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CADERNO DE TESES

I - INTRODUÇÃO

001.  No ano de 2009 esta política neoliberal 
nefasta brutal e desumana que começou a ser 
implantada na década de 80, ruiu deixando um 
exército de desempregados e famintos. Mais do 
que isso, o mundo finalmente pode conhecer na 
prática aquilo que as organizações de trabalha-
dores a muito vinham denunciando. Um sistema 
econômico de falsas verdades, onde o centro 
não era o ser humano, mas sim a voz silencio-
sa e nefasta do mercado. Os frutos que estamos 
hoje colhendo desta política suicida são arra-
sadores. Desta forma, queremos apresentar aos 
companheiros (as) bancários (as) do Rio Grande 
do Sul, nossa contribuição ao debate, fruto de 
reflexões, análises de pessoas e organizações 
que perfazem o entorno da Corrente Sindical 
Autônoma, no interior da Federação dos Bancá-
rios do Rio Grande do Sul.

II - ALGUNS ELEMENTOS DA CONJUNTURA

002.  A crise do Estado Liberal, especialmente 
nos anos que se seguiram à Primeira Guer-
ra Mundial, tendo seu ápice a crise de 1929, 
colocou em dúvida a consistência das bases 
liberais capitalistas, que defendiam rigorosa li-
berdade (leia-se: não interferência estatal) para 
indivíduos e empresas, especialmente no que 
diz respeito à atividade produtiva e às relações 
capital-trabalho.

003.  A teoria política que se sobressaiu como a 
solução para os países capitalistas foi o chama-
do Keynesianismo, que se pautava numa redefi-
nição do papel do Estado. 

004.  Para Keynes, ao Estado cabia a função de 
“impulsionar e promover” o desenvolvimento 
econômico e social, partindo da premissa de 
que “o setor privado não é capaz, por si só, de 
garantir a estabilidade da economia”.

005.  Keynes defende que o fortalecimento da 
economia capitalista se dá com a integração 
de toda a sociedade na produção, distribuição e 
consumo dos bens produzidos, e o Estado des-
ponta como o ente mais importante em termos 

de responsabilidade pela condução do processo 
histórico da sociedade em termos de política, 
economia e bem-estar social.

006.  Para a teoria Keinesiana o Estado precisa 
atuar como o protetor, regulador e controlador 
das relações sociais, não permitindo um “Lais-
sez-Faire”. 

007.  É o nascimento do chamado “Estado Pro-
pulsor”, que gera o que se popularizou como a 
Teoria Social Democrata.

008.  Esta base ideológica inspirou políticos e 
economistas a pensarem sobre a implementa-
ção de formas de governo, planos econômicos, 
programas de desenvolvimento com vistas a 
superar os graves problemas econômico-polí-
ticos do pós-guerra.

009.  Mas, na implementação do modelo de Esta-
do de Bem-Estar Social, a História mostrou duas 
experiência desastrosas devido, principalmente, 
a duas distorções:

010.  •O Estado Oligárquico, onde as elites 
“privatizam” a estrutura estatal, colocando-a a 
serviço de interesses privados, imprimindo forte 
caráter paternalista, sem falar na ineficiência, in-
chaço e corrupção.

011.  •O Super Estado, onde a produção, o con-
trole e a própria propriedade dos meios de pro-
dução são fatores diretamente ligadas à estrutura 
estatal, gerando Estados totalitários, burocratiza-
dos, e igualmente ineficientes.

012.  Sem dúvida Keynes representa a primeira 
grande “reforma” do Liberalismo tal como foi 
concebido na sua gênese, e convertido no siste-
ma político e econômico de base capitalista.

013.  Mas a crise dos anos 70, mais acentuada-
mente em 1973, obrigou os teóricos a encontrar 
outras saídas para a crise decorrente da estagna-
ção nos índices de crescimento da economia, 
somados a altas taxas de desemprego e altos ín-
dices de inflação. 

014.  Neste contexto surgem os pensadores que 
passaram a ser classificados como Neoliberais, 
afirmando que “... a crise econômica é resultado 
da excessiva presença e intervenção do estado 
na Economia e do excessivo poder do Movimen-
to Operário que corrói as bases da acumulação 
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capitalista com suas pressões reivindicatórias”.
(Friedmann)

015.  É uma teoria baseada na concorrência per-
feita, e ao Estado cabe exclusivamente a função 
de manter a estabilidade monetária.

