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 1. O capitalismo em crise, uma sociedade em decadência
A guerra na Ucrânia é o mais recente fruto da agonia do regime capitalista. A

razão central deste conflito encontra-se no aprofundamento da crise econômica mundial

que  se  desenvolve  desde  2008  e  foi  impulsionada  durante  a  pandemia  do  novo

coronavírus. Segundo o Banco Mundial, 90% dos países tiveram contração do PIB em

2020,  um impacto  mais  amplo  do  que  nas  duas  guerras  mundiais,  e  a  recuperação

observada em 2021 foi  muito débil  e insuficiente  para cobrir  as perdas.  A recessão

global em 2020, vale frisar, foi acelerada e potencializada pela pandemia da Covid-19,

porém, esta crise já estava sendo gestada pelas contradições capitalistas e está na raiz da

crise política ao redor do mundo.

Como atuam os governos para enfrentar essa crise? Ataques generalizados aos

direitos e conquistas dos trabalhadores e a injeção massiva de dinheiro na economia,

usados  principalmente  para  resgatar  bancos  e  multinacionais.  Em  consequência,

aumenta-se a já elevada dívida pública, que nos EUA superou pela primeira vez a casa

dos 30 trilhões de dólares em 2022, e, somada a gargalos na produção e transporte de

mercadorias,  há um aumento  generalizado  da  inflação que os  países  centrais,  como

Reino Unido, Alemanha e EUA, não viam há décadas.

Este é um mundo em crise. Crise econômica, pandemia, mudanças climáticas e

tragédias ambientais, guerras, refugiados, decadência social e cultural. Porém, este não é

o fim do mundo, é a agonia de um modo de produção que há muito tempo deixou de

promover o desenvolvimento e progresso para a sociedade, e que precisa ser enterrado

antes de conduzir toda a humanidade para a barbárie.

Apenas a luta da classe trabalhadora pode impulsionar a luta política por um

outro futuro.  Nos últimos anos vimos explosões insurrecionais  em diferentes  países.

Ainda em 2020, em plena pandemia, as massas foram às ruas nos EUA contra o racismo

e a violência policial. Em 2021, acompanhamos massivas mobilizações de agricultores

na Índia,  manifestações contra os governos de direita no Paraguai e na Colômbia,  a

heroica resistência popular contra o golpe militar  no Sudão e em Mianmar,  onda de

greves  nos  EUA  e  Turquia.  O  ano  de  2022  iniciou  com  grandes  protestos  no

Cazaquistão, reprimidos com apoio do exército de Putin, que internamente reprime as

significativas  manifestações  de  rua  contra  a  guerra  na  Ucrânia.  Vimos  ainda  as

manifestações  massivas  contra  o  governo  no  Sri  Lanka,  que  levaram  à  queda  do



primeiro-ministro, e também no Equador. Mais recentemente, observamos com atenção

a luta iniciada pelas mulheres iranianas e as ondas de greves que abalam o coração do

imperialismo, no Reino Unido, EUA e França.

Ao mesmo tempo, a classe trabalhadora e a juventude usam dos instrumentos

de luta que têm à mão para expressar seu anseio por mudanças radicais, como temos

visto  nos  processos  eleitorais  dos  últimos  anos  na  América  do  Sul.  As  vitórias  de

Gabriel Boric, no Chile, Pedro Castillo, no Peru, Gustavo Petro, na Colômbia, e Lula,

no  Brasil.  São  as  demonstrações  claras  desse  anseio  por  mudanças,  apesar  das

limitações que esses governos encontrarão dentro da lógica do sistema capitalista. Por

isso  é  urgente  o  combate  pela  construção  de  uma  verdadeira  internacional  dos

trabalhadores  que,  agindo  com  base  nas  verdadeiras  tradições  revolucionárias  do

movimento  operário  mundial,  possa  conduzir  a  classe  trabalhadora  em  direção  à

construção de um mundo socialista.

2. Após a derrota de Bolsonaro, preparar as próximas vitórias

A disposição  de  luta  de  jovens  e  trabalhadores  ao  redor  do  mundo  se  fez

presente também no Brasil nos últimos anos. Longe do governo Bolsonaro conseguir

avançar em direção a um regime fascista ou uma ditadura totalitária, o seu mandato está

marcado pela fraqueza, instabilidade, choques com frações majoritárias da burguesia e o

ódio  popular.  Já  em  2019  ocorreram  as  grandes  mobilizações  contra  os  cortes  na

educação, em 2020, os panelaços e as mobilizações de rua pelo “Fora Bolsonaro" em

plena pandemia e, no ano passado, manifestações massivas contra o governo por todo o

país.

