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No mês de fevereiro, quando 
a Direção do Sintaema-SC 
realizou as assembléias 

de aprovação da pré-pauta de 
reivindicações para a Campanha 
Salarial 2008/2009, foi informado a 
toda categoria que a partir daquele 
momento estaríamos entrando 
numa nova discussão em relação 
ao movimento sindical no que diz 
respeito às Centrais Sindicais. 

Para o Sintaema-SC, o assunto 
é pertinente e necessário na me-
dida que a Direção Estadual do 
Sindicato defi niu que seria sus-
penso o pagamento de 10%  da 
receita mensal  do Sindicato para 
a  Central Única dos Trabalhadores  
(CUT). 

Para garantir um debate transpa-
rente e democrático onde todas as 
centrais tivessem a oportunidade 
de participar, os dirigentes infor-
maram nas assembléias que o Sin-
dicato iria abrir espaços nos seus 
veículos de comunicação, no caso, 
este jornal Conexão, e a página na 
Internet (www.sintaema-sc.org.br). 
Desta maneira, as centrais pode-
riam apresentar as suas idéias e 
razões para que o Sintaema-SC 
escolha por uma nova central ou 
se mantenha fi liado à CUT.

 No informativo Bomba D´Água n° 
455, o Sintaema-SC tornou público 
o espaço destinado às centrais, 
fi cando estabelecido que o texto 
deveria possuir cerca de 3.000 
caracteres e deveria ser enviado 
para o e-mail imprensa@sintaema-

sc.org.br até às 18h do dia de 30 
de abril de 2008.

Após a publicação deste jornal 
e da disponibilização das defesas 
das centrais na página na Internet, 
a categoria poderá deliberar atra-
vés de uma assembléia sobre o as-
sunto. A assembléia será marcada 
posteriormente e será divulgada a 
data e o local para a categoria.

Para a Direção do Sintaema-SC 
é indispensável que o Sindicato 
esteja fi liado a uma central sindical. 
Para podermos avançar nas lutas 
e conquistas dos trabalhadores é 
fundamental que a central sindical 
a qual o Sintaema-SC seja fi liado 

tenha de fato toda a autonomia e 
independência de Governos, Par-
tidos Políticos e Patrões.

A Direção do Sindicato chegou à 
conclusão de que deveria suspen-
der os pagamentos mensais à CUT 

após realizar uma análise de que a 
entidade cumpriu um papel impor-
tante para os trabalhadores até a 
eleição do Presidente Lula. No en-
tanto, a partir de 2003 fi cou eviden-
te que o enfrentamento ao Governo 
se tornou mais fraco. Outro fator 
analisado é a falta de democracia 
interna na CUT, já que a corrente 
majoritária não está respeitando as 
divergências e propostas de outras 
forças políticas, faltando pluralida-
de e democracia dentro da própria 
entidade. Sem falar do grande nú-
mero de dirigentes sindicais saindo 
dos seus sindicatos e indo ocupar 
cargos no Governo, fato que tira a 
autonomia do movimento sindical 
e o torna submisso.

Leia nas páginas seguintes des-
te jornal os textos enviados pelas 
centrais. Debata as idéias com 
seus colegas nos locais de trabalho 
e com os dirigentes do Sindicato. 
Em caso de dúvidas ou sugestões, 
envie um e-mail para imprensa @
sintaema-sc.org.br ou ligue para 
(48) 3224-3868. 

Neste momento tão importante 
para o Sintaema-SC devemos 
esclarecer que a decisão de esco-
lher a central sindical a qual nos 
fi liaremos é de total importância 
para o fortalecimento do Sindicato 
para podermos enfrentar as lutas 
que estão por vir, como conseguir 
manter e ampliar os nossos direitos 
através do ACT 2008/2009 e da 
criação da CASANPREV.

Vamos ao debate!

SINTAEMA-SC ABRE ESPAÇO ÀS
CENTRAIS SINDICAIS

O BOM MOMENTO DA AMÉRICA LATINA

A economia latino-ameri-
cana passa por um dos 
seus melhores momen-

tos em muitas décadas. A região 
da América Latina e do Caribe 
cresceu a uma média anual de 
5,3% nos quatro anos de 2004 
a 2007, comparado a 1,8% nos 
quatro anos anteriores. A infl ação 
média de 2004 a 2007 na região 
foi de 5,9%, contra 8,3% no qua-
driênio precedente. 

