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RESOLUÇÃO POLÍTICA DO IX CONSIND - NACIONAL 
Aprovada pela plenária do XIV Congresso Nacional do PSB

Brasília, DF, 01/03/2018

    Diante das questões que envolvem a agenda social, trabalhista e previdenciária em curso, que necessitarão da 
posição dos membros do PSB no Congresso Nacional, dos militantes e das militantes sindicais socialistas nos 
movimentos sociais e, principalmente, junto à sociedade, a plenária do IX CONSIND NACIONAL aprova por 
unanimidade e encaminha para aprovação no plenário do XIV Congresso Nacional do PSB, a seguinte resolução 
política:

Por esta resolução SSB – Sindicalismo Socialista Brasileiro e o Partido Socialista Brasileiro resolvem:

1. Lutar contra a reforma da previdência que retira direitos dos trabalhadores;
2. Lutar pela revogação das mudanças trabalhistas realizadas pelo Congresso Nacional e manter a luta do PSB 

em defesa da classe trabalhadora e do ordenamento jurídico trabalhista e os direitos consagrados anterior-
mente na CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas.

3. Manter a luta pela redução da jornada de trabalho e melhores condições de trabalho para todos os trabalha-
dores do campo e da cidade.

4. Contra a terceirização indiscriminada.
5. Apoiar os projetos de Leis que visem distribuir renda, contra qualquer tipo de discriminação, valorização da 

educação pública, da saúde pública, defesa do SUS e pela reparação de direitos.
6. Contra o trabalho escravo e suas formas análogas.
7. Contra o trabalho infantil e juvenil.
8. Contra a diminuição da maioridade penal.
9. Defender a aplicação de 10% do PIB na educação pública e valorização de seus profissionais.
10. Pela aplicação imediata da Lei 131/09, Lei da Transparência, em todas as instâncias públicas.

MOÇÕES E RESOLUÇÕES APROVADAS

V    - MOÇÕES E RESOLUÇÕES APROVADAS AO IX CONSIND

5.1 – Manifesto Contra a Corrupção
Como homens e mulheres do nosso tempo, não podemos aceitar passivamente a imoralidade, devemos assu-

mir uma conduta vigilante contra todas as formas de corrupção. Mais do que isso, não devemos aceitar, em nome 
de nada, ações corruptas, pois que delas resultam injustiças aos esfarrapados do mundo. Também, não devemos 
nos curvar obedientes aos interesses dos corruptos, pois deles prolongam-se a miséria e o sofrimento.
Ainda, não podemos admitir a malvadeza da corrupção e, muito menos, dar ouvidos ao cinismo dos corruptos, 
pois deles resultam a exploração dos seres humanos. Sobretudo, não nos rendamos à corrupção, pois que dela 
iludem-se os incautos, machucam-se os fracos e indefesos e soterram-se os sonhos.
Finalmente, devemos combater os comportamentos grosseiramente imorais e a perversidade dos corruptos, pois 
que ao admiti-los passivamente nos amesquinhamos como gente. Autora: Rosana dos Santos Medina - SP

5.2 – CONTRA A INTROMISSÃO EUA NOS ASSUNTOS INTERNOS DO BRASIL. 
Contra a intromissão Norte-Americana nas questões internas do Brasil. Em defesa da soberania nacional. Autor: 
Luiz Batista Bruno - RJ

5.3 - De apoio e solidariedade a Cuba e contra o bloqueio dos EUA.

SINDICALISMO SOCIALISTA BRASILEIRO - SSB
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O XIV Congresso Nacional do Partido Socialista Brasileiro, vem manifestar ao povo brasileiro e à comuni-
dade internacional, o mais remente repúdio ao bloqueio dos Estados Unidos da América contra a República de 
Cuba. Um bloqueio que expressa flagrante violação dos direitos humanos inscritos na Convenção de Genebra 
para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, de 1948, e ainda em ato de guerra econômica, nos termos 
da Conferencia Naval de Londres, de 1909. 

