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Para fazer revolução não tem receita pron-
ta. Para que haja transformação não há 
caminhos fáceis. O que sabemos hoje, 
após o 6º Congresso do SindSaúde, é que 
é preciso se abrir e se misturar. Fazer a 
miscelânea de gerações, experiências, 
ocupações profissionais, vivências pes-
soais, construir com a diversidade os pró-
ximos passos dessa caminhada de lutas.

Foi nesse clima de encontro democrático 
que procuramos construir a unidade, ela-
borar as melhores propostas, ouvir novas 
intervenções, conhecer o novo, o diferen-
te. Juntos, formamos uma categoria de 
fibra. De gente que das mais variadas ma-
neiras dedica a vida pela saúde da popu-
lação e que luta para ver serviços públicos 
mais condizentes com a demanda.

No trabalho de grupo, o debate das pro-

postas, que passaram a ser o Plano de Lu-
tas da categoria, a diversidade de pensa-
mentos a mesma atenção. Contribuições 
surgiam na tentativa de construir o melhor, 
o mais amplo arcabouço de lutas para o 
três anos seguintes.

Questões mais de fundo da categoria e a 
sua atuação foram revistas, enfrentadas e 
transformadas em ações e objetivos a se-
rem tenazmente perseguidos.

Desse grande momento de encontro de 
trabalhadores com opiniões e diferentes 
experiências e nesse arco-íris de pessoas 
se revelou muita vida.

O 6º Congresso foi marcado pelo desper-
tar desses profissionais, que mostraram 
que se o presente é de luta, o futuro nos 
pertence.

6º Congresso. Mais um passo firme
da nossa caminhada!



5caderno de resoluções | 6º congresso do sindsaúde

Tudo o que vamos retratar nesse texto tem 
como origem uma única realidade. O fato é 
que as ações do Estado são pensadas e tra-
çadas para atender os interesses do capital. E 
não faltam exemplos espalhados pelo mundo 
capitalista. Alguns exemplos falam mais que 
mil palavras.

Em 2007, a crise econômica assola os Es-
tados Unidos, o capital fica a um passo da 
derrocada. Quem salvou os bancos que es-
tavam à beira da quebradeira? O Estado, é 
claro! Transferiu volumosos recursos públicos 
advindos do imposto do povo americano para 
salvar bancos ou para a indústria automotiva. 
Até a GM só sobreviveu por conta da injeção 
de dinheiro público na empresa privada. No 
Brasil isso também acontece.

Vivemos um momento em que o setor indus-
trial se organiza e vai às ruas defender que o 
governo seja parceiro da indústria nacional. 
Esses gigantes recebem de imediato a isen-
ção de impostos. Inúmeros outros exemplos 

serviriam para reforçar essa contundente re-
alidade.

Para o setor privado, sempre se acha uma 
fonte de recurso público. O Estado é o gestor 
da crise do capital e age para defender sua 
concentração de riqueza de várias formas.

Nós, servidores, sabemos que as respostas 
do Estado às nossas reivindicações são sem-
pre as mesmas. Ou seja, “a impossibilidade 
de atendimento às pautas em função da Lei 
de Responsabilidade Fiscal” ou “pela insufi-
ciente arrecadação!. Enfim, desculpas não 
faltam. E essa situação se repete com outros 
argumentos quando falamos de investimen-

A burguesia protegida

Portanto,
o Estado

não é isento.
Tem lado.

As privatizações e as terceirizações são os recentes meios de financiar o capital

O Estado é o gestor da crise do 

capital e age para defender sua 

concentração de riqueza de várias 

formas. Nós, servidores, sabemos 

que as respostas do Estado 

às nossas reivindicações são 

sempre as mesmas. Ou seja, “a 

impossibilidade de atendimento 

às pautas em função da Lei de 

Responsabilidade Fiscal” ou 

“pela insuficiente arrecadação!”. 

Enfim, desculpas não faltam.
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virou sinônimo de servidor público. Máquina 
enferrujada, cara e ineficaz são as expressões 
mais comuns quando se fala em serviço pú-
blico.

• O outro Fernando, o FHC, do PSDB, as-
sume em 1994. Com ele veio uma avalanche 
de privatizações. Vale do Rio Doce, Telebras, 
Rede Ferroviária Federal. Todas vendidas para 
que houvesse ingresso de dinheiro novo no 
Estado. Era o que se pregava. Dinheiro que 
ninguém viu e que apenas transferiu um 
imenso patrimônio construído com dinheiro 
público para o setor privado. FHC, no seu se-
gundo mandato, também conseguiu aprovar 
a reforma administrativa que acabou com o 
princípio da isonomia e da estabilidade do 
funcionalismo. Tal mudança na Constituição 
trouxe inegáveis retrocessos ao serviço públi-
co e aos servidores.

Em 1998, FHC e seus aliados aprontam ou-
tro golpe à Constituição e ao regramento ju-
rídico no serviço público ao aprovar lei 9637, 
que abre a porta para as Organizações So-
ciais atuarem nos diversos setores do serviço 
público, e no ano seguinte nova lei, a 9799. 
Essa lei permite que Organizações Sociais 
de Direito Privado (OSCIPS) tenham atuação 
em áreas até então consideradas exclusivas 
do Estado.

• No mesmo período, Lerner, do PSB, gover-
nava o Paraná. Com o discurso de moderniza-
ção do Estado, promoveu com recurso público 
muitos incentivos às empresas multinacionais. 
A venda do Banestado, a concessão das es-
tradas com instalação de pedágios, a criação 
de serviços sociais autônomos que são uma 
verdadeira anomalia dentro do regramento 
jurídico vigente (ParanaEducação, para con-
tratar pessoal na área da educação, Parana-
cidade, empresa que fiscaliza as obras do es-
tado e ParanaPrevidência, para administrar os 
recursos das aposentadorias dos trabalhado-

res do Estado) 
e a tentativa 
de privatização 
da Copel e da 
Sanepar são 
alguns exem-
plos.
 
Essa avalan-
che privatis-
ta atingiu de 
forma quase 
que homo-
gênea o ser-
viço público 
municipal, estadual e federal. Pelo Brasil afo-
ra há diferentes exemplos de venda do patri-
mônio público, de terceirização dos serviços, 
de repasse de responsabilidade do Estado 
para as mãos da iniciativa privada. É evidente 
que por trás de tudo isso havia a intenção de 
transferir recursos públicos para o setor pri-
vado.

• Lulalá e Requião aqui – De 2003 a 2010 
alguns avaliaram que estaríamos vivendo o 
resgate do Estado. Mas comprovamos que 
isso foi um erro de avaliação. Todas as priva-
tizações dos governos anteriores, mesmo de-
pois de inúmeras investigações rigorosas dos 
leilões do patrimônio público, foram mantidas. 
Conchavos e financiamentos da burguesia 
para a campanha eleitoral fizeram com que 
qualquer resquício da ideologia de esquerda 
sucumbisse à lógica do capital. Os pedágios 
foram instalados nas rodovias federais, os lei-
lões dos poços da Petrobras são exemplos da 
continuidade da política de favorecimento do 
grande capital.