016.  Esta teoria ficou conhecida como Mone-
tarista, ou Teoria do Estado Mínimo, cujas 
principais estratégias são a desregulamentação, 
as privatizações, a quebra de monopólios e o 
enxugamento da máquina estatal.

017.  As transformações que o mundo viveu e vive 
ainda hoje, principalmente no que diz respeito 
às relações de trabalho, têm esta base ideológi-
co-política.

018.  Passamos a conviver com termos como glo-
balização, mundialização, transnacionalização,  
e estamos desafiados a redefinir o papel do ser 
humano e do trabalho neste contexto.

019.  Por conta de tudo isso o sindicalismo bra-
sileiro passou a viver uma situação paradoxal. 
Taxas declinantes de crescimento da econo-
mia capitalista, que geraram desemprego e 
acuaram os trabalhadores, causando regressão 
de direitos, sem contar com a reestruturação 
produtiva, com a automação que reduziu os 
postos de trabalho e permitiu técnicas de ge-
renciamento que se tornaram autênticas rato-
eiras do capital.

020.  Pois o ano de 2009, com a derrocada das 
ideias liberais demonstrou concretamente que a 
organização dos trabalhadores estava certa na 
sua análise.

021.  Mesmo com tudo isso, podemos dizer, que 
embora o governo que aí está com todas as suas 
contradições que gerou enormes frustrações e 
de certa forma abalou a esperança de muitos 
brasileiros, pois esperavam uma perspectiva 
melhor principalmente no campo da ética e da 
transparência, mesmo assim houve uma retoma-
da no crescimento da economia que tem inclu-
sive proporcionado melhores acordos salariais e 
sensíveis vitórias com a legalização das centrais 
sindicais, o veto presidencial à Emenda-3, a pro-
posta de ratificação das Convenções 151 e 158 
da OIT, a retirada do projeto do Senado onde 
valeria o acordado sobre o legislado e a campa-

nha pela redução da jornada de trabalho.
022.  Apesar da fragmentação existente pelo nú-

mero excessivo de Centrais, estas tem tido em 
alguns momentos a maturidade para superar di-
ferenças e desenvolver lutas conjuntamente na 
busca de novas conquistas.

023.  Com o declínio do chamado império do mal, 
os EUA, a América Latina passa por um processo 
inédito de vitória das esquerdas e de avanços 
na integração regional, até porque o neolibera-
lismo já não vinha seduzindo nem mais setores 
das elites, que neste momento com o apoio da 
mídia tentam reciclá-lo para ainda manter em 
suas mãos o comando do controle econômico e 
social da aldeia global.

024.  Todos estes fatores no obrigam a repensar e 
reexaminar autocriticamente a prática do sindi-
calismo que temos tido até os dias de hoje.

025.  Embora muitas coisas que esperávamos fos-
sem ser diferentes, temos que acreditar na nossa 
própria organização, e deflagramos uma ampla 
campanha por reformas estruturais no país que 
venha combater a brutal desigualdade social no 
país. Temos certeza que o sindicalismo pode 
hoje e deve retomar a iniciativa política, supe-
rando o processo de negativismo que se abateu 
entre os trabalhadores brasileiros.

026.  Para isso, alguns princípios precisam nortear 
nosso agir e isso é o que passamos a expor, ain-
da que de forma sucinta.

III - POSIÇÕES

A CONCEPÇÃO DE MOVIMENTO DOS TRABA-
LHADORES

027.  Nesse contexto onde os trabalhadores e suas 
organizações debatem estratégias, buscam com-
preender os novos cenários e protagonizar na 
defesa de direitos já conquistados, além de bus-
car alternativas que encontrem viabilidade his-
tórica é preciso construir um Movimento de Traba-
lhadores com independência ideológico-partidária, 
político no sentido classista, menos economicista e 
mais social, menos reivindicante e mais constru-
tor de propostas, menos autoritário e com mais 



9

CADERNO DE TESES

capacidade para o diálogo. Este é o caminho da 
construção de um verdadeiro poder social.

028.   O desenvolvimento tecnológico nos obriga a 
absorvermos novos conceitos, a ampliarmos nos-
sa visão/percepção da realidade que nos cerca. 

029.  O Movimento dos Trabalhadores supera o 
conceito de Movimento Sindical: este é apenas 
uma parte daquele, apesar das especificidades 
do sindicalismo.

