) fez ressurgir o movimento grevista em 1978, na região do ABC paulista,
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encontrando a liderança de Lula atento à mobilização dos operários, atuando em

consonância com o estado de ânimo dominante na categoria. Nos anos de 1978 a

1980, greves massivas de metalúrgicos paulistas, chegando a aglutinar 80 mil

operários, que desafiaram a ditadura.

Durante o ano de 1980 poucas categorias conseguiram articular-se em grandes

mobilizações, mas o avanço das lutas operárias, a partir de 1978, incentivou os

trabalhadores organizados em oposições sindicais a formularem o Encontro Nacional

das Oposições Sindicais (ENOS) de 1980, seguido dos Encontros Nacionais de

Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical (ENTOES).

Nasce a Central Única do Trabalhadores

Realizado em 1981, o III ENTOES aprovou dentre suas propostas: reforma agrária sob

controle dos trabalhadores, decretação de uma greve geral, envolvendo trabalhadores

do campo e da cidade; e o fim da estrutura sindical, com a formação de uma central

única dos trabalhadores. É convocada a 1ª Conferência da Classe Trabalhadora

(CONCLAT).

No CONCLAT de 1981 formam-se dois blocos: de um lado os chamados combativos, o

“novo sindicalismo” crítico da estrutura sindical, majoritariamente petista e as

oposições sindicais; de outro lado estavam os moderados, incluindo os pelegos, o

“velho sindicalismo”, o MR8, o PCB e o PCdoB, que defendiam a estrutura sindical

oficial e se submetiam à hegemonia da oposição liberal na luta contra a ditadura.

Em 1983, o movimento sindical encaminhou, de forma unitária, a luta para derrotar a

política governamental, adotando as campanhas públicas de denúncia contra os

pacotes e decretos econômicos. A Greve Geral de caráter nacional foi marcada. A

intervenção do Ministério do Trabalho nos sindicatos dos Bancários e Metroviários de

São Paulo e nos Petroleiros da Bahia, sem conseguir desmobilizar os trabalhadores: o

dia 21 de julho de 1983, uma quinta-feira, parecia um domingo na cidade de São

Paulo. Foi uma greve pacífica, mas ainda assim ocorreram prisões de lideranças

sindicais. Durante o ano de 1983, ocorreram 293 greves em todo o país.

Em agosto de 1983, os setores combativos fundaram a Central Única dos

Trabalhadores (CUT), defendendo a Convenção 87 da OIT, apontando para a
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combinação entre luta econômica e política, em um modelo de sindicalismo de base e

democrático. Nascida em oposição à velha estrutura sindical vigente, a CUT como

uma Central autônoma em relação ao Estado, defensora dos trabalhadores, combateu

a unicidade sindical, o imposto sindical, o assistencialismo, a estrutura artificial das

federações e confederações, a proibição da sindicalização entre os funcionários

públicos, tendo como imperativo “a defesa dos interesses imediatos e históricos dos

trabalhadores”.

O movimento sindical engajou-se na luta pelas eleições diretas para a presidência da

República (1984), formando uma frente que convocou manifestações e comícios na

campanha das “Diretas-Já”. O povo tomou as praças das principais cidades

brasileiras, mas conhecemos o desfecho da “Emenda das Diretas”, não aprovada no

Congresso Nacional, seguida da eleição indireta de Tancredo Neves, cuja morte levou

José Sarney à presidência.

Durante o ano de 1984 ocorreram 423 greves no país, 70% a mais do que havia

acontecido no ano anterior. Em 1985, houve uma “explosão” do movimento grevista,

com 667 greves em todo o país, 298 delas no estado de São Paulo, atingindo cerca de

2 milhões de trabalhadores, com reivindicações como reajuste de 100% do INPC para

todas as faixas salariais, a trimestralidade e a redução da jornada de trabalho, um

ascenso que não se deu sem as pressões do governo e dos patrões.