Lula tentou de todas as formas dar continui-
dade à privatização do setor público e apre-
sentou como inovadora a criação de uma 
Fundação Estatal de Direito Privado para pos-
sibilitar a privatização da quase totalidade dos 

Arquitetada de modo vigoroso, a 

avalanche de propaganda negativa, 

devidamente pensada e articulada, 

conseguiu alcançar o que se 

pretendia: os serviços prestados 

pelos órgãos públicos galgaram no 

imaginário social o mais absoluto 

descrédito da sociedade.

:(
tos no serviço público. Vemos parte do patri-
mônio destruído pela má conservação, falta 
de investimento e desinteresse do Estado. 
Assim como a criação de novos serviços não 
acontece ou os que existem não são amplia-
dos porque os governos não querem investir 
em serviços próprios.

Portanto, o Estado não é isento. Tem lado. É 
não é o da classe trabalhadora. Em geral, os 
políticos profissionais, mesmo que de diferentes 
aparências, se prestam apenas ao serviço de 
garantir, por meio de criação de leis, a execução 
dessas leis e reprimir quem não as cumpre. O 
poder de mando dos capitalistas se configura 
de forma a manter o poder e a sociedade como 
estão. As privatizações e as terceirizações são 
os recentes meios de financiar o capital.

Eficaz propaganda - Tema frequente dos 
congressos e debates dos sindicatos de ser-
vidores é o enxugamento do setor público. E 
nem podia ser diferente, pois é o que temos 
de enfrentar no nosso contexto de trabalho. A 
Constituição Federal de 88 fortalece e organi-
za os serviços públicos. Mas não durou muito. 
O contra-ataque ao texto constitucional veio 
rápido e com muita força. 

Uma grande articulação desmontou, pouco a 
pouco, os serviços prestados pelo Estado. Des-
de 1989, esse tema está colocado para socie-
dade com um grande volume de reportagens 
que tinha a função de tripudiar sobre o tra-
balho no setor público. Os atributos utilizados 
para definir o serviço público eram: total ine-
ficiência, resultados negativos, não existência 
de metas e abarcado pela corrupção. Foi um 
ritual que assolou os meios de comunicação 
para deliberadamente incutir, de forma genera-
lizada, na sociedade como ideia prevalecente 
que o serviço público era um mal a ser extirpa-
do. Arquitetada de modo vigoroso, a avalanche 
de propaganda negativa, devidamente pensa-
da e articulada, conseguiu alcançar o que se 

pretendia: os serviços prestados pelos órgãos 
públicos galgaram no imaginário social o mais 
absoluto descrédito da sociedade.

Essa manipulação do pensamento da popu-
lação persiste há mais de 20 anos. Tudo co-
meçou de forma intensa com a candidatura a 
presidente, em 1989, de Fernando Collor de 
Melo. Desde então, essa campanha não ces-
sou. Outros tempos com outros governos e si-
glas partidárias passaram a defender a contra-
tação de pessoal via terceirização e privatização 
dos serviços públicos. Nas décadas de 80 e 90, 
alguns partidos de esquerda defendiam o forta-
lecimento do setor público e a contratação de 
servidores efetivos unicamente por concurso. 
Mas quando esses foram eleitos para adminis-
trar municípios, estados e o país, o discurso de 
estatização foi colocado de lado dando lugar à 
mesma prática dos partidos de direita.

 
O ROMbO E O ROubO
O serviço público é de todos os brasileiros. Fi-
nanciado com dinheiro do povo. Só que está 
havendo a desapropriação do público pelo pri-
vado sob o patrocínio do próprio governo. Vale 
resgatar em breves capítulos a destruição do 
serviço público:

• Fernando Collor de Melo (PRN), vencedor 
da eleição de 1989. O ex-presidente achin-
calhou o conjunto do funcionalismo. Marajá 

FHC, no seu segundo mandato, também conseguiu aprovar a reforma administrativa que acabou com o princípio da isonomia e da estabilidade do funcionalismo.

FHC

“Se o presente é de luta o futuro nos pertence”
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serviços públicos. A resistência da sociedade 
impediu que essa idéia fosse adiante no go-
verno federal, mas outra arapuca foi instala-
da. No último dia do governo Lula, foi editada 
medida provisória criando a Empresa Brasilei-
ra de Serviços Hospitalares – EBSERH. Com 
isso, se vê que a ganância, o apetite voraz do 
capital nunca se cansa e nunca dorme.

Requião também distribuiu muito dinheiro 
para os setores aliados: produtores de leite, 
hospitais filantrópicos, isenções fiscais. Não 
acabou com o pedágio nem diminuiu o valor. 
Ao contrário. Na saúde, Requião foi uma lás-
tima. Nomeou como dirigentes da Sesa uma 
equipe de médicos do setor privado que pro-
duziu o mais absoluto caos. Maquiou o orça-
mento da saúde e não aplicou o percentual 
de 12% na área. Resultado: o Ministério Pú-
blico tem ações judiciais de “pequena mon-
ta”. Se as ações forem julgadas procedentes, 
o Estado terá de alocar mais de 3 bilhões de 
reais na saúde pública.

No governo Dilma, o que dizer da venda dos 
aeroportos? Ou da aplicação de avaliação de 
desempenho por metas que vem sendo apli-
cada no serviço público federal? Ou da apro-
vação da lei que cria a EBSERH?

• Richa é pior do que Lerner - Na década de 
90, na condição de deputado estadual, Beto 
Richa apresentou projeto de lei de incentivo 
à demissão voluntária do servidor estadual. 
Quando foi prefeito de Curitiba, conseguiu 
aprovar sua proposta de lei de criação da Fun-
dação Estatal de Direito Privado. No governo 
estadual, aprova o projeto de lei que cria as 
Organizações Sociais, as Parcerias Público 
Privadas, envia dinheiro para o setor privado, 
via diversas maquiagens de investimento no 
setor público: Adapar, Hospsus, Comsus, en-
tre outros. Órgãos de fiscalização e controle 
como o Denasus, o MP, o TCU e o TCE têm 
apresentado auditorias em ONGS, OS, OS-

CIPS e fundações demonstrando que o enri-
quecimento ilícito e a corrupção generalizada 
são práticas correntes no terceiro setor. O cír-
culo vicioso de repasse de dinheiro público a 
entes privados que, por sua vez, financiam as 
campanhas eleitorais de quem repassa que, 
por sua vez, é eleito e repassa mais verbas, 
tem de acabar.

• Saúde não é mercadoria - Enquanto a 
classe trabalhadora reitera que saúde é direi-
to, está garantida na Constituição, a burgue-
sia intensifica sua ganância e se especializa 
em encher as burras com a doença. E os de-
tentores de cargos públicos se dizem incom-
petentes para gerir a saúde pública e defen-
dem que haja a intensificação do repasse dos 
serviços e do dinheiro público para o setor fi-
lantrópico. Tão filantrópico que vive ameaçan-
do de quebrar, vive bradando por mais investi-
mento público em seus patrimônios privados. 
Requião comprou 10 tomógrafos repassou-
-os às Santas Casas de Misericórdia. Fez os 
mesmo com os respiradores comprados para 
equipar os novos hospitais. Nem tomógrafos 
nem respiradores chegaram ao seu destino. 
Foram desviados para a santa pilantropia.