A  crise  econômica  também  atingiu  fortemente  o  país.  A  inflação  (IPCA)

fechou  2021  em  10,06% e  segue  aumentando.  A  dívida  pública  federal  (interna  e

externa) chegou a R$ 5,6 trilhões no fim do ano passado, um aumento de mais de 30%

em dois anos. A taxa de desemprego oficial (IBGE) no 2º trimestre deste ano é de 9,3%,

com outros 21,2% de subutilizados e mais de 4,3 milhões de desalentados. Segundo um

levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e

Nutricional,  125 milhões  de  brasileiros  (mais  da  metade  da  população)  vivem com

algum grau de insegurança alimentar e, destes, 33 milhões passam fome. Oficialmente,

mais de 688 mil brasileiros foram vítimas fatais da Covid-19, fruto da sabotagem do

governo às medidas de distanciamento social e à vacinação.



Um governo que carrega a responsabilidade direta por esses números, isolado

internacionalmente e rejeitado pela maioria da população, poderia ter sido derrotado de

maneira mais contundente, já no 1º turno, ao invés de conseguir 58 milhões de votos no

2º turno e a eleição de governos e de parlamentares identificados com o bolsonarismo.

A campanha de Lula enterrou qualquer reivindicação popular com que tenha

flertado no começo da trajetória.  Durante a campanha do 2º turno, ampliaram-se as

alianças  com a burguesia  e  alterou-se  o discurso,  com Lula  citando  “Deus” a  todo

momento, tentando parecer mais religioso que Bolsonaro, colocando-se pessoalmente

contra  o  aborto,  sem explicar  a  necessidade  de  legalizar  e  garantir  esse  direito  às

mulheres, e ainda lançando a “Carta ao Brasil do Amanhã”, uma nova “Carta ao Povo

Brasileiro”,  de 2002,  de compromisso com o capital  financeiro  pela  manutenção da

“responsabilidade fiscal”, ou seja, compromisso como pagamento da dívida pública. O

governo Lula, sabemos, será um governo de União Nacional, um governo de um partido

operário  com  a  maioria  da  burguesia.  A  indicação  de  Geraldo  Alckmin  como  o

coordenador  da  transição  mostra  quem vai  mandar  no  governo  –  a  burguesia.  Nós

sabemos, só com a ruptura com essa classe parasitária poderá haver o atendimento das

reivindicações da classe trabalhadora e da juventude.

Mas a derrota de Bolsonaro é uma vitória da classe trabalhadora e da juventude

que abre uma nova situação política no país. O ódio popular ao governo reacionário

superou o amplo e descarado uso da máquina estatal na disputa eleitoral, as fake news e,

também, a política de conciliação de classes de Lula e do PT. E os trabalhadores irão

cobrar  essa  vitória,  o  atendimento  de  suas  reivindicações  e  o  retorno  dos  direitos

retirados,  utilizando  seus  métodos  de luta:  greves,  manifestações  e  ocupações.  Vale

lembrar que a partir da campanha e da vitória de Lula em 2002, surgiu o Movimento das

Fábricas Ocupadas em Joinville, com a ocupação das fábricas Cipla e Interfibra.

No  próximo  período  teremos  a  intensificação  da  luta  de  classes  com  um

governo  de  unidade  nacional  comprometido  com  os  interesses  da  burguesia,  uma

extrema-direita que buscará a todo momento desestabilizar este governo para voltar ao

poder, e a classe trabalhadora e a juventude disposta a lutar por empregos, direitos e

melhores condições de vida. É preciso nos preparar, organizarmo-nos para esta situação,

para sermos vitoriosos nesses combates.

3.  O papel  das  entidades  sindicais  no próximo período: atuar com liberdade e

independência sindical



Embora a derrota eleitoral de Bolsonaro represente uma vitória, é preciso ter

claro que o próximo período será de intensos combates da nossa classe.

As  entidades  sindicais,  em  sua  maioria,  não  cumprem  hoje  o  papel  que

deveriam cumprir, de organizar os trabalhadores e elevar o nível geral de consciência de

classe. A única arma que os trabalhadores possuem é sua capacidade de organização, e

os  sindicatos,  federações  e  centrais  sindicais  possuem  um  importante  papel  nesse

processo, que consiste justamente em organizar os trabalhadores em torno das questões

laborais, e a partir disso elevar o nível geral de consciência.

O novo governo, formado através da conciliação de classes, precisará avançar

sobre  direitos  históricos  dos  trabalhadores.  As  entidades  sindicais  não  podem

permanecer mais quatro anos sem discutir, organizar e fazer os combates necessários. E

para isso, é necessário que as entidades sindicais adotem uma política de liberdade e

independência sindical, atuando com liberdade e independência sindical,  combatendo

contra o atrelamento das entidades sindicais ao Estado, dos governos, buscando manter

as entidades sindicais independentes financeiramente e sustentadas exclusivamente com

a  contribuição  solidária  dos  trabalhadores,  sendo,  portanto,  autofinanciadas.  O

movimento operário pertence aos trabalhadores, e deve ter como sustentação os próprios

trabalhadores.