030.  Essa concepção embute uma visão político 
-institucional diferenciada, uma vez que inclui 
organizações de natureza diversa e fins específi-
cos próprios diferenciados, unificando-os numa 
visão classista, resumida na terminação de Mo-
vimento dos Trabalhadores.

031.  Neste conceito se somam o Movimento sin-
dical propriamente dito, o Movimento Coopera-
tivo dos trabalhadores, o Movimento Associativo 
e o Movimento Popular: todos eles preocupados 
com o protagonismo político dos trabalhadores, 
apenas tendo como mote organizativo situações 
diferenciadas: local de trabalho, local de mo-
radia, preocupação e necessidade comum, ob-
jetivos estratégicos similares e, acima de tudo, 
visão de mundo similar: todos considerando o 
trabalhador como sendo o centro da análise e a 
perspectiva a partir da qual se promove a orga-
nização, se provoca o enfrentamento e se dire-
ciona o interesse.

032.  Superar a visão estreita de que poderemos 
construir um verdadeiro poder social a partir 
do sindicalismo, isoladamente, é equivocar-se 
historicamente, pois a parceria, a colaboração 
estratégica, é a grande arma que precisamos do-
minar.

O PAPEL DO ESTADO:

033.  É preciso perceber e redefinir o papel do 
Estado.

034.  Fomos e continuamos sendo contra a carti-
lha neoliberal de um Estado mínimo: o mercado 
não resolve problemas onde o investimento es-
tatal, sem o pressuposto de atividade lucrativa é 
indispensável.

035.  O Estado segue sendo estratégico e neces-

sário na tarefa de corrigir as distorções produzi-
das pelo capitalismo, conter os abusos de poder 
econômico, salvaguardar os interesses nacionais 
e garantir uma distribuição mais equitativa da 
riqueza.

036.  Igualmente é preciso redefinir o que é setor 
público e distingui-lo do estatal-governamental.

037.  O setor público não pode ser confundido ou 
identificado pura e simplesmente com o “estatal”.

038.  O estado é o grande ente público por ex-
celência, mas há um número cada vez mais 
crescente e significativo de organizações que, 
mesmo sendo classificadas como não-governa-
mentais, ou “iniciativa privada” desenvolvem 
atividades absolutamente públicas.

039.  O público não pode ser confundido com ad-
ministração estatal ou monopólio dos organis-
mos estatais.

040.  Este tema merece especial atenção do Mo-
vimento dos Trabalhadores, para que possamos 
identificar claramente onde está em jogo o inte-
resse público e onde se deve respeitar a liberda-
de de ação de indivíduos e empresas.

A CONCEPÇÃO DE SER HUMANO:

041.   Num contexto onde se reforçam cada vez 
mais as formas de geração de recursos, especial-
mente recursos financeiros mediante processos 
puramente especulativos, o Movimento dos Tra-
balhadores precisa reforçar sua convicção de que 
toda riqueza é gerada pelo trabalho humano.

042.  Sem o ser humano trabalhador não há nada 
que se possa se caracterizar como sendo produ-
ção: se há quem ganhe sem o uso do trabalho é 
porque se está apropriando do fruto do trabalho 
alheio, ainda que de forma indireta.

043.  Esta base eminentemente humanista deve 
ser a base a partir da qual se considera todos os 
aspectos das relações de trabalho.

044.   Partimos da afirmação de que o trabalhador 
e a classe trabalhadora são pessoas humanas, e a 
luta é no sentido de que dentro da sociedade se 
reconheça e se respeite a sua condição como tal. 

045.  Sustentamos que todos os trabalhadores, por 
serem humanos, tem direito de serem respeita-
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dos em sua integridade física, de ter os meios 
indispensáveis para uma vida digna e, sobretudo 
de exercer a prerrogativa da liberdade.

046.  O humanismo é, pois, a luta e o esforço para 
devolver o ser humano com dignidade, respei-
tando sua natureza social e incentivando a so-
lidariedade, hoje afogada pelos antivalores do 
individualismo e da competitividade.

O CONCEITO DE CLASSE SOCIAL

047.  O corte ideológico específico do Movimen-
to dos Trabalhadores é justamente o sentido 
classista da representação e da luta.

048.  Defendemos um sindicalismo classista por-
que as suas colocações somente se fixam nos 
valores, nos interesses, nos problemas, nas neces-
sidades, nas aspirações e nos princípios da classe 
trabalhadora e porque nas suas lutas utiliza prin-
cipalmente suas organizações naturais de classe 
(sindicatos, associações cooperativas, etc.).