Em 16 meses de governo Richa, ninguém foi 
ver a destinação dos equipamentos e mui-
to menos foi determinada a reincorporação 
desses patrimônios aos hospitais públicos 
próprios da Sesa. Convênios, contratos, par-
cerias, subvenções: muitas formas para o 
Estado estar à disposição de servir o capi-
tal. Na saúde e na doença, mas sempre com 
muita riqueza.

No último dia do governo Lula, foi editada medida provisória criando a Empresa brasileira de Serviços Hospitalares – EbSERH. Com isso, se vê que a ganância, o apetite voraz do capital nunca se cansa e nunca dorme.

LuLA

PROPOSTAS: 
1. Reafirmamos nossa luta contra a tercei-

rização como forma de resistência contra 
a retirada de direitos dos trabalhadores. 
Consideramos que é uma luta de resis-
tência, por termos clareza que o Esta-
do não é neutro, prova disso é que tem 
servido para os ricos, que a burguesia 
através do Estado vem transformando 
os serviços públicos em mercadorias, ou 
seja, em formas de obter lucro. Nesse 
processo vem arrancando direitos dos 
trabalhadores, através da terceirização e 
da privatização. Manter essa luta de re-
sistência, mas tendo clareza que a luta 
dos trabalhadores é pelo fim da socieda-
de capitalista, da exploração do homem 
pelo homem. 

2. É preciso reunir todo esforço político e 
jurídico para impedir o aprofundamento 
da lógica privatizante e impedir que a Lei 
Complementar 140/2012, da OSs, seja 
implementada.

3. Lutar contra todas as formas de precari-
zação dos contratos de trabalho e privati-
zação dos serviços públicos, entre eles os 
programas HOSPSUS e CONSUS, e Orga-
nizações Sociais que hoje vêm permitindo 
o uso do dinheiro público para aumentar 
o patrimônio dos hospitais privados, filan-
trópicos e consórcios de saúde e divulgar 
para toda a sociedade.

4. Que o dinheiro do HOSPSUS seja reverti-
do para as unidades próprias da Sesa.

5. Retomar a organização e a luta do Fórum 
Estadual em defesa do patrimônio público. 

6. A fim de buscar a unidade da classe tra-

balhadora, é importante que, nas diferen-
tes regiões do Estado, a categoria iden-
tifique sindicatos e outros movimentos 
que possam fortalecer e dar consistência 
à luta contra a privatização e entrega do 
patrimônio público. Fomentar espaços de 
debate e luta sobre o tema saúde com 
outras categorias da classe trabalhado-
ra. Realizar ações conjuntas, buscando 
a construção de ações mais amplas em 
todo o Estado.

7. Intensificar ações unitárias com outras 
categorias no combate de medidas que 
visem à retirada de direitos, bem como 
na luta pela ampliação dos direitos e me-
lhoria das condições de trabalho da clas-
se trabalhadora. 

8 Desenvolver ações com a comunidade 
em torno das unidades, com grupos or-
ganizados (ou não) da classe trabalhado-
ra, a fim de aproximar o trabalhador em 
saúde e o usuário do SUS, construindo 
formas de enfrentar a precarização na 
assistência e nas condições de trabalho. 
Articular essas ações com a organização 
por local de trabalho.

9. Ter como prioridade a execução de um 
programa de formação política para a ca-
tegoria, que tenha continuidade e propi-
cie a participação das pessoas das diver-
sas regiões do Estado. A formação deve 
estar articulada com a luta prática. O ob-
jetivo dessa formação deve ser de elevar 
o nível de consciência dos trabalhadores 
no sentido de que o Estado não é impar-
cial e de que há uma condição de incon-
ciliação entre trabalhadores e burguesia.

“Se o presente é de luta o futuro nos pertence”

6º CONGRESSO
DO SINDSAÚDE
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10. Nesse programa de formação, busca-
remos dar conta de debater os limites 
do processo eleitoral, sua insuficiência 
para a transformação da vida dos traba-
lhadores, os limites do judiciário como 
promotor de justiça, buscando garantir a 
compreensão sobre o caráter burguês do 
Estado e a necessidade de nos organizar-
mos para além das eleições para garantir 
as transformações que queremos para a 
vida dos trabalhadores.

11. Promover formação, disponibilizando as-
sessoria técnica e política, com o objeti-
vo de que a categoria compreenda com 
maior detalhamento e propriedade os 
danos causados pela terceirização e pela 
privatização dos serviços públicos, disse-
minando a informação e fortalecendo a 
organização contra toda forma de entre-
ga do patrimônio público.

12. Manter o sindicato autônomo frente aos 
partidos políticos e mandatos parlamen-
tares e independência frente aos patrões 
e governos.

13. Criar ações nos locais de trabalho junto a 
todos os trabalhadores, sejam terceiriza-
dos, estagiários ou qualquer outro vínculo 
de trabalho.

14. Construir em conjunto com a catego-
ria, nos locais de trabalho, ações que 
objetivem denunciar e lutar contra a 
sobrecarga do trabalho, exigindo do 
Estado o efetivo chamamento dos con-
cursados.

15. Criar condições para que o trabalhador 
esteja atento e cobre o direito à infor-
mação sobre os riscos existentes em 
ambientes e processos de trabalho, de-
monstrando que em situação de risco 

grave e eminente o trabalhador tem direi-
to a se recusar ao trabalho.

16. Intensificar a luta pela regulamentação 
da jornada máxima de trabalho para to-
dos que trabalham na saúde. 30 horas 
semanais diminui a exposição a riscos 
existentes no processo de trabalho e di-
minui o desgaste físico e mental dos tra-
balhadores. 

17. Difundir que a humanização na saúde 
passa necessariamente por relações 
de trabalho democráticas. Superando 
a lógica de que o trabalhador da saú-
de é apenas um cumpridor de tarefas. 
Quem executa tem o direito de avaliar 
o processo de trabalho. A equipe de 
saúde que executa as ações deve ter 
espaço garantido para avaliação e pro-
posição de mudança no fluxo e proces-
so de trabalho.

18. Combater a posição do governo em res-
tringir o duplo vínculo. A Constituição Fe-
deral autoriza o trabalhador da área da 
saúde e com profissão regulamentada a 
ter dois vínculos e não estipula o limite 
de 60 horas semanais, como vem afir-
mando o governo.  

19. Não aceitar nenhuma tentativa de impo-
sição do governo em implantar programa 
de avaliação de desempenho. Buscar ne-
gociar com a administração pública que 
qualquer proposta de avaliação deve fa-
zer parte de uma política maior de gestão 
do trabalho, construída conjuntamente 
com os trabalhadores.

