
 

 

CARTA COMPROMISSO DOS CANDIDATOS (AS) DE ESQUERDA COM O 

SINDICALISMO E A CLASSE TRABALHADORA DA FETIESC/SC 

 

A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa Catarina – 

FETIESC, que congrega 45 sindicatos filiados e cerca de 300 mil trabalhadores e 

trabalhadoras na base, vem a público firmar TERMO DE COMPROMISSO 

PARLAMENTAR com os candidatos e candidatas que assumirem publicamente as 

seguintes defesas:   

PRIMEIRA: A Democracia como valor universal e o Estado Democrático de Direito 

como pressupostos basilares da soberania popular e da convivência entre os 

Poderes Republicanos, tendo o Trabalho como direito fundamental indispensável 

para a constituição da cidadania; 

SEGUNDA: Reversão das reformas trabalhista/sindical, previdenciária e de 

congelamento dos investimentos públicos em saúde e educação  que agrava a 

desigualdade social, o desemprego, a miséria e a estagnação econômica do país; 

TERCEIRA: Defesa do Movimento Sindical autônomo, livre e independente,  

respeitado o princípio constitucional da unicidade sindical, como instrumento da 

Democracia e de equilíbrio nas relações entre capital e trabalho. Participação ativa 

do movimento sindical laboral na elaboração de diretrizes e planos de 

desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda no país de forma 

paritária e tripartite em todas as esferas de decisão; 

 



 

 

QUARTA: Reforma Tributária Progressiva, com taxação das grandes fortunas, dos 

bancos e dos superricos, isentando os mais pobres e as pequenas empresas, 

integrando-os como agentes decisivos na dinâmica de geração de emprego, renda 

e de revitalização das atividades econômicas, como forma de diminuir as 

desigualdades sociais e a brutal concentração de renda no país; 

QUINTO: Lutar incondicionalmente pela implantação de Políticas Públicas de 

incentivo aos setores industriais e às empresas públicas como ferramentas de 

desenvolvimento econômico sustentável, de geração de emprego e renda, 

cidadania, Direitos Humanos e qualidade de vida ao povo brasileiro. 

Os parlamentares que concordarem com estas PREMISSAS, assinam a carta e 

comprometem-se de lutar incansavelmente junto aos poderes constituídos do 

Executivo, Legislativo e Judiciário, da União, Estados e Municípios pela aplicação 

destas resoluções políticas expressas no presente documento que personificam às 

diretrizes da Fetiesc. 

SOMENTE TEREMOS UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA, IGUALITÁRIA E FRATERNA SE 

UNIDOS PARTICIPARMOS EFETIVAMENTE DESTA CONSTRUÇÃO. 

 

Itapema, 17 de agosto de 2022 

 

Nome do (a) parlamentar 

 