049.  Neste sentido cabe destacar que, assim 
como se deve manter relações e parcerias com 
partidos políticos, o Movimento dos Trabalhado-
res precisa entender que alianças se fazem e se 
estabelecem a partir de fortes e sólidas organiza-
ções naturais de classe. 

050.  O Movimento dos Trabalhadores classista - é 
aquele que cada dia e todos os dias fortalece e 
desenvolve a consciência de classe social, como 
condição indispensável para a eficácia e a efici-
ência na consecução de seus objetivos históri-
cos e conjunturais.

051.  Neste sentido é que podemos considerar o 
conceito de Classe Trabalhadora como sendo 
um conceito eminentemente subjetivo, ou seja, 
de consciência de “pertença”.

052.  Pertence à Classe Trabalhadora quem se sen-
te trabalhador e analisa os fatos e a conjuntura a 
partir da história, dos interesses e das perspecti-
vas dos trabalhadores.

053.  Este sentimento é que acaba por definir o 
Movimento Sindical, no bojo do Movimento 
dos Trabalhadores, como sendo um organismo 
eminentemente classista.

054.  Mais ainda, o Sindicato se reveste de espe-

cial dimensão estratégica por ser o mais classista 
dos movimentos sociais incluídos no chamado 
Movimento dos Trabalhadores.

055.  Classista por ser sua natureza orgânica cons-
truída a partir do mote do local de trabalho, ou 
pelo menos das características específicas da 
atividade laboral.

056.  Nenhum outro movimento social é tão tipi-
camente classista como o Movimento Sindical.

057.  Ele não representa os associados, ou os pre-
ocupados com determinada questão, ou os mo-
radores de determinado local, senão representa 
uma categoria específica.

AÇÃO DE MASSA E FORMAÇÃO DE QUADROS:

058.  Historicamente o Movimento dos Trabalha-
dores, especialmente o sindicalismo tem traba-
lhado a movimentação de massas como forma 
de luta, e muitas vezes até mesmo como estra-
tégia de formação de lideranças: dizia-se que o 
trabalhador se forma na luta.

059.  Os tempos mudaram e a “manobra de mas-
sas” nos parece que deva ser uma estratégia su-
perada.

060.  Poucos resultados históricos se sustentam a 
partir desta estratégia de luta e formação de lide-
ranças.

061.  Entendemos que, sem abandonar a estraté-
gia de construção de um movimento de massas 
deve-se lutar com igual ou maior empenho para 
a constituição de uma organização de quadros.

062.  Trata-se de investir numa Rede de Equipes 
de Quadros que, surgidos das próprias massas e 
não provenientes do exterior têm como missão 
animar e conduzir tanto o processo de democra-
cia interna das Organizações, como as ações de 
mobilização das massas em função de imprimir-
lhes mais eficácia à confrontação e ao poder da 
classe trabalhadora.

063.  Este dado é fundamental num contexto em 
que tão importante quanto dizer “o que não 
queremos” é construir propostas que digam “o 
que queremos e como queremos”.

064.  Acreditamos que o Movimento Sindical au-
têntico se quer ser uma Real Organização de 
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Massas deve crescer sistemática e constante-
mente em seu tamanho e dimensão incorporan-
do novos trabalhadores, mas ao mesmo tempo e 
talvez em uma maior proporção, deve aumentar 
o número de suas Equipes de Quadros que, tal 
como o levedo na massa, devem adquirir seu 
verdadeiro valor ao atuar no interior e integra-
dos às massas.

065.  Para que o Movimento Sindical possa ser um 
movimento de massas não significa, nem deve 
significar que seja um movimento que “desper-
sonalize” e manipule o trabalhador. 

066.  Pelo contrário, o ser um movimento de mas-
sas e quadros significa que o movimento dos tra-
balhadores deve “personalizar”, “humanizar” e 
“elevar o nível” de consciência do trabalhador e 
da classe trabalhadora.

VISÃO TERCEIRO-MUNDISTA E LATINOAMERICA-
NISTA

067.  Sustentamos que não pode haver justiça 
social em nível das classes de cada país, se ao 
mesmo tempo não há justiça social ao nível das 
relações entre as nações.