20. Exigir da Sesa repasse de informações 
aos servidores antes de mudanças que 
venham a afetar a vida funcional de 
cada um.

6º CONGRESSO
DO SINDSAÚDE

21. Rejeitar qualquer redução de salário para 
custear plano de assistência à saúde do 
servidor.

22. Pressionar o governo para não enviar o 
plano de custeio do PR Previdência para 
a Assembleia Legislativa. Esse plano de 
custeio só retirará direitos dos trabalha-
dores. O objetivo do governo é aumentar 
o desconto previdenciário de quem está 
na ativa de 10% para 11% e ainda pas-
sar a descontar o mesmo valor dos apo-
sentados.

23. Lutar contra as mudanças no ParanaPre-
vidência que tragam prejuízos para os 
servidores.

24. Lutar para que o ParanaPrevidência se 
transforme em autarquia com audiência 
pública e transparência com a participa-
ção dos servidores.

25. Que os cargos comissionados (chefia) 
sejam ocupados por servidores de car-
reira através de processo eleitoral pelos 
próprios servidores.

26. Lutar para que os aposentados tenham a 
progressão por tempo de serviço.

27. Garantir no PCCV as vantagens para to-
dos os aposentados.

28. Dar continuidade à luta pela ampliação 
dos direitos, inclusive com a garantia de 
reajuste salarial anual maior do que a in-
flação, para os trabalhadores da ativa e 
aos aposentados.

29. Estagiário é trabalhador em formação. A 
Sesa age de forma ilegal ao colocar esta-
giário nas funções que a legislação exige 
que devem ser feitas por trabalhador efe-
tivo. Construir ações na defesa do fim da 
exploração dos estagiários e pelo ingres-
so dos aprovados nos concursos. 

Richa na década de 90 apresentou 

projeto de lei de incentivo à 

demissão voluntária do servidor 

estadual. Quando foi prefeito 

de Curitiba, conseguiu aprovar 

sua proposta de lei de criação 

da Fundação Estatal de Direito 

Privado. No governo estadual 

aprova o projeto de lei que cria 

as Organizações Sociais, as 

Parcerias Público Privadas.

RICHA

“Se o presente é de luta o futuro nos pertence”
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Na década de 70 e 80 proliferaram pelo país 
ações sindicais mais combativas. O sindicalis-
mo até então predominante ainda era aque-
le determinado durante a era getulista. Isso 
significa que o movimento sindical tinha suas 
ações subordinadas ao governo. Pode-se afir-
mar que parte dos sindicatos era quase um 
apêndice do Estado. Sua atuação era marca-
da por propostas reformistas e se pautavam 
pela conciliação de classes.

Nos anos de chumbo, como ficou conhecido o 
período da ditadura, o movimento sindical se 
fez e refez de modo clandestino. Havia pou-
co espaço de ação. A proibição de reuniões e 
organizações que questionassem as medidas 
adotadas pelos militares não conseguiu calar a 
classe trabalhadora. A necessidade de erguer 
as bandeiras dos trabalhadores, no entanto, 
foi mais forte do que as dificuldades impostas.

Por volta de 1970, a efervescência do mo-
mento escreve mais uma página da história 
do sindicalismo brasileiro. Entra em cena o 
novo sindicalismo.

CuT
Uma fala de Lula, ainda presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do 

Campo, retrata bem a diferença entre o sin-
dicalismo pelego e o sindicalismo combativo 
que se avizinhava. Lula afirmou: “Teríamos 
de fazer certa divisão do movimento sindi-
cal [entre] antes e após 64. [...] 
eu acredi-
to que o 
movimento 
sin dical an-
tes de 64 
foi muito 
usado poli-
t icamente, 
fazia-se tal-
vez uma po-
liticalha, em 
vez de defen-
der realmente 
a categoria.”

Foi assim que 
a Central Única 
dos Trabalha-
dores nasceu: 
da crítica aos 
sindicatos que 
atuavam a partir 
de decisões de 
cúpula, sindicatos de gabinete, distante da 
classe trabalhadora e orientada por interes-
ses políticos.

Reorganizar a classe 
trabalhadora: o desafio
Oscilações, ações e reações do movimento sindical no brasil

No decorrer da 
trajetória da 

Central Única dos 

Trabalhadores suas 

bandeiras foram 

travestidas. Na 

pratica, o radicalismo 

cedeu lugar à 
acomodação. 
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Os pilares do que pretendia ser uma nova for-
ma de construção da organização da classe 
trabalhadora pautava-se pela crítica radical 
aos mecanismos de atrelamento do sindicato 
ao Estado, pela luta por liberdade e autono-
mia sindical e pela ligação com a base volta-
da à organização por local de trabalho - OLT.

No decorrer da trajetória da Central Única dos 
Trabalhadores suas bandeiras foram travesti-
das. Na prática, o radicalismo cedeu lugar à 
acomodação. As posições de enfrentamento 
foram substituídas por discurso da negocia-
ção e da cooperação. As experiências de OLT 
foram limitadas e não teve a prioridade da 
Central. Teoria e prática se desvincularam.

A ruptura
O SindSaúde-PR foi filiado por mais de 20 
anos à CUT. De 1989 a 2010. Em 2009, no 
período preparatório ao 5º Congresso, o 
debate sobre a permanên-
cia ou não da filiação à CUT 
esquentou. Nos três dias 
de Congresso, falas e docu-
mentos foram distribuídos a 
favor ou contra a desfiliação.

Todo o processo de debate 
culminou numa assembleia, 
que aconteceu em março de 
2010. Eram quase trezentos 
filiados(as). Nem 5% votou pela 
manutenção da filiação à CUT.

Os elementos que fundamenta-
ram a decisão de desfiliação da 
CUT foram seu afastamento da 
classe trabalhadora, decisões im-
portantes tomadas apenas na cú-
pula, a vinculação da Central com 
o governo do PT e seus aliados.

Uma Central sindical tem a função se cons-
truir como instrumento de aglutinação e orga-
nização das diversas categorias profissionais 
que somadas formam a classe trabalhadora. 
Os trabalhadores são explorados pela classe 
burguesa e pelo Estado que está a serviço da 
burguesia. E a Central precisa agir contra essa 
ordem estabelecida. A CUT deixou de fazer a 
disputa de classe, o debate e o enfrentamen-
to pelo fim do capitalismo.

Na última década se acentuou ações que 
demonstravam que a Central trabalhava na 
vertente da convivência harmoniosa dos tra-
balhadores com seus patrões que nada mais 
são do que opressores e exploradores da 
classe trabalhadora.

Outro aspecto é que inúmeros congressos da 
CUT e de seus sindicatos indicam a organiza-
ção por local de trabalho como deliberação, 
mas na prática os dirigentes não se dedicam 

a construir essa forma de ser do 
sindicato.