Da Burocratização à Degeneração da CUT

A CUT não rompeu totalmente com a velha estrutura, passando a uma prática sindical

híbrida, na qual a força dos aparelhos sindicais prevaleceu e provocou um processo

gradativo de burocratização e a diminuição do esforço democrático inicial. No 3ª

Congresso da CUT (1988), houve a reestruturação enquanto máquina sindical,

passando para um perfil de Central de representação, de negociação, mais do que

uma Central de mobilização e organização para a luta de amplas massas.

Desde então, os processos congressuais passaram a ser organizados para garantir, a

qualquer custo, a manutenção do controle da CUT pelo setor majoritário (Articulação

Sindical), vetando a composição proporcional e qualificada, um mecanismo

democrático para a democracia interna, onde todas as visões seriam contempladas

conforme seu peso de representação. Gradativamente, foram abandonados os
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princípios fundacionais que originaram a CUT, que nasceu com um perfil socialista e

internacionalista. O processo contínuo de burocratização, a manutenção das práticas

de se locupletar da estrutura sindical varguista (unicidade sindical, imposto sindical), a

filiação a CIOSL (Confederação Internacional de Organizações Sindicais Livres) e o

uso de recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), aceleram a degeneração

da década de 1990.

Após sucessivas derrotas eleitorais de Lula (1989,1994 e 1998), o giro programático à

direita foi materializado na “Carta ao Povo Brasileiro”, um passaporte para a vitória de

Lula em 2002, contaminada pela mudança programática, alianças com a direita mais

conservadora, tendo como vice um representante de uma fração da burguesia

industrial, moderação do discurso e comprometimento com a garantia dos

compromissos com o mercado e a continuidade do programa de privatização dos

bancos estaduais, foram as marcas do que estava por vir. O atrelamento da CUT ao

governo Lula é total, com vários dirigentes sindicais ocupando cargos em todos os

escalões de governo.

A proposta de Reforma da Previdência, de 2003, conclui o processo de perda de

autonomia da CUT, que deixou de ser um organismo de Frente Única da Classe

Trabalhadora e tornou-se correia de transmissão do governo Lula e do PT,

completando a traição histórica contra a classe trabalhadora brasileira. A

reconfiguração pela qual passou o movimento sindical brasileiro, desde a ascensão do

PT ao governo federal, e o consequente processo de cisão e fusão de Centrais e

correntes sindicais, revelou a atomização causada pelo processo de degeneração da

CUT.

A inclusão das centrais sindicais no ordenamento jurídico, com o acesso a recursos do

imposto sindical, originaram novas Centrais cartoriais e pelegas: a Nova Central de

Trabalhadores (NCST), a partir das federações e confederações da estrutura oficial; a

União Geral dos Trabalhadores (UGT), com a fusão da Central Autônoma dos

Trabalhadores (CAT), da Confederação dos Trabalhadores (CGT) e da Social

Democracia Sindical (SDS); a Central Geral dos Trabalhadores (CTB), em 2007,

oriunda do racha do PCdoB com a CUT. Estas Centrais passam a dividir com a CUT e

a Força Sindical o papel do sindicalismo varguista.
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Uma Tentativa de Reagrupamento

A postura acrítica da CUT, diante da ofensiva do governo social-liberal de Lula,

provocou o início de um processo de desfiliação da central, tendo como pólo

aglutinador a Coordenação Nacional de Lutas Sociais (CONLUTAS), abrindo um “novo

ciclo” de reorganização do movimento sindical. Esse movimento significou o início da

superação aberta no movimento dos trabalhadores, desde a transformação da CUT

num instrumento de conciliação a serviço das classes dominantes, iniciada nos anos

1990 e concluída com a ascensão de Lula em 2002.

A CONLUTAS, construída a partir dos enfrentamentos de 2003, se configurou

inicialmente como um espaço de organização dos trabalhadores, reunindo além do

setor sindical, os setores popular e estudantil, em luta contra as reformas de cunho

neoliberais do governo do PT, se transforma em uma entidade sindical, popular e

estudantil após a realização do CONAT (Congresso Nacional dos Trabalhadores), de

2006. No mesmo ano, sindicatos e oposições sindicais fundam a Intersindical, após

novas rupturas com a CUT. CONLUTAS e Intersindical passam a atuar em frente única

em diversas lutas contra as contra-reformas do governo Lula, na retirada dos direitos

dos trabalhadores, em especial as reformas da Previdência e Sindical.