068.  Assim como no passado o eixo da justiça 
girava principalmente em torno dos problemas 
das classes sociais, em épocas mais recentes o 
eixo da justiça gira, cada vez mais ao redor do 
problema dos países ricos e dos países pobres do 
denominado Terceiro Mundo, isto é, dos países 
desenvolvidos e dos países em vias de desenvol-
vimento.

069.  A posição de unir aos países do Terceiro 
Mundo pobre e sub-desenvolvido tem que se dar 
junto com a tarefa de articular aos trabalhadores 
dos países pobres e dos países ricos dentro da 
irrenunciável solidariedade de classe, para faci-
litar deste modo, a criação de uma nova ordem 
política, econômica e social a nível mundial.

070.  Para nós, brasileiros esta postura passa pelo 
desenvolvimento do sentimento “Latino-Ameri-
canista” porque deve assumir a tarefa de lutar e 
realizar a promoção integral, pessoal e coletiva 
da classe trabalhadora da América Latina.

071.  Há que se destacar a identidade ideológi-

ca e histórico-política dos países que carregam 
consigo a herança cultural hispânica, lusitana e 
africana.

072.  A implantação na América Latina de um 
Movimento Sindical de Trabalhadores que não 
leva em conta a cultura, os valores autênticos e 
a história dos trabalhadores e dos povos latino- 
americanos, teve como resultado a existência de 
um Movimento de Trabalhadores “alienado” e 
predominando nele um sentido meramente eco-
nomicista ou um conteúdo meramente “instru-
mentalista”, alijados ambos do espírito solidário 
e humanista que sempre caracterizou os povos 
latino-americanos. 

073.  Não se trata de se opor aos trabalhadores 
do resto do mundo, mas de construir propostas 
a partir do contexto social, histórico-cultural e, 
sobretudo econômico.

074.  Repudiamos o sindicalismo que significa um 
brusco transplante europeu e/ou norte-america-
no na nossa realidade. 

075.  Diante dos imperialismos que utilizam toda 
a forma de instrumentos, mecanismos, progra-
mas e recursos para conseguir seus objetivos he-
gemônicos e que penetram de forma constante e 
sistemática no Movimento Sindical de Trabalha-
dores com a finalidade de dividi-lo, de aliená-lo 
de seus interesses, e finalmente, com propósi-
tos de dominação, a afirmação de nossa cultura 
gera identidade própria.

076.  O não alinhamento deve recusar e denun-
ciar de forma concreta, constante e sistemática 
toda intenção de controle, de penetração e ma-
nipulação do Movimento Sindical, assim como 
toda forma de intervenção econômica, política, 
social ou cultural externa.

BASEADO EM PRINCÍPIOS E VALORES ÉTICO/HU-
MANISTAS

077.  Sustentamos que uma das condições indis-
pensáveis para conseguir a eficácia, e a eficiên-
cia do Movimento dos Trabalhadores é torná-lo 
um movimento de ação baseada num conjunto 
de princípios e valores.

078.  É neste sentido que ser ideológico é um sinal 
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de maturidade e de responsabilidade: demonstra 
que a classe trabalhadora pensa por si mesma e 
começa a procurar caminhos próprios para sua 
promoção e libertação... têm projeto próprio.

079.  Em política “ideologia” se opõe a “pragma-
tismo” e os movimentos ideológicos declinam e 
morrem quando se convertem em simples prag-
matismo.

080.  A ideologia sempre está apoiada e sustenta-
da por determinados valores, princípios, neces-
sidades e aspirações do sujeito histórico porta-
dor do projeto político. 

081.  Elencamos a seguir a base ético-humanista 
que defendemos na estruturação e na ação do 
Movimento dos Trabalhadores.

082.  Em primeiro lugar elencamos um conjunto de 
princípios que consideramos fundamentais:

083.  a) O homem (nem o trabalho nem o lucro) 
é a essência das relações trabalhistas, e portanto 
é necessário considerar o homem todo, em seus 
vários aspectos, quando se pensa as relações 
trabalhistas. Não podemos esquecer as várias 
dimensões do ser humano... não podemos resu-
mir o homem a máquina de trabalhar: “um ser 
produtivo que vende sua força de trabalho”.

084.  b) Trabalho não se identifica com atividade 
lucrativa para si ou para outrem, mas com ativi-
dade humana de construção do mundo para a 
dignificação humana. Tomado nesta dimensão, 
o trabalho passa  a ter outro significado, muito 
mais amplo e dignificante.