Apesar dessa realidade da 
Central, alguns sindicatos não 
se identificavam com esse 
novo rumo da CUT. Entre eles, 
o SindSaúde-PR. Esse se-
guia acreditando que o movi-
mento sindical não é espaço 
para obtenção de facilidades 
pessoais. O movimento não 
deve nunca perder de vista a 
prioridade da luta para além 
da sua categoria, pela cons-
trução e fortalecimento da 
solidariedade de classe e 
que a classe trabalhadora. 
Precisa sempre ter seus 
instrumentos voltados a 
estressar o modelo capi-
talista e fomentar ações 

Todo o processo de 

debate culminou 

numa assembleia, que 

aconteceu em março 

de 2010. Eram quase 

trezentos filiados(as). 

Nem 5% votou pela 

manutenção da 

filiação à CuT.
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que demonstram suas contradi-
ções e apontar para a sua supe-
ração. Por tudo isso, era impossí-
vel seguir filiado a CUT.

No SindSaúde não houve o en-
fraquecimento da presença do 
sindicato nos locais de trabalho. 
Continuamos a construir decisões 
a partir de debate com a categoria 
e mantivemos a certeza de que a exploração 
dos trabalhadores sempre existirá enquanto 
não derrotarmos o capital. Por isso é impos-
sível falsificar a luta e dar-lhe o rótulo de que 
o diálogo e o entendimento com o governo e 
patrões é o único caminho para o avanço dos 
direitos dos trabalhadores. 

O atual período exige a criação de mais es-
paços para discussão da categoria sobre os 
rumos do sindicato, das nossas bandeiras 
de luta. Acreditamos que a somatória de al-
guns fatores são fundamentais para expandir 
a participação do trabalhador nas atividades 
do Sindicato. A intensificação do trabalho 
voltado a constituir as organizações por local 
de trabalho aliado ao processo de formação 
colabora na construção do sentimento de 
pertencer ao sindicato. O sindicato não é um 
meramente um serviço à disposição de cada 
filiado, ele precisa ser um espaço de constru-
ção coletiva, com espaços que propiciem o 
debate e a tomada de decisões.

O processo de formação deve ser um dos pi-
lares de atuação do sindicato. Consideramos 
que um dos papéis de todo sindicato é fo-
mentar a conscientização dos trabalhadores 
de que eles vendem sua força de trabalho a 
um capitalista que a compra e explora. Viven-
do em um sistema onde o Capital determina 
as relações sociais, de um modo geral, sis-
tema que, sobretudo, está a serviço de uma 
burguesia que detém os meios de produção, 

que legitimam nessa sociedade o 
acúmulo da riqueza assim como 
a exploração e a dominação da 
classe trabalhadora.

Caminho a seguir
Passaram-se três anos. As acu-

sações feitas por um pequeno grupo no 
5º Congresso de que a saída da CUT fatal-
mente levaria o sindicato ao distanciamento 
e isolamento de outros movimentos não se 
sustentam mais. Na prática, o SindSaúde-PR 
se aproximou mais de outros movimentos, de 
lutas gerais da classe trabalhadora, construiu 
mais espaço para olhar para além da cate-
goria.
Mas temos o desafio de continuar olhando 
para além da nossa janela e ver o que vem 
ocorrendo no movimento sindical brasileiro. 
Isso significa dizer que precisamos dar aten-
ção para o surgimento de diversas centrais.
Desde 2008, com o reconhecimento das cen-
trais e a existência legal (Lei 11648/2008) 
das mesmas, várias centrais sindicais se 
constituíram e começaram a receber uma fa-
tia dos recursos milionários do imposto sin-
dical obrigatório num montante que chega a 
R$ 110 milhões. Em 2010, a CUT recebeu 
repasse do governo federal de 33 milhões de 
reais e a Força Sindical recebeu 29 milhões 
de reais. Os R$ 60 milhões restantes foram 
repassados para as outras quatro centrais 
existentes legalmente no país: União Geral 
dos Trabalhadores - UGT, Nova Central Sindi-
cal dos Trabalhadores - NCST, Central Geral 
dos Trabalhadores do Brasil e Central dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB.
Para além das centrais legalizadas, há outros 
movimentos em curso. A CONLUTAS – Cen-
tral Sindical e Popular – Coordenação Nacio-
nal de Lutas – vem tentando seu reconheci-
mento junto ao Ministério do Trabalho. Já a 

o movimento 
sindical não é 
espaço para 
obtenção de 
facilidades 

pessoais.

* Intersindical - Instrumento de Luta e organi-
zação da classe trabalhadora - não preten-
de obter o reconhecimento do Estado para 
se transformar em mais uma central. Hoje 
é espaço de articulação e de construção da 
unidade da classe trabalhadora. O que vem 
sendo construído e defendido pela Intersin-
dical é que a central tem de surgir quando a 
classe decidir por isso, o que exige um pro-
cesso intenso de reorganização da classe. 

No SindSaúde-PR
A atual direção, preocupada com os rumos 
do movimento sindical, entende que a repre-
sentação da categoria precisa ser alterada. 
Ter representantes legítimos faz parte da or-
ganização, mas está longe de ser suficiente 
para a luta da classe trabalhadora. Os servi-
dores estaduais da saúde precisam repen-
sar, em seu conjunto, a concepção de que a 
luta é coisa para os poucos dirigentes, ou o 
entendimento que o sindicato é só a direção 
e a sede. Enquanto a maioria dos trabalha-
dores delegar a responsabilidade pela luta, 
pela negociação e pela pressão a alguns 
poucos, os avanços serão mais difíceis de 
serem alcançados.

A representação, ainda que legítima, não dá 
conta dos desafios enfrentados pela classe 
trabalhadora. Ainda mais quando o governo 
Richa sistematicamente boicota a organiza-
ção dos trabalhadores. O atual governo cria 
barreiras na tentativa de impedir a entrada 
do sindicato nas unidades e proibindo a rea-
lização das reuniões nos locais. Com certe-
za, o governo Richa atenta contra a liberda-
de sindical, e só quando os trabalhadores, 
como um todo, entenderem o quão prejudi-

cial é essa atitude, é que poderemos virar o 
jogo a nosso favor. Ressaltamos, aqui, que 
o ingresso de mais de 3000 servidores deve 
ser um dos motivos para este impedimento. 
O governo não quer que o sindicato se forta-
leça entre os novos trabalhadores da saúde 
do Paraná, e, ao mesmo tempo, deixa-os em 
péssimas condições e submetidos às chefias 
autoritárias.

Hoje, o sindicato investe grande energia e 
tempo na construção de organizações por lo-
cal de trabalho. O objetivo é que grupos de 
trabalhadores estejam prontos e atentos para 
enfrentar a realidade de sua unidade, capaci-
tados para entender a conjuntura e intervir na 
realidade para mudá-la.

Enquanto a maioria dos trabalhadores delegar a responsabilidade pela luta, pela negociação e 
pela pressão a alguns poucos, os avanços serão mais difícies de serem 

alcançados.

!
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7. Realizar reuniões regionalizadas, visan-
do ao estudo e ao debate sobre a histó-
ria do movimento sindical e à avaliação 
da sua conjuntura atual, como formas 
de instrumentalizar o trabalhador para a 
análise acerca da organização da classe 
trabalhadora e para a ação prática sin-
dical. Quando possível, buscar envolver 
estudantes e trabalhadores de outras 
categorias nesses espaços de estudo e 
debater na perspectiva de construirmos 
um diálogo mais rico e ações que envol-
vam a classe trabalhadora, para além de 
nossa categoria.

