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Contribuição para a Plenária Estatutária Ordinária da Fites 

25 a 26 de agosto de 2017 – Teresina –PI - Brasil 
  
Por uma Fites independente de partidos, patrões e comprometida com a classe 
trabalhadora. 
 
Para a classe trabalhadora nada vem de graça. Seja no governo atual, como nos 
anteriores, a luta do povo trabalhador brasileiro é árdua. As conquistas de direitos exigem 
um longo caminho e as organizações sindicais tem um papel importante e de vanguarda 
na organização dos trabalhadores e trabalhadoras. Muitas vezes bases atropelam 
gestões pelegas e atreladas sejam elas a partidos, patrões e/ou governos. Neste sentido, 
temos que na Fites combater todo tipo de burocracia sindical, ampliar a participação da 
base nas decisões da Federação e na participação dos eventos chamados pela entidade. 
Uma gestão democrática ampla e participativa é o que defendemos para a Fites. Que a 
Federação tome à frente de organizar e puxar para a luta os sindicatos estaduais, sempre 
em defesa do trabalhador e não em defesa de ideias ou ideologias partidárias. Que 
busque trazer para o seu quadro os sindicatos desfilados e/ou ainda não filiados no 
sentido de buscar unidade de propostas e lutas e fortalecer a entidade, que só tem a 
perder quando se distancia de sua base. 
  
Não se pode esquecer que a esquerda, quando chegou ao poder com alianças espúrias, 
através do projeto petista, apostou na conciliação de classes e também traiu a classe 
trabalhadora e que os tempos sombrios que vivemos hoje são reflexo de uma apatia do 
movimento sindical, cooptado à época, com cargos no governo. Destes governos, ficam 
como herança, para citar alguns exemplos, pacote de ajustes nas regras para acesso a 
abono salarial, seguro-desemprego, seguro-desemprego do pescador artesanal, pensão 
por morte e auxílio-doença, ou seja, a vaca tossiu.; o bloqueio R$ 7 bi do orçamento 
anual do Ministério da Educação; a elevação na taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 
ponto percentual, passando de 11,75% para 12,25%; aumentos de impostos, a lei 
antiterrorismo que criminaliza os movimentos sociais, a EBHSER (que na prática permitiu 
a entrada do capital privado nos hospitais universitários), as remoções e o exército nas 
favelas para garantir os megaeventos, a união com os ruralistas, o veto a auditoria cidadã 
da dívida e o enriquecimento dos bancos. A Desvinculação das Receitas da União (DRU), 
as desonerações fiscais, entre outras medidas. Por fim, nunca rompeu com o 
imperialismo rumo a construção de uma nova sociedade. 
  
Também não podemos fechar os olhos para o (des)governo Temer, com as 
contrarreformas da Previdência e Trabalhista, o projeto do ensino médio, avanço nas 
terceirizações, novos escanda-los de corrupção, a forte bancada conservadora e 
evangélica que é sua aliada,  a repressão a quem luta, a PEC do fim do mundo que 
congelou os gastos públicos por 20 anos, etc. 
 
Todos os dois projetos de cunho neoliberal, que não são projetos para o Brasil em si e 
sim já aplicados em muitos países. 
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Há muitos campos de esquerda tentando construir alternativas e lutas, por isso a Fites 
não pode ser ou levar para seus debates uma única posição política como tem feito nas 
últimas Plenárias, centradas mais nas posições da CUT e CTB, mesmo tendo na sua 
majoritária esta composição. A diversidade dentro deste campo à esquerda é 
fundamental para enriquecer os debates. 
 
A Greve Geral de 15 de março e o dia 24 de maio em Brasília mostraram a força da 
classe trabalhadora e o inconformismos com o governo, e apesar do recuo de algumas 
centrais que boicotaram do dia 30 de junho, a luta nas ruas não pode parar. Por isso, 
defendemos em 2008 um governo de esquerda, independente e acima do Lulismo, e um 
projeto de País efetivamente construído nas ruas, pelas bases e pela classe trabalhadora, 
mais justo e igualitário. 
 
Plano de lutas específico: 
 
- Por 30 horas, sem redução salarial; 
- Contra as terceirizações; 
- Contra as demissões arbitrárias e pela preservação do emprego; 
- Contra o assédio moral e sexual; 
- Por uma Fites independente de governos, partidos e patrões; 
- Promover e incentivar atividades políticas e de formação junto aos sindicatos estaduais; 
- Maior transparência na posição política da Fites diante do ataque aos trabalhadores, 
independente do partido que esteja no poder; 
- Maior contato com os estados para debates para que possamos saber quais as ideias a 
Federação defende; 
- Pluralidade nas atividades do Fites, principalmente em relação a palestrantes. 
- Seminários e atividades regionais com participação ampla da base e temática a ser 
definida pelos Sindes; 
- Luta pela reposição semestral da inflação e aumento real dos salários 
- Valorização de políticas de inclusão e debate sobre mulheres, negros e negras e 
LGBTs; e 
- Pela concretização/implementação do dia 9 de maio como o dia do 
Sindicatário/Sindicatária em todos os Estados e nacionalmente. 
  
Plano de lutas gerais: 
 
- Contra as reformas Trabalhista e da Previdência que retiram direitos históricos dos 
trabalhadores/trabalhadoras; 
- Greve Geral contra as reformas e em defesa dos direitos, unificando a luta com as 
demais categorias e movimentos sociais e estudantil; 
- Contra o governo ilegítimo de Michel Temer; 
- Pela Auditoria Cidadã da Dívida; 
- Contra a criminalização dos movimentos sociais e pela liberdade dos presos políticos;  
- Pela desmilitarização da Polícia Militar; 
- Pela democratização da comunicação e contra o monopólio das mídias; 
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- Pela defesa permanente de nossa soberania, da Petrobrás, do Pré-Sal e dos recursos 
naturais do Brasil; 
- Pela Reforma Agrária e valorização dos trabalhadores do campo e da cidade; 
- Em defesa da luta por moradia digna para todos, com apoio aos movimentos sociais 
que estão à frente desta pauta; 
- Em defesa dos povos originários, quilombolas e indígenas, tanto oprimidos no nosso 
País; 
- Nenhum voto aos usurpadores de direitos que são favoráveis às reformas; 
- Por mecanismos que deem mais poder ao povo sofrido além do voto;  
- Lutar, organizar o Poder Popular e reorganizar a classe trabalhadora para os 
enfrentamentos que virão. 
- Pelo fim do arrocho e das demissões, o combate ao desemprego e ao desmonte dos 
serviços estatais;  
- Defesa da revogação das contrarreformas de Temer (PEC 55, terceirização e reforma 
trabalhista) e as dos governos anteriores;  
- Não pagamento da dívida pública, com alocação destes recursos para saúde, educação 
e moradia;  
- Estatização do sistema financeiro e das empresas envolvidas em corrupção;  
- Pelos direitos das mulheres, negros e negras, LGBT’s, indígenas, ribeirinhos e 
camponeses.  
  
 
Direção do SINDES - Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Sindicais de 1º e 2º 
graus, Associações Profissionais e Centrais Sindicais de Florianópolis e Região Sul de 
SC. 
 

 
 
 

 