Um infame bloqueio de mais de meio século de vigência que já ocasionou prejuízos de mais de U$ 100 bi-
lhões de dólares à ilha caribenha. Que fere o Direito Internacional e soberania dos povos.

Um deplorável bloqueio que deita raízes na finada Guerra Fria, de triste memória. E ainda mais antiquada 
Doutrina Monroe, de 1823, cuja versão caricata norteia a atual política truculenta de Donald Trump.
Por essas razões, e considerando que Cuba, comprometida com a paz e a solidariedade entre os povos, não repre-
sentam qualquer ameaça a integridade do Império do Norte, nós, socialistas, brasileiros nos unimos ao coro das 
forças democráticas do mundo contra o bloqueio e pela retirada da base militar dos EUA. Autor Mozinho – DF

5.4 - Moção de repúdio
Os militantes do Partido Socialista Brasileiro, integrantes do movimento sindical do PSB, CMS/SSB, pre-

sentes no IX CONSIND, enquanto delegados dos estados devidamente credenciados, REPUDIA a forma des-
respeitosa e pueril, que os dissidentes, Kátia Gomes Gaivoto e Vilson Luiz da Silva, do PSB-MG, adentraram a 
plenária deliberativa do IX Congresso Nacional Sindical da CMS- Coordenação do Movimento Sindical, órgão 
de representação do Partido Socialista Brasileiro – PSB, fórum máximo, para distribuir um “documento” de ata-
ques ao órgão partidário e afrontar as resoluções de seus fóruns deliberativos estatutários. 

Outrossim, ressaltamos que temos enraizados, enquanto princípios democráticos, o respeito ao contraditório e 
os pensamentos antagônicos, desde que, fomentado o bom e honesto debate, inclusive, esse seria o caminho a ser 
percorrido pela dupla dissidente, e não fazer uso de práticas antidemocráticas, clandestinas, que cumprem apenas 
interesses pequenos na tentativa frustrada de desmoralizar e tumultuar o fórum partidário. Tal prática deletéria 
deve ser extirpada da militância do Partido Socialista Brasileiro e providências devem ser tomadas pelas instâncias 
partidárias para que os autores sejam responsabilizados pelos seus atos.

5.5 - Moção de repúdio e protesto contra a política de privatizações/ PPPs do setor de saneamento pa-
trocinada pelo Governo Temer.

Os trabalhadores e trabalhadoras participantes deste Congresso vêm a público repudiar veementemente a 
política de privatizações do governo Temer, que, através do financiamento do BNDES, visa entregar o setor de 
saneamento dos estados brasileiros à iniciativa privada por meio da venda de companhias estaduais, concessões ou 
parcerias públicos privadas (que se configuram em privatizações disfarçadas de PPP).

Experiências nacionais e internacionais comprovam que entregar o serviço de saneamento a iniciativa privada 
traz enormes prejuízos aos trabalhadores e à sociedade. 

Os últimos anos, mais de 260 cidades do mundo, entre elas: Buenos Aires, Berlim e Paris, tomaram de volta o 
serviço de saneamento após as gestões privadas terem resultado em demissões em massa, aumentos exorbitantes 
de tarifa e queda na qualidade de serviços prestados. 

Os números comprovam que a reestatização é uma tendência mundial e o Brasil não pode ir na contra mão, 
violando gravemente o direito humano a água e ao saneamento. Assim, reivindicamos a imediata suspensão da 
política de privatizações, bem como a retirada dos estados brasileiros do programa de financiamento do BNDES 
e do governo Temer que visam entregar o serviço de saneamento (essencial a garantia da saúde pública) para 
grupos privados que colocam o lucro acima dos direitos da sociedade.
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Deixar a água um bem cada vez mais escasso, nas mãos de empresas privadas e fazer 
com que a lógica do capital se sobreponha ao interesse coletivo e público.  Água é um 
direito e não mercadoria.
5.6- Moção Repúdio as privatizações do governo Temer.

Os trabalhadores e trabalhadoras participantes deste Congresso, conforme indica-
do no item anterior, vêm a público repudiar veementemente a política de privatiza-
ções do governo Temer, em setores outros que não o de saneamento.