085.   c) Toda riqueza produzida pelo trabalho hu-
mano deve concorrer para a plenitude(=realização 
plena) do homem todo e de todos os homens, por-
tanto todo processo de concentração de renda é 
imoral quando relega outrem à carência das míni-
mas condições de sobrevivência digna.

086.  d) O ideal perseguido é uma sociedade igua-
litária onde cada um é considerado a partir de 
sua condição pessoal e não como um padrão 
numérico: “ Nada mais injusto do que tratar 
igualmente os desiguais”.

087.  Com base nestes princípios, alguns valores 
passam a assumir importância central no “que 
fazer” e no “como fazer” do Movimento dos Tra-
balhadores.

a) A LIBERDADE: 
088.  A liberdade é um dos requisitos básicos e um 

dos direitos fundamentais de qualquer pessoa 
humana e, por extensão de toda entidade que 
represente interesses das pessoas.

089.  Onde falta liberdade, em todos os sentidos, 
haverão momentos em que a entidade deve ab-
dicar de suas posturas.

090.  Há limites na competência; há limites nas 
possibilidades; há limites nos recursos; há limi-
tes legais; isto é, de certa forma natural.

091.  O que não se admite é que interesses escu-
sos “cabresteiem” a ação sindical.

092.  Neste sentido há dois aspectos:
093.  a) por um lado, a liberdade pode ser restrin-

gida por investidas de agentes externos: outros 
Sindicatos, Partidos Políticos, Governo, etc;

094.  b) por outro lado poderá haver “atrelamen-
tos” pela própria postura dos dirigentes sindicais 
que “vendem” a liberdade do Sindicato em ra-
zão de interesses pessoais ou por qualquer outra 
razão.

095.  Nem uma e nem outra forma são admitidas 
quando se trata de Sindicalismo, e isto pelo fato 
de que o Sindicato é uma entidade de organiza-
ção de determinada categoria e de seus interes-
ses.

096.  O Sindicato deve ser livre para expressar e 
reivindicar as melhores condições de vida possí-
veis para os trabalhadores.

097.  O Movimento Sindical de Trabalhadores 
deve ser livre porque tanto em seu processo de 
promoção e constituição, como de desenvolvi-
mento, ação e mobilização, devem ser o resul-
tado da livre determinação e do esforço criador 
e responsável de todos e cada um dos trabalha-
dores.

098.  O valor que representa a liberdade deve ser 
considerado a partir de dois aspectos: 

099.  Em primeiro lugar liberdade de organização 
institucional não se confunde com falta de re-
gramentos que orientem a forma de se estruturar 
o Movimento dos Trabalhadores, notadamente o 
Movimento Sindical.

100.  Neste sentido liberdade sindical não se con-
funde com falta de um conjunto de regramentos 
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mínimos que orientem a criação e o desenvolvi-
mento e inclusive a materialização de organis-
mos reguladores das organizações representati-
vas dos trabalhadores.

101.  O que defendemos é que esses organismos 
sejam constituídos por representantes dos pró-
prios trabalhadores e não por burocratas ou 
representantes de outros segmentos sociais ou 
estatais/governamentais.

102.  Em segundo lugar liberdade significa respei-
to ao conjunto dos trabalhadores representados 
pela estrutura constituída. E é neste sentido que, 
no atual contexto, não há lugar para manipula-
ção de massas.

103.  O exercício da liberdade deve enfrentar o 
desafio de mobilizar a partir de elementos como 
a consciência do que se está fazendo, compre-
endendo o processo em curso.

104.  Acreditamos que todos os trabalhadores têm 
condições de compreender uma pauta de luta e 
as estratégias de ação propostas.

105.  É, e deve ser um dos direitos fundamentais 
dos trabalhadores.

106.  Toda pessoa tem direito a associar-se para 
contribuir solidariamente para com a defesa co-
mum de seus interesses e para encontrar a rea-
lização dos valores que derivam da dignidade 
da pessoa, da condição da classe trabalhadora e 
dos fundamentos e objetivos da comunidade.

107.  Que toda pessoa tem direito a decidir livre-
mente sua incorporação ou não a uma Organi-
zação.

108.  Que nenhuma autoridade poderá negar nem 
limitar o exercício deste direito e que a solida-
riedade é o valor e a sustentação filosófica deste 
direito.

b) A DEMOCRACIA: 
109.  A representação que exerce leva o Sindicato 

a ser uma entidade democrática por excelência.
110.  A nenhum dirigente é dada a faculdade de 

se instituir em ditador, ao revés dos interesses da 
categoria.

