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Ofício Circular FST/CCT nº 05/2017 

      Brasília - DF, 18 de janeiro de 2017 

 

  

À Diretoria das Confederações de Trabalhadores 

Aos cuidados do Presidente 

 

 

Prezados(as) Companheiros(as) 

 
 

Em reunião realizada na data de ontem, com a participação do Ministro do 

Trabalho, Sr. Ronaldo Nogueira, no horário das 10 às 14 horas, onde os representantes 

das Confederações tiveram a oportunidade de fazerem suas críticas e ponderações 

referentes o Projeto do Governo da Reforma Trabalhista. 

 

No final, foi assumido um compromisso com o Ministro, que o FST estará 

encaminhando oficialmente sua posição referente à Reforma Trabalhista pretendida pelo 

Poder Executivo. 

 

Durante horário das 14 às 17 horas, o FST discutiu, sem a presença do 

ministro e aprovou o seguinte: 

 

- Que será elaborado jornal de 4 (quatro), páginas, panfletos e folders, para 

as entidades sindicais imprimirem e distribuírem nas bases,  para os trabalhadores e 

sociedade em geral. Também, o FST estará elaborando cartazes e as confederações 

encaminharão para as entidades de suas bases territoriais; 

 

- Serão elaborados 2 (dois) Projetos de Iniciativas Populares, sendo um 

referente ao fim das demissões imotivadas, e outro, que sempre que os cargos da chapa 

de prefeito, governador, presidente da república estiverem vagos por um período 

superior a 6 (seis) meses e por qualquer razão estiver impedido de assumir, haverá 

eleições diretas; 
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- Sempre que realizarmos atos públicos, será encaminhado ofício para os 

deputados federais e senadores daquela região, sendo que os mesmos podem levar para 

reunião os deputados estaduais e vereadores que pretenderem participar da mesma, que 

deve ser na região do parlamentar, o FST e uma comissão de representantes da região. 

 

- Serão tomadas todas as medidas jurídicas cabíveis sobre todas as ações do 

Poder Executivo, Legislativo e Judiciário que forem prejudiciais ao movimento sindical 

e à classe trabalhadora, sem prejuízo das nossas ações políticas; 

 

- Será elaborado um texto que as entidades, através de seus representantes, 

estarão utilizando para fazerem pronunciamentos nos tribunais livres das Câmaras dos 

Vereadores, nas Assembleias Legislativas, rádios, televisão, jornais e demais meios de 

comunicação; 

 

- Todo este trabalho desenvolvido pelas Confederações, Federações, 

Sindicatos de Trabalhadores precisa ter início em fevereiro de 2017, e continuar 

intensificando até que o governo retire os Projetos da Reforma Trabalhista e 

Previdenciária, para realizarmos grandes manifestações; 

 

- Sempre que houver possibilidade de contemplar agenda junto com as 

centrais sindicais que compartilhem dos mesmos princípios do FST, estaremos 

trabalhando juntos; 

 

- As Confederações de Trabalhadores, estarão se empenhando num trabalho 

de incentivo às Federações e Sindicatos, se reunirem em seus municípios e estados com 

as entidades sindicais de todas as categorias de trabalhadores e outras representações de 

outros seguimentos da sociedade que compartilham dos princípios do FST, para 

fortalecer a mobilização; 
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Companheiros e companheiras das Confederações de Trabalhadores que 

compõe o FST, o trabalho de mobilização das bases deverá sempre seguir às diretrizes 

do FST, portanto o sucesso depende de nós, que estamos à frente das Confederações. 

 

Assim, precisamos da participação de todos nesse processo, no dia 25 de 

janeiro, às 10 horas, os profissionais do FST e das Confederações estarão apresentando 

todos os materiais do trabalho a ser encaminhado para as bases e o regimento. 

 

Também já devemos estar com o ofício que será entregue ao Ministro do 

Trabalho, é de suma importância que todos estejam presentes para avaliarmos juntos. 

 

Sem mais, saudações sindicais. 

 

 
Artur Bueno de Camargo 

Coordenador Nacional  do FST 
 