A convocação de um novo CONCLAT, em 2010, reuniu-se 4.050 ativistas e cerca

3.200 delegados de todo o país, com representação internacional de 25 países,

contando com a atuação da CONLUTAS, da Intersindical, do Movimento dos

Trabalhadores Sem Teto (MTST), do Movimento Terra Trabalho e Liberdade (MTL),

Pastoral Operária e militantes, dirigentes e quadros de diversas outras organizações.

A preparação do CONCLAT contou com mais de 900 assembleias, em todo o país,

representando mais de 3 milhões de trabalhadores.

Hegemonizados pelo PSTU e aliados, o CONCLAT implodiu após a decisão da

votação do nome da Central, e os setores encabeçados pela Intersindical após perder

a votação se retiram do Congresso. A recém fundada Central Sindical e Popular (CSP

Conlutas), surgiu debilitada, porém, defendendo um sindicalismo de luta classista,

democrática internacionalista e socialista. Em 2014, a Intersindical Central da Classe

Trabalhadora (Intersindical CCT) é fundada por parte dos setores que abandonaram o

CONCLAT, mantendo outros setores uma outra organização homônima e não

formalizada como central sindical, a “Intersindical Instrumento de Luta e Organização

da Classe Trabalhadora”. Com a fragmentação das iniciativas mais combativas do

Página 34 de 42



10 A 12 AGOSTO 2022 

UNIR, LUTAR E VENCER
Tese em construção pela Oposição à linha de direção do SINDPREVS-SC

movimento sindical, a unidade de ação tem sido imposta pela conjuntura, mas muito

distante de fazer frente ao sindicalismo oficial das grandes centrais.

A Crise do Movimento Sindical Tradicional

Os grandes movimentos de massas antes da pandemia (15M e 30M), a “Tsunami da

Educação”, em defesa da educação pública e contra o corte de verbas, nos aponta o

caminho que a vanguarda da luta de classes deve seguir. O centro desse movimento,

no primeiro semestre de 2019, foram as lutas das juventudes, do movimento estudantil

e da educação. Enquanto as convocações formais para a mobilização contra a

Reforma da Previdência e a Reforma Administrativa, assim como o esvaziamento da

Greve Unificada do SPF pelas Centrais Sindicais, revelaram a fragilidade e

burocratização das superestruturas do movimento sindical.

Precisamos recuperar os princípios de concepção sindical, como o classismo, a

democracia operária, a organização de base e de local de trabalho. Construir alianças

com os setores cada vez mais excluídos do mundo do trabalho, como os entregadores

de aplicativos, apoiar ativamente a auto-organização das lutas democráticas contra as

mediadas repressivas e a luta nas periferias contra a necropolítica das forças de

segurança dos governos que cotidianamente exterminam jovens pobres e negros(as)
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Nossa Concepção Sindical

Atuar na construção de um setor combativo no sindicalismo é o nosso objetivo central.

Agindo na diversidade da classe trabalhadora: classista, internacionalista,

anticapitalista, feminista, antirracista e anti-LGBTfóbico. A partir do acúmulo das lutas

é necessário discutirmos princípios para ruptura com a estrutura sindical vigente.

Classismo

O movimento sindical é instrumento de luta de cada categoria de trabalhadores que é

parte de uma totalidade que é a classe trabalhadora. Os objetivos da luta sindical, não

podem se resumir à luta corporativa da categoria, voltando-se apenas à negociação do

valor da venda de sua força de trabalho. Na perspectiva classista, o movimento

sindical é um instrumento de organização da classe trabalhadora para a luta pelo

poder e construção de uma nova sociedade. Sendo a classe trabalhadora, assim como

a burguesia, uma classe internacional, o classismo significa também necessariamente

uma posição internacionalista.