8. Continuar fomentando a ampla partici-
pação dos trabalhadores da categoria 
nas decisões sobre os rumos da polí-
tica e do trabalho sindical, bem como 
nas suas ações práticas. Precisamos 
continuar a mudar o modelo vigente no 
movimento sindical, em que as dire-
ções representam os interesses da ca-
tegoria e conduzem suas lutas. A classe 
trabalhadora só pode avançar em suas 
conquistas quando se organiza, assu-
mindo o levantamento dos seus pro-
blemas, formulando plano de lutas e 
o executando em todas as etapas, ou 
seja, quando cada trabalhador se en-
volve efetivamente em conjunto com a 
direção sindical.

9. Manter a realização de reuniões temáti-
cas nos locais de trabalho e/ou por regio-
nais, objetivando constituir-se um espaço 
de formação e orientação, bem como a 
possibilidade de organização com o le-
vantando de problemas do processo ou 
condições de trabalho a fim de desenvol-
ver ação sindical de enfretamento.

PROPOSTAS: 
1. Os delegados do 6º Congresso decidem 

aprofundar a discussão sobre a reorgani-
zação do movimento sindical, através de 
plenárias, oficinas, entre outros, para ga-
rantir à categoria o conhecimento sobre 
as organizações existentes hoje no mo-
vimento sindical que tenham esses prin-
cípios: organização por local de trabalho, 
classista, autonomia, independência fren-
te ao governo, partidos políticos e patrões, 
contra o imposto sindical, com prática 
comprovada e que vise à transformação 
da sociedade. Após esse debate, que de-
verá ocorrer durante o ano de 2013, para 
que posteriormente a categoria decida em 
assembleia sua adesão a alguma organi-
zação com características supracitadas. 

2. Ampliar o número de filiados ao sindicato.

3. Realizar novo encontro das DER´s para 
levantamento dos problemas e constru-
ção de plano de trabalho.

4. Ampliar os informativos periódicos sobre 
as lutas de nossa categoria e do conjun-
to da classe trabalhadora em luta, como 
forma de divulgarmos e refletirmos sobre 
as lutas de nossa classe.

5. Aprofundar relações e ações entre os di-
versos sindicatos que efetivamente que-
rem a mudança da sociedade para o de-
senvolvimento de atividades que declarem 
nossa oposição ao modo de produção em 
que poucos acumulam muito e a maioria, 
a classe trabalhadora, é excluída.

6. Participar ativamente das lutas de outras 
categorias, mostrando na prática a nossa 
solidariedade.

10. Priorizar o trabalho de formação política 
e sindical voltado a ampliar a visão dos 
problemas que cercam a classe trabalha-
dora e aprofundar a análise do que é a 
luta de classes para que possamos com-
preender quais são nossas tarefas como 
classe trabalhadora frente a essa luta.

11. Ampliar o trabalho de construção das Or-
ganizações por Local de Trabalho - OLT 
- buscando enraizar cada vez mais a par-
ticipação da categoria e o sindicato nos 
locais de trabalho.

12. Criar espaços de avaliação interna dos 
avanços obtidos na construção das 
OLT’s e no trabalho de base, garantin-
do espaços de troca de experiências no 
SindSaúde e com outros sindicatos que 
estejam desenvolvendo experiências se-
melhantes.

13. Aumentar a luta pelo PCCV fomentando 
o debate nos locais de trabalho em con-
junto com as DER´s e com os grupos de 
servidores dos mais diversos locais de 
trabalho.

14. Proporcionar condições para que a ca-
tegoria esteja atenta a relacionar os 
problemas do ambiente de trabalho e 
acidentes e de adoecimento em decor-
rência do trabalho incentivando que a 
organização dos trabalhadores atue de 
forma veemente para superação dos 
problemas locais.

15. Criar condições para que o trabalhador 
esteja atento e cobre o direito à infor-
mação sobre os riscos existentes em 
ambientes e processos de trabalho, de-
monstrando que em situação de risco 
grave e eminente o trabalhador tem direi-
to a se recusar ao trabalho.

16. Lutar pela regulamentação da jornada 
máxima de trabalho para todos que tra-
balham na saúde. 30 horas semanais di-
minui a exposição a riscos existentes no 
processo de trabalho.

17. Difundir que a humanização na saúde 
passa necessariamente por relações de 
trabalho democráticas. Superando a lógi-
ca de que o trabalhador da saúde é ape-
nas um cumpridor de tarefas. Quem exe-
cuta tem o direito de avaliar o processo 
de trabalho. A equipe de saúde que exe-
cuta as ações deve ter espaço garantido 
para avaliação e proposição de mudança 
no fluxo e processo de trabalho.

18. Lutar pela regulamentação a função de te-
leatendente na saúde (Central de Leitos).

19. Lutar pela aprovação de lei que regule 
política de saúde do trabalhador para o 
funcionalismo estadual que vai desde a 
correção do ambiente de trabalho, pas-
sando pelo criação de um sistema de in-
formação epidemiológico para o registro 
das doenças e acidentes decorrentes do 
trabalho, até a assistência e reabilitação 
do servidor acometido pelo problema de 
saúde no trabalho. Fomentar que os tra-
balhadores se organizem para avaliar e 
denunciar as más condições e processo 
de trabalho como forma de pressionar 
que a lei seja aprovada. 

20. Ampliar a participação dos aposentados 
no SindSaúde para que possam obter 
suas reivindicações como os trabalhado-
res da ativa.

21. Reivindicar reforma no Plano de Cargos 
do Quadro Próprio do Poder Executivo 
para aqueles que já alcançaram o último 
nível da tabela.

“Se o presente é de luta o futuro nos pertence”
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Moção de repúdio contra as restrições 
da SESA ao duplo vínculo

Moções6º CONGRESSO
DO SINDSAÚDE

Moção de repúdio
contra o HOSPSuS

O 6º Congresso do SindSaude-PR é contra todo o tipo de repasse de dinheiro público 
para instituições privadas. Atualmente, por meio do HOSPSUS, xxx vem sendo re-
passados para hospitais filantrópicos que, na verdade, tem nas suas costas grandes 
empresas privadas da área da saúde, que querem lucrar à custa do dinheiro público.

Por outro lado, as Unidades Próprias da Sesa, novas e velhas, padecem com a falta de 
trabalhadores, falta de estrutura e condições de trabalho. Hospital Regional de Ponta 
Grossa, Hospital Regional de Telêmaco Borba e Centro de reabilitação são grandes 
exemplos: hospitais que poderiam estar funcionado plenamente e atendendo a popu-
lação, se existisse interesse do governo.

Total de delegados que assinaram a moção - 82

O 6º Congresso do SindSaúde-PR se posiciona contra o a posição do governo em li-
mitar o duplo vínculo a 60 horas semanais, cortando salários e impondo a exoneração 
dos servidores de um dos dois vínculos.