A Fetram, como entidade estadual, deve de jogar um papel fundamental nesse

processo.  Cabe  a  ela  organizar,  de  forma  conjunta,  os  combates  que  os  servidores

públicos deverão enfrentar no próximo período. Somente com uma atuação conjunta

poderemos  derrubar  os  ataques  ao  serviço  público,  a  desvalorização  profissional,  e

avançar em conquistas da categoria.

Sem uma política baseada nesses dois princípios (liberdade e independência

sindical), não é possível avançar em conquistas para os trabalhadores, ou mesmo para

impedir ataques. Embora o novo governo seja oriundo do Partido dos Trabalhadores, é

preciso ter muito nítido que sua política é a de conciliação de classes. Uma postura

atrelada ao Estado poderá representar um retrocesso ainda maior aos trabalhadores.

4. Combate na luta de classes

Portanto, é preciso que o Congresso da Fetram debruce sobre essas questões, e

aponte que no próximo período a Fetram tenha como projeto político o norte político a

“organização  dos  trabalhadores  e  a  elevação  do  nível  geral  de  consciência.  Pela

liberdade e independência sindical!”



E que adote o seguinte plano de lutas:

* Em defesa da Previdência  Pública e
revogação  de  todas  as  reformas  pós-
Constituição  de  1988.  Retorno  da
paridade e das aposentadorias integrais; 
* Revogação da Emenda Constitucional
95,  do  teto  de  gastos,  da  Reforma
Trabalhista,  Lei das OS e todos os tipos
de  terceirizações,  de  todas  as
privatizações e reestatização de todas as
riquezas,  sob  controle  dos
trabalhadores.  Revogação  de  todos  os
ataques aos direitos dos trabalhadores;
*  Estatização,  sob  controle  dos
trabalhadores,  dos  planos  de  saúde,
laboratórios  e  hospitais  privados  e  de
todos os  serviços  públicos  e  o  fim da
privatização e a terceirização; 
* Não pagamento da dívida pública;
*  Estatização  sob  o  controle  dos
trabalhadores  de  todo  o  sistema
financeiro, de toda empresa que demitir
em  massa,  de  todas  as  empresas
envolvidas com a corrupção. Petrobrás
100%  Estatal,  sob  controle  dos
trabalhadores  e  retomada  do  marco
regulatório  do  Pré-Sal.  Anulação  dos
leilões  de  campos  petrolíferos,  pelo
monopólio estatal do petróleo; 
*  Lutar  contra  a  criminalização  dos
movimentos  sindical  e  popular,  em
defesa  do  direito  democrático  de
organização  sindical!  Contra  qualquer
ataque  aos  instrumentos  de  luta  da
classe trabalhadora; 
*  Lutar  contra  todas  as  formas  de
exploração e opressão; 
* Reconstrução da CUT, defendendo os
princípios de independência sindical e o
fim  da  estrutura  sindical  prevista  na

CLT varguista, pela revogação do título
V e seus pilares, por sindicatos de base
e um encontro nacional de trabalhadores
em oposição à atual estrutura sindical; 
*  Revogação  da  Reforma  do  Ensino
Médio;  Educação  pública,  laica  e
gratuita para todos;
* Redução de jornada sem redução de
salários; 
*  Reposição  mensal  do  INPC (gatilho
salarial)  e  recuperação  das  perdas
salariais; 
*  Aumento  real  dos  salários  e
valorização dos trabalhadores;
* Estabilidade no emprego para todos os
trabalhadores. Emprego e salário digno
para todos. 
*  Contra  a  privatização  e  a  destruição
do serviço público;
* Concurso público para todas as áreas; 
*  Revogação  da  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal  e  Fim  do
Superávit Fiscal Primário;
 * Revogação da Lei Anti-terror; 
* Defesa e manutenção do Estado laico
e das liberdades democráticas; 
*  Educação,  saúde  e  transporte
públicos, gratuitos e para todos; 
*  Aplicação  da  Lei  do  Piso  do
Magistério  na  carreira,  em  todos  os
sistemas de ensino; 
* Fim do pagamento da dívida pública; 
*  Pela  Reforma  Agrária,  sob  controle
dos trabalhadores;
 * Reforma Urbana, teto para todos; 
*  Cobrar  todas  as  empresas  e  bancos
que devem ao INSS; 
*  Todo  apoio  aos  povos  contra  o
Imperialismo.
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