Democracia e Participação

Diante da burocratização do movimento sindical é fundamental afirmar a necessidade

de garantir que os setores mais jovens e dinâmicos da classe, que vêm se

expressando com mais força desde as jornadas de junho de 2013, assumam o

controle e colocar as organizações sindicais a serviço das lutas e enfrentamentos que

emergem, aliados aos mais experientes. A democracia e a ampla participação no

movimento sindical é componente indispensável para um sindicalismo classista porque

faz as bases da classe e suas inquietações ultrapassarem a rotina desmobilizadora da

burocracia sindical.

Combatividade

Longe do sindicalismo de gabinetes e de conciliação, construído pelo alto e à base de

conchavos com os governos, é fundamental a construção de um sindicalismo de

combate, que aposte na força da organização e mobilização da classe como elemento

decisivo da construção da resistência e do avanço nas conquistas. Neutralizar a força
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coletiva da classe trabalhadora é uma meta estratégica permanente dos de cima,

porque só assim os que são poucos podem se impor a nós que somos muitos. Sendo

muitos podemos vencer, mas apenas na condição de estarmos organizados e

mobilizados coletivamente, dispostos a lutar por nossas reivindicações e interesses

históricos.

Diversidade

A classe trabalhadora não é uniforme, mas diversa. Somos distintos em gênero, raça,

orientação sexual, origem regional e nacional essa diversidade, longe de ser uma

fragilidade representa uma força desde que o movimento sindical seja capaz de

absorvê-la e expressá-la de modo adequado. A reprodução dos preconceitos

conservadores no interior do movimento sindical divide e enfraquece a capacidade de

luta. A luta contra essas formas conservadoras de opressão precisa ser incorporada

com a devida importância pelo movimento sindical para que seja capaz de expressar

as lutas que atravessam o conjunto da classe.

Anticapitalismo

Não há um presente ou qualquer futuro com dignidade para a classe trabalhadora sob

o domínio da classe capitalista e seus interesses. Cada vez mais, nesse contexto de

crise global e sistêmica do capitalismo, a burguesia precisa empurrar os trabalhadores

cada vez mais para trás, de modo a tomar direitos conquistados com muita luta e

sacrifício ao longo da história. Mesmo direitos e garantias elementares da classe são

atacados pela burguesia e seus governos com intransigência e fanatismo. Um

sindicalismo classista consequente precisa ser capaz de apontar uma saída totalizante

e global para a humanidade, a partir do ponto de vista dos interesses históricos dos

trabalhadores: essa saída passa necessariamente pelo enfrentamento e derrota do

capitalismo enquanto sistema econômico e social. A defesa de um horizonte

estratégico anticapitalista é que pode articular entre si todos os elementos anteriores.
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Eixos para Debates Preparatórios ao Congresso

1. Transformações no mundo do trabalho:

a. Metas de produtividade no serviço público;

b. Virtualização dos processos e redução da força-de-trabalho;

c. Centralização da Administração Pública e fechamento de locais de
trabalho;

d. Enfrentamento à Reforma Administrativa.

2. Organização sindical:

a. Organização de base a partir da nova realidade dos locais de trabalho;

b. Retorno da atuação sindical voltada à luta classista, em vez de clube de
serviços e de benefícios;

c. Reforma estatutária para impedir mandatos classistas consecutivos,
alterar o formato de direção e o papel da Plenária Sindical de Base.

3. Pauta corporativa:

a. Recomposição das carreiras, para impedir a estagnação funcional no
último nível e classe de progressão por tempo de serviço público;

b. Congelamento do vencimento dos servidores ativos e dos proventos de
aposentadorias e de pensões;

c. Adicional de qualificação para as carreiras da seguridade social;

d. Implantação de uma efetiva política de saúde do trabalhador no serviço
público.

4. Plataforma política:

a. Taxação das grandes fortunas;

b. Renda básica universal;

c. Revogação das reformas trabalhista e da previdência e do Revogação
do “teto de gastos” (EC 95);

d. Protagonismo da categoria na construção de uma concepção de
Seguridade Social a serviço da classe trabalhadora.
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