A Constituição Federal, no seu artigo 37, parágrafo 4°, permite o duplo vínculo para 
quem ocupa profissão regulamentada na área de saúde e magistério e que tenha 
compatibilidade de horários, e em nenhum momento a Constituição estabelece limite 
de carga horária, como vem fazendo o governo. 

Total de delegados que assinaram a moção - 81
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Moção SAS

Nós, delegados do 6° Congresso do SindSaúde PR, reafirmando a deliberação de as-
sembleia de julho, repudiamos qualquer tipo de redução salarial dos servidores para o 
plano de assistência à saúde dos servidores estaduais, como propõe o governo estadu-
al. Em primeiro lugar porque somos trabalhadores do SUS e acreditamos na qualidade 
do nosso trabalho e também porque entendemos que nenhum governante e sequer a 
empresa da doença tem real interesse em propiciar uma assistência de qualidade à 
saúde dos trabalhadores estaduais e que o repasse de verbas para os serviços privados 
só tende a aumentar, sem garantir a solução desse problema tão antigo.

Total de delegados que assinaram a moção - 81

Moção de solidariedade
aos sapateiros de Franca

“Se o presente é de luta o futuro nos pertence”
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Moção de repúdio contra a tentativa
do governo em aprovar a avaliação de desempenho

O 6º Congresso do SindSaúde-PR refuta a intenção do governo de criar um projeto 
de lei que regulamente o processo de avaliação de desempenho dos servidores. O 
assunto já foi tema de discussão e mesa de negociação com a administração pública, 
no entanto, o governo não divulgou a proposta. O posicionamento do 6º Congresso é 
que qualquer proposição tem de ser precedida de um amplo debate com os sindica-
tos, oportunizando tempo para que o funcionalismo possa se apropriar da proposta e 
apresentar as suas reivindicações.

Total de delegados que assinaram a moção - 81

Moção de repúdio ao Plano
de Custeio do ParanaPrevidência

Nós, delegados do 6° Congresso do SindSaúde-PR, repudiamos o projeto de lei, que 
está sendo elaborado pelo o governo e cria novo Plano de Custeio para o ParanaPrevi-
dência. As principais medida são aumentar o desconto previdenciário de 10 para 11% 
dos que estão na ativa e de retomar o desconto dos aposentados.

Não são os servidores os responsáveis por este rombo, mas sim os governos que dei-
xaram de repassar a sua parte para a previdência.

Não vamos pagar pelo rombo do governo de mais de 7,5 bilhões de reais. Antes da 
tramitação desse projeto de lei, exigimos auditoria na origem dessa divida.

Total de delegados que assinaram a moção - 81

O 6º Congresso do SindSaéde-PR reafirma sua solidariedade aos Sapateiros de Fran-
ca/SP que lutam em defesa de seu legítimo Sindicato, que está sendo atacado pelos 
patrões através da criação de um sindicato fantasma atrelado às empresas e ligado à 
Força Sindical. 

Fortalecer a solidariedade à luta dos Sapateiros de Franca e ao seu verdadeiro Sindica-
to é parte da luta geral de nossa classe contra os ataques dos patrões à organização 
dos trabalhadores e contra os velhos e novos pelegos presentes no movimento sindical.

O 6º Congresso do SindSaude-PR reafirma seu apoio estrutural e político à luta dos 
Sapateiros de Franca.

Total de delegados que assinaram a moção - 81
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Moção contra a intervenção do Estado na 
organização dos trabalhadores Os delegados do 6º Congresso do SindSaúde-PR reafirmam sua solidariedade aos tra-

balhadores das penitenciárias estaduais e ao seu sindicato – SINDARSPEN -, contra a 
atitude antissindical adotada pelo governo estadual em proibir a entrada do sindicato 
nos locais de trabalho.

Total de delegados que assinaram a moção - 81

Moção de solidariedade ao Sindarspen

Moção de repúdio às
práticas antissindicais
do governo beto Richa

“Se o presente é de luta o futuro nos pertence”

As greves do funcionalismo público além de extensas, desvelaram por inteiro a ação 
do Estado no sentido de tentar conter a luta dos trabalhadores.

Nas palavras dos ministros de Dilma a intenção é clara do governo em atacar direitos 
adquiridos. A ministra do Planejamento Mirian Belchior chegou a dizer que os funcio-
nários públicos estavam errados em reivindicar ampliação de direitos, já que na maior 
parte da Europa, os governos estão aplicando com seus pacotes de austeridade a 
redução de direitos, além do congelamento e redução dos salários. Já a ministra da 
Casa Civil Gleisi Hoffmann defendeu a regulamentação do direito de greve para o fun-
cionalismo público com o objetivo claro de conter as mobilizações e greves que devem 
se ampliar, pois o governo federal já tem seu pacote pronto de austeridade fiscal. Para 
garantir as demandas do Capital, retirou recursos públicos das políticas públicas fun-
damentais como saúde, educação e previdência.

Diante de mais esse ataque, os delegados presentes no 6º Congresso do SindSaúde-PR, 
mais do que repudiar esse ataque à organização dos trabalhadores, se somam à luta geral 
do funcionalismo e do conjunto da classe trabalhadora e pelo direito irrestrito de greve.

Total de delegados que assinaram a moção - 81

Nós, delegados do 6º Congresso do SindSaúde-PR, repudiamos a ofensiva ilegal, ilegí-
tima e arbitrária do governo Beto Richa em impor regras para a entrada do SindSaúde 
nos locais de trabalho. Essa atitude põe em risco a liberdade de expressão garantida 
na Constituição Federal e a liberdade dos trabalhadores se organizarem no sindicato. 
Tal prática constitui-se em ato antissindical.

Total de delegados que assinaram a moção - 81
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Moção em solidariedade aos 
trabalhadores da áfrica do sul 
que lutam por mais salários e 
melhores condições de trabalho

Moção por nenhum direito a menos e para avançar 
rumo a novas conquistas:  nos somamos à luta 
contra o projeto de lei que ataca direitos dos 
trabalhadores, o acordo coletivo especial (A.C.E)

A Central Única dos Trabalhadores (CUT), através do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Bernardo do Campo/SP, entregou ao governo Dilma em novembro de 2011 a pro-
posta de projeto de lei que trata sobre o Acordo Coletivo Especial (A.C.E.).

O objetivo é nacionalizar a experiência acumulada nos últimos 20 anos, principalmen-
te pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo em que acordos entre patrões 
e o sindicato permitiram a redução de direitos e salários. Tudo isso para defender os 
interesses do Capital.

Pelo projeto, acordos realizados entre a representação sindical com os patrões/go-
vernos, serão legitimados pelo Estado, através do Ministério do Trabalho, mesmo que 
esses signifiquem redução de direitos, como parcelamento e diminuição do valor de 
férias, 13° salário, redução das jornadas com redução de salários, terceirização.