No caso do Brasil, o crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) foi 
de 5,4% em 2007 e cerca de 20 
milhões de pessoas saíram das 
camadas mais pobres e passaram 
para a classe C, graças ao maior 
poder de consumo das famílias. 
São fatos que comprovam o mo-
mento econômico favorável do 
país e do continente.

Na política, o momento também 
é de profundas mudanças. Com 
a eleição de Hugo Chávez, em 
1998 na Venezuela, podemos 
vislumbrar o início de uma nova 
direção na América Latina, que 
retoma uma agenda social mais 
profunda que, apesar de não ser 
homogênea, apresenta traços 
muito comuns na maioria dos 
países. 

Após a eleição de Chávez, em 
2002 tivemos a eleição presiden-
cial do ex-líder sindical Luiz Inácio 
Lula da Silva no Brasil, de Nestor 
Kirchner em 2003 na Argentina, e 
de Tabaré Vasquez em 2005 no 
Uruguai, todos ligados a partidos 
de esquerda. No ano passado, a 
esposa de Kirchner, Cristina, foi 
eleita na Argentina.

Em 2006 tomaram posse o líder 
indígena Evo Morales na Bolívia, 
e a líder socialista Michele Bache-
let no Chile. Ainda em 2006, tive-
mos a eleição do líder do partido 
de centro-esquerda Peruano Alán 
Garcia, do ex-líder guerrilheiro 
Daniel Ortega na Nicarágua, e do 
líder de esquerda Rafael Correa 
no Equador. Depois tivemos a ree-
leição de Lula e Chávez, no Brasil 

e na Venezuela, e a quase eleição 
do esquerdista López Obrador no 
México. 

Com exceção dos atuais go-
vernos da Colômbia, México e El 
Salvador, onde os governantes 
locais são de partidos reconheci-
damente de direita (embora tam-
bém tenham tido que promover 
programas sociais mais amplos 
a fim obter seus mandatos), a 
maioria dos atuais países latino-
americanos é hoje administrada 
por governos de orientação de 
esquerda ou centro-esquerda. 

Por fi m, com a recente vitória 
do ex-bispo Fernando Lugo no 
Paraguai, acabando com uma 
sucessão de 61 anos de perma-
nência do Partido Colorado (de 
direita) no poder, este cenário 
de ebulição política na América 
Latina se acentua ainda mais e 
comprova que o povo anseia por 
novos rumos, que levem a uma 
sociedade onde haja mais igual-
dade, com melhor distribuição de 
renda e justiça social.

Em sentido horário: os Presiden-

tes Evo Morales (Bolívia), Lula 

(Brasil), Fernando Lugo (Paraguai) 

e Hugo Chávez (Venezuela)

América Latina de sangue e suor

Eu quero pra ti um dia melhor

Este povo que sofre pela 

mesma razão

Grita por liberdade numa 

nova canção.

América, América, sou teu fi lho 

e digo

um dia quero ser livre contigo.

América morena do velho 

e do novo

Construindo a história 

na luta do povo

Numa guerra de força contra o 

Imperialismo

que dos povos da América é o 

grande inimigo.

América minha quero te ver

 um dia

Teu povo nas ruas com a mesma 

alegria

Gritar a vitória 

no campo e cidade

e empunhar a bandeira da 

liberdade.

música de Jacir Strapazzan

no CD “Arte em Movimento”

do MST

EspecialAmérica Livre

Categoria irá decidir a qual entidade o Sindicato deverá fi liar-se ou se permanece na CUT

Para a Direção 

do Sintaema-SC é 

indispensável que 

o Sindicato esteja 

fi liado a uma 

central sindical. 
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C O N L U T A S
Prezados/as companhei-

ros/as da Casan: 

Nós que disputamos as últi-
mas eleições do Sintaema com 
a chapa 2 e obtivemos 40% dos 
votos, escrevemos este texto 
para dialogar com vocês sobre o 
rompimento com a CUT traidora 
e a fi liação de nosso Sindicato a 
uma outra Central Sindical. 