111.  A Democracia deve existir em três dimensões:
112.  c) Em relação ao próprio dirigente, uma vez 

que o conjunto dos que foram escolhidos para 

dirigir o Sindicato devem agir de forma a colabo-
rar e somar no cumprimento das obrigações da 
entidade. Onde há autoritarismo interno, falta ar-
gumentos éticos para se cobrar Democracia nas 
relações de trabalho ou nas relações sociais em 
geral. Evidentemente que isso não significa que 
qualquer decisão deva passar pela coletividade: 
haverão tarefas e responsabilidades específicas 
de cada um e, neste campo deve haver uma re-
lativa autonomia para bem desempenhar as fun-
ções exigidas de cada um individualmente.

113.  d) Em relação ao quadro associativo, o di-
rigente é responsável por encontrar meios de 
participação de todos quantos possam e devam 
contribuir para a construção do ideal de justi-
ça social buscado. O comodismo dos dirigentes 
poderia levar a um afastamento cada vez maior 
das “bases” em relação às decisões. Mas cabe 
aos dirigentes a responsabilidade de encontrar 
formas de envolver os associados nas decisões, 
especialmente as que maior repercussão terão 
na vida dos trabalhadores ou da própria entida-
de.

114.  e) Em relação às demais entidades que 
também respondem pelos interesses da classe 
trabalhadora, a Democracia também se exerce 
no saber agir em conjunto com as demais enti-
dades que atuam na defesa dos interesses dos 
trabalhadores. O caudilhismo é uma herança 
histórica do Sindicalismo e deve ser superada 
se quisermos construir um sindicalismo verda-
deiramente ético.

115.  A Organização Sindical de Trabalhadores é 
democrática quando reconhece e afirma que a 
força e o poder do Movimento reside nos pró-
prios trabalhadores controlando e dirigindo com 
poder de decisão e de gestão.

116.   É democrática também quando luta para que 
a sociedade política global se implante e se de-
senvolva na democracia política, econômica e 
social como a melhor forma possível de conviver.

117.  A democracia na Organização Sindical de 
Trabalhadores significa o funcionamento regular 
e sistemático dos órgãos máximos de participa-
ção, decisão e condução.

118.  A democracia no Movimento dos Trabalha-
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dores é a eleição livre, por voto direto e secreto, 
de todos os dirigentes, em todos os níveis da Or-
ganização.

119.  A democracia sindical é a consulta sistemá-
tica, contínua e permanente às bases, particu-
larmente nas mobilizações e ações de massa e 
naqueles momentos culminantes da vida da Or-
ganização, tais como acordos ou dissídios cole-
tivos, data base, reforma de Estatutos, eleição de 
dirigentes, etc..

120.  Democracia sindical é, finalmente, discipli-
na e o acatamento das minorias às resoluções 
tomadas pelas maiorias, com o devido respeito 
às minorias vencidas, porquanto representam 
um segmento do conjunto dos trabalhadores re-
presentados.

121.  Neste sentido, vencedores e vencidos, mino-
rias e maiorias, tendências hegemônicas ou não 
devem se conceber e se sentir como parceiros 
da mesma causa, ainda que defendam formas 
diferentes de se atingir os objetivos comuns.

f) A AUTONOMIA: 
122.  O Movimento Sindical de Trabalhadores 

deve ser autônomo, porque deve ser capaz de 
elaborar sua própria doutrina, (princípios e va-
lores); sua ideologia, (projeto político-histórico); 
sua estratégia, suas táticas, seus planos e progra-
mas de trabalho. 

123.  A autonomia do Movimento Sindical de Tra-
balhadores é condição fundamental para que a 
classe trabalhadora possa ser, através de suas or-
ganizações naturais de classe, o “sujeito históri-
co, o protagonista” nas tarefas de libertação, de 
mudar a sociedade e construir uma sociedade 
realmente democrática. 

124.  Estreitamente ligada à autonomia está a in-
dependência do Movimento Sindical de Traba-
lhadores. 

125.  Recusamos e combatemos o sindicalismo 
criado, estimulado e dirigido pelos patrões; 
o sindicalismo oficialista, aquele que só serve 
para plataforma de lançamento e/ou força de 
apoio a grupos no poder; o sindicalismo que 
exige uma determinada confissão religiosa para 
pertencer ao mesmo; o sindicalismo partidário, 

aquele que só é correia de transmissão de deci-
sões tomadas nos Partidos Políticos, sem levar 
em conta, nem respeitar as decisões e a vontade 
das bases do movimento sindical. 