Ou seja, querem que as negociações rebaixadas possam se sobrepor ao legislado e 
também impedir que os trabalhadores possam recorrer também ao judiciário para 
reaver seus direitos.

Diante disso, os/as delegados/as presentes ao 6º Congresso do SindSaude-PR, mais 
do que repudiar, se unem à luta de todas as Organizações que estão em movimento 
para impedir a aprovação desse projeto tão elogiado pelos patrões, que tem por obje-
tivo atacar a organização e os direitos dos trabalhadores.

Total de delegados que assinaram a moção - 81

Juntos na luta dos trabalhadores na Europa que estão em greve contra os governos e 
seus pacotes de austeridade. 

Estamos juntos com todos os trabalhadores que se colocam em movimento pelo 
mundo.
Em agosto a polícia africana atirou contra mineiros, trabalhadores na multinacional 
britânica Lonmim (a terceira maior no ramo da produção de platina no mundo), em 
greve reivindicando aumento salarial e melhores condições de trabalho.

Mais de 40 trabalhadores foram assassinados, numa luta que revela a parceria de 
parte do movimento sindical africano aos patrões, num desses sindicatos, o presi-
dente da entidade também está no conselho de administração da Lonmim, além da 
submissão dessa parte do movimento sindical ao CNA (Congresso Nacional Africano) 
que governa o país.

A luta dos mineiros se espalhou pelo país, trabalhadores em outras mineradoras, 
também multinacionais, como a Anglo American Platinun e a Royal Bafokeng Platinun, 
também se colocaram em movimento exigindo as mesmas reivindicações de aumento 
salarial e melhores condições de trabalho.

São trabalhadores negros, sendo feridos à morte por policiais também negros, que 
foram liberados a reprimir a mobilização a partir de um governo que chegou à direção 
do país depois de décadas de lutas contra o apartheid. 
A luta pelo fim do apartheid na África é parte fundamental da história de combate à 
segregação étnica no mundo, mas para além dela, a luta maior é de classes e essa 
não tem cor nem fronteira.

As grandes multinacionais com seus Estados nacionais, onde cabem brancos e ne-
gros, não só mantiveram como ampliaram a exploração dos trabalhadores africanos, 
e é contra isso que esses homens e mulheres se movimentam.

“Se o presente é de luta o futuro nos pertence”
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O capital em sua gênese, há um importante instrumento para submeter, envolver e 
quando preciso, matar os trabalhadores – o Estado. É isso que está acontecendo na 
África do Sul: para tentar frear a luta da população trabalhadora por mais salários, 
melhores de trabalho e vida, os instrumentos do Estado nos mais distintos governos 
democráticos, compostos por brancos ou negros estão à disposição do capital e assim 
mantém as altas taxas de lucros das multinacionais.

A COR DE NOSSA CLASSE É VERMELHA, O SANGUE DERRAMADO POR NOSSOS 
COMPANHEIROS.

NOSSA LUTA NÃO TEM FRONTEIRA, ELA ESTÁ EM CADA CANTO DESSE PLANETA 
ONDE OS TRABALHADORES SE LEVANTAM E SE MOVIMENTAM CONTRA O CAPITAL.

SOMOS MINEIROS DE MARIKANA TAMBÉM!

A luta de classes não tem cor nem fronteira e assim também nos colocamos juntos a 
todos os trabalhadores que pelo mundo afora lutam contra as ações do capital e seus 
Estados nacionais, como os trabalhadores gregos, espanhóis, portugueses, italianos e 
tantos mais que pela Europa a fora ampliam e intensificam as greves gerais contra os 
pacotes de austeridade do governo que significam a retirada de direitos e diminuição 
dos salários.

O 6º CONGRESSO DO SINDSAÚDE-PR REAFIRMA A UNIDADE E SOLIDARIEDADE 
INTERNACIONAL DA CLASSE TRABALHADORA.

Olhem minha rosa de luta
se erguendo pra você ver
se o futuro vem da labuta rosa
ele irá nos pertencer
saúde boa é a fruta rosa
que o meu povo quer comer
eu quero o meu Francisco Beltrão,
Irati, Tibagi,  Campo Mourão,
Jacarezinho, Castro e Paranaguá
com o sorriso na cara que só saúde dá
Toledo, Umuarama, Cianorte
saúde te quero forte pra luz do sol tu me dar
 
Olhem minha rosa de luta
se erguendo pra você ver
se o futuro vem da labuta rosa
ele irá nos pertencer
eu quero minha Antonina, Santo Antonio da Platina, Colombo e Maringá,
Cornélio Procópio quero ver minha Londrina longe do capitalismo ver a saúde afloar,
Foz do Iguaçu, Pato Branco e Curitiba olhem que a saúde é vida e a vida é pra valorizar
olhem minha rosa de luta
se erguendo pra você ver
saúde boa é a fruta rosa
que o meu povo quer comer
eu quero minha Santa Elena,
Cascavel e União da Vitória,
Telêmaco Borba, Ponta Grosa e Apucarana
com seus braços abertos sempre que a saúde chama,
Paranavaí e Cruzeiro do Oeste
eu trabalho é na saúde minha luta é contra a peste

Olhem minha rosa de luta
se erguendo pra você ver
saúde boa é a fruta rosa
que o meu povo quer comer
eu quero minha Guarapuava,
Guaraqueçaba, Matinhos e Campo Largo,
Jaguariaíva, Piraquara e Pinhais valorizando bem mais
os seus profissionais
e se o presente é de luta é Che Guevara
meu Brasil quer um futuro e sorrindo na tua cara
olhem minha rosa de luta
se erguendo pra você ver
se o futuro vem da labuta rosa
ele irá nos pertencer
saúde boa é a fruta rosa
que o meu povo quer comer.

Canção composta por OzA VENTURA especialmente
para a abertura do 6º Congresso do SindSaúde.

A professora Darli Sampaio, que trabalhou em todo processo de construção dos debates
que culminaram nas Resoluções do 6º Congresso, trouxe sua alegria e dedicação à tarefa 
de construir essa importante reunião de trabalho e confraternização dos trabalhadores 
da saúde. Nada melhor que uma frase de Paulo Freire para demonstrar nosso reconheci-
mento ao importante trabalho realizado:
“Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas 
para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de 
mundo, devo usar toda possibilidade que tenha para não apenas falar de minha 
utopia, mas participar de práticas com ela coerentes”. Paulo Freire

Que todos tenham rosa de luta

26 caderno de resoluções | 6º congresso do sindsaúde



Marechal Deodoro, 314, 8º andar, conj. 801

Edifício Tibagi, Curitiba/PR - CEP: 80010-010

Telefone: (41) 3322-0921 / Fax: (41) 3324-7386

E-mail: contato@sindsaudepr.org.br

w w w . s i n d s a u d e p r . o r g . b r

Sassá nos deixou em 
junho de 2013. Ele ajudou 
a construir o sindicato e 
manteve sua energia sempre 
acesa para construir esse 
espaço de organização dos 
trabalhadores. Seu exemplo 

de alegria, disposição de luta e consciência de 
classe será perpetuado. Obrigado Sassá!