1. Os fatos demonstraram que 
após a chegada do Governo Lula 
ao Governo em 2002,a CUT que 
já tinha se afastado das lutas e 
de suas origens na década de 
90,  transformou-se em base de 
sustentação do governo. A CUT 
deixou de cumprir a tarefa de 
defender os interesses dos tra-
balhadores e passou a defender 
as políticas e reformas neolibe-
rais que retiraram direitos dos 
trabalhadores. Em 2003 Lula, o 
PT e PCdoB retiraram direitos 
do funcionalismo na Reforma da 
Previdência. A CUT fi cou a favor 
do governo, criticou a greve do 
funcionalismo e sabotou a luta 
dos trabalhadores.

2. A CUT junto a Força Sin-
dical e o Governo, assinaram 
a Reforma Sindical/Trabalhista 
que está no Congresso Nacional 
e que se for aprovada signifi cará 
a perda de direitos trabalhistas 
e um ataque a organização 
sindical.

3. A nova Lei do Saneamento 
básico Governo Lula (11.445) 
prevê a privatização através da 

parceria público-privado. A CUT, 
FNU e a direção do Sintaema 
apóiam a Lei.

4. Mais grave ainda, foi a 
recente aprovação da lei do 
governo Lula, que legalizou as 
centrais sindicais, e manteve a 
cobrança do imposto sindical, 
com comemoração das cen-
trais que receberão 10% da 
contribuição do Imposto sindical 
(cerca de R$ 100 milhões) sem 
a necessidade de aprovação 
em assembléia das categorias. 
A CUT, CTB, Força Sindical e 
demais centrais são favoráveis 
ao imposto sindical, que tem en-
riquecido centenas de dirigentes 
sindicais pelegos e corruptos. É 
a via do atrelamento dos sindi-
catos ao governo e ao Estado 
burguês.

5.  A Conlutas é a única Cen-
tral sindical autônoma, que con-
tinua contrária e não aceitará o 
dinheiro do imposto sindical. 

6. Os fatos narrados acima fo-
ram divulgados pela Chapa 2 na 
categoria, durante as eleições 
sindicais, as assembléias e 
greves. Várias vezes ex-direto-
res do Sintaema e lutadores da 
Casan denunciaram as traições 
da CUT e pediram que a direção 
do Sindicato fi zesse o debate 
sobre a desfi liação CUT, sendo 
que os mesmos, por estarem 
atrelados ao Governo Lula, se 
fizeram de Surdos, Cegos e 
Mudos. Agora, em 2008 a Dire-
ção do Sintaema, que sempre 

defendeu a CUT, decidiu sair 
da CUT. Junto com os militan-
tes do PSB e PCdoB fundaram 
uma nova Central, a CTB. Será 
que a criação da CTB não seria 
para arrecadar mais dinheiro do 
imposto sindical e ocupar mais 
cargos nos conselhos do FAT e 
do FGTS? A CTB não seria uma 
nova CUT ?

7. No último período, a Conlu-
tas que é formada por entidades 
sindicais e movimentos popu-
lares, construiu mobilizações e 
apoiou várias greves em nosso 
Estado e País. Defendemos a 
fi liação do Sintaema à Conlu-
tas, que terá seu 1º Congresso 
Nacional em Betim-MG, nos 
dias 03, 04, 05 e 06/07/2008. 
Defendemos o rompimento com 
a CUT e a fi liação do Sintaema 
à Conlutas e que nosso sindi-
cato participe do Congresso da 
Conlutas,elegendo os delega-
dos através de assembléia e 
pague as despesas dos dele-
gados.

No entanto, a decisão de des-
fi liar da CUT e fi liar em outra 
Central deve ser sem pressa, 
com debates nos locais de 
trabalho, seminários, assem-
bléias democráticas, Plebiscito 
etc., com ampla participação 
da categoria. Os trabalhadores 
precisam saber porque a CUT 
não serve mais? 