5.7 – Moção pela retomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
A SSB defende a retomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário, bem como o 
aprofundamento da política de reforma agrária, a centralização da agricultura familiar 
e de políticas públicas insustentáveis.

5.8 – Moção de apoio
Os militantes do Partido Socialista Brasileiro, integrantes da Coordenação do Mo-
vimento Sindical do PSB e a SSB, vem, por meio desta, APOIAR, o companheiro 
Joilson Cardoso, secretário Nacional do Movimento Sindical do PSB, reeleito no 
IX CONSIND, por seu compromisso com o socialismo e a ética na condução da 
luta sindical. Liderança inquestionável para nós, sindicalistas e socialistas do PSB e da 
CMS/SSB.

5.9 – Resolução de Concessões (Rádio e TV)
Encaminhar à direção Nacional do PSB, fundamentado nos artigos 213 e 214 da 
Constituição Federal, para que oriente nossa bancada na Câmara e do Senado (atra-
vés dos seus mandatos e participação nas comissões), que fiscalize a renovação das 
concessões: de rádio e TV, e sob a instalação do Conselho de Comunicação Social no 
Congresso Nacional.

5.10 – Resolução Eleições de 2018
Que nas eleições de 2018 as alianças políticas e programáticas do Partido Socialista 

Brasileiro na disputa da Presidência da República, Senado, e Câmara Federal, sejam 
realizadas apenas com os partidos e candidatos comprometidos com a revogação das 
mudanças da legislação prejudiciais aos direitos trabalhistas e previdenciários, do con-
gelamento de 20 anos dos investimentos sociais, da entrega do Pré-Sal e da isenção 
de 1 trilhão de reais para empresas petroleiras estrangeiras, realizadas pelo Congresso 
Nacional na atual legislatura, e que se comprometam contra a reforma da previdência 
em prejuízos dos trabalhadores.

5.11 – Resolução Contra a Intervenção - RJ
Contra a Intervenção Nacional da Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro, 

por entendermos que segurança pública se faz com inteligência. A intervenção federal 
dever ser feita com base em critérios exclusivíssimo principalmente com a garantia 
dos direitos individuas e coletivos garantidos pela constituição. Nunca é demais lem-
bra que o estado do Rio de Janeiro chegou ao estado de total falência por incom-
petência de gestão dos últimos governos. Volume de recursos recebido pelo estado 
nos últimos 10 anos se bem aplicados poderiam garantir o desenvolvimento para os 
próximos 20 anos, por fim entendemos que o Rio de Janeiro já está sob intervenção 
a algum tempo, como exemplo a ocupação da Rocinha e da Maré pelo exército que 
até não tivemos resultados destas. Concluímos que segurança pública se faz com pla-
nejamento, investimento e ação social.



CONGRESSOS DOS SEGMENTOS ORGANIZADOS DO PSB

DIA 01 DE MARÇO | 93

5.12 – Resolução Indicação para Executiva Nacional
A SSB, através do seu Conselho Político, reunido em 2 de março de 2018, Brasí-

lia- DF, indica o companheiro VICENTE PAULO DE OLIVEIRA SELISTRE, para 
ocupar uma vaga na Executiva Nacional do PSB.

    
Mesa Diretora

Joilson Antônio Cardoso do Nascimento – Presidente
Ed Wilson Lino da Silva - Secretário

A partir da esquerda Foto 1. Secretário nacional do SSB, 
Joilson Cardoso, discursa na inauguração conjunta dos 
Congressos Nacionais dos segmentos organizados do PSB. 
Foto 2. Renato Casagrande, presidente da FJM, na inau-
guração do IX Congresso da SSB. Foto 3. Fala de Joilson 
Cardoso, no início dos trabalhos do IX Congresso. Foto 4. 
Detalhe do plenário, em votação. Foto 5. Mesa diretora dos 
trabalhos, em detalhe de votação. Foto 6. Militância da SSB 
reunida. Foto 7. Grito de guerra da militância do SSB, ao 
final dos trabalhos de seu IX Congresso Nacional.