Assina: Oposição à Direção do 
Sintaema-SC/Conlutas

C T B
A Central dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil (CTB) foi 
fundada em 14 de dezembro de 
2007, em Belo Horizonte. Estive-
ram presentes 1.037 delegados 
e delegadas, representando 556 
entidades sindicais de 24 esta-
dos, além do Distrito Federal. 
Contou com a presença de repre-
sentantes sindicais nacionais e 
internacionais além de lideranças 
políticas do Brasil.

A CTB surge num momento em 
que o capitalismo internacional, 
liderado pelas potências impe-
rialistas e pela política neoliberal, 
quer colocar abaixo o Direito do 
Trabalho e todo o progresso obti-
do nas relações sociais, pela luta 
dos povos.  

A CTB nasceu animada pelo 
espírito desta luta classista que 
atravessa a história moderna, 
descrevendo uma epopéia de 
glórias, conquistas e avanços 
no sentido da humanização das 
relações sociais, libertação dos 
povos e combate ao colonialismo 
e neo-colonialismo. 

Nasceu para resistir a esta ofen-
siva reacionária, disfarçada de 
“pós-moderna” e “pós-industrial”; 
para defender os direitos sociais 
e a democracia, em aliança com 
todas as forças progressistas da 
nossa sociedade; para levantar 
a bandeira da valorização do tra-
balho e do socialismo do século 
XXI. 

Nasceu como uma central 

sindical classista, unitária, de-
mocrática, plural, de luta e de 
massas,comprometida com os 
seguintes princípios e objetivos:

1. Unidade
2. Democracia
3. Independência Classista
4. Solidariedade e 
     Internacionalismo
5. Ética na Política
6. Combate à Discriminação
7. Emancipação das 
     Mulheres e dos Negros
8. Socialismo
9. Defesa dos Direitos Sociais
10. Transparência
11. Desenvolvimento
       Sustentável
12. Educação

Algumas das principais lutas da 
CTB:

• Geração de empregos 
de qualidade para mulheres, ne-
gros e jovens – segmentos tão 
discriminados no mercado de 
trabalho e que mais sofrem com 
o desemprego;

• Maiores salários, va-
lorização do salário mínimo e 
regulamentação do mercado de 
trabalho, combatendo as tercei-
rizações e todas as formas de 
flexibilização/precarização nas 
relações trabalhistas;

• Lutar contra qualquer 
retrocesso nas regras da Pre-
vidência Social e pela valorização 
dos aposentados e pensionistas;

• Defender a saúde dos tra-
balhadores e a efetiva segurança 
no trabalho;

• Pela defesa de um mode-
lo de Meio Ambiente baseado 

no desenvolvimento sustentável, 
com punição rigorosa dos crimes 
contra a natureza;

• Por novas e efetivas con-
tratações no setor público 
através de concursos, a valoriza-
ção do servidor, a ratifi cação da 
Convenção 151 (que garante aos 
servidores direito à negociação 
coletiva);

• Pela redução substan-
cial das taxas de juros;

• Garantir a unidade sin-
dical e lutar contra qualquer 
medida que coloque em risco a 
sustentação fi nanceira do movi-
mento sindical;

• Lutar contra o impe-
rialismo, pelo fortalecimento 
do Mercosul e defender a paz 
mundial;

• Reforma agrária: por um 
melhor desenvolvimento rural 
com ênfase na agricultura;

• Redução da jornada de 
trabalho sem redução de sa-
lários.

Assinam: Américo dos Santos 
Filho (Secretário Geral), Carlos 
Antohaki (Secretário Regional 
Oeste), Gilmar de Paulo (Secre-
tário de Imprensa e Comunicação), 
José Erasmo Vieira (Secretário 
de Formação Sindical), Jucélio 
Paladini (Representante dos Tra-
balhadores no Conselho de Adm. 
da Casan), Luiz Fernando Del Ré 
(Secretário Regional do Extremo 
Sul), Mário Dias (Secretário de 
Administração e Finanças), Ney 
Araujo Santos (Vice-Presidente 
do Sintaema-SC) e Odair Rogério 
da Silva (Presidente do Sintae-
ma-SC).