126.  Deve sim, ser um movimento político, não 
porque dependa dos partidos, mas porque inter-
vem em todos os planos e níveis da sociedade 
política onde estão em jogo os interesses e valo-
res da classe trabalhadora, seja para defendê-los 
ou seja para promovê-los.

g) A UNIDADE: 
127.  O Movimento Sindical de Trabalhadores tem 

maior eficácia quanto maior for a sua unidade 
em torno de valores e de ação.

128.  A unidade de organizações da classe tra-
balhadora é um processo que, reconhecendo 
como ponto de partida o fato do pluralismo 
ideológico e orgânico, se esforça por aglutinar 
de forma solidária as distintas tendências que 
atuam no interior do Movimento para tratar de 
conquistar objetivos comuns.

129.  Acreditamos que a unidade é ao mesmo 
tempo um meio e um valor. 

130.  Um meio para ser mais forte a fim de lograr 
os objetivos e reivindicações comuns e um va-
lor enquanto identidade em torno de objetivos 
estratégicos comuns.

131.  A unidade do Movimento Sindical de Traba-
lhadores tem duas dimensões: 

132.  h) Uma dimensão ORGANIZATIVA, que con-
siste em unir, em juntar, em relacionar, trabalha-
dores e organizações seja de forma circunstancial 
ou de forma permanente: Desorganização e divi-
são são as duas grandes facetas vulneráveis das 
organizações sindicais brasileiras. 

133.  i) Uma dimensão de AÇÃO, que consiste em 
utilizar, em empregar a força e o poder que se 
deriva da organização e da união para a con-
quista e/ou defesa das reivindicações fundamen-
tais da classe. 

134.  O Diálogo é o principal meio que temos 
para encontrar e detectar interesses e pontos co-
muns que permitam nossa unidade.

135.  O diálogo passa a ser difícil quando as palavras, 
as ideias e as posições, têm significados diversos.
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136.  O diálogo supõe, fundamentalmente, assu-
mir a posição do outro, para poder entendê-lo 
melhor.

137.  Depois do diálogo, a unidade de ação é o 
mais factível na atual conjuntura do Movimento 
Sindical de Trabalhadores.

138.  Consideramos que a unidade de ação é o 
cerne do valor em questão. Chegar ou não a 
uma unidade orgânica depende muito mais de 
fatores conjunturais, próprios da natureza hu-
mana e da dinamicidade dos fatos, mas jamais 
podemos admitir que a falta de unidade orgâni-
ca nos coloque em pólos opostos uma vez que 
devemos nos identificar como “parceiros” perse-
guindo os mesmos objetivos.

139.  Há que se considerar adversários os que 
pensam formas e estratégias diferentes, nunca 
inimigos: nosso inimigo comum não é o outro 
segmento de trabalhadores que não concorda 
com nossas táticas e programas de trabalho.

j) A SOLIDARIEDADE:
140.  Um Sindicato não é uma entidade isolada, 

mas deve interagir com uma série de outras enti-
dades que contribuem para o mesmo fim último: 
a justiça social mediante melhores condições de 
vida para os trabalhadores.

141.  Esta solidariedade vai desde a colaboração 
nas lutas das demais entidades, quando esta luta 
contribui para o fim último já citado, até o com-
promisso de colaborar quando há dificuldades 
políticas e financeiras.

142.  Cada Sindicato deve avaliar com que inten-
sidade e qual a extensão dessa solidariedade.

143.  O fundamental é que o Sindicato não assu-
ma a postura de tartaruga, “entocada” em seu 
próprio casco.

144.  Algumas instâncias merecem menção espe-
cial em termos de solidariedade:

145.  a) Outros Sindicatos da mesma categoria, a 
nível local, nacional e até mesmo internacional.

146.  b) Sindicatos parceiros nas principais lutas, 
quando é necessário demonstrar força de pres-
são.

147.  c) Entidades não-sindicais que também de-
fendem interesses da classe trabalhadora.

148.  d) Entidades de luta internacional, especial-
mente latino-americanas.

149.  e) Setores ou grupos que lutam por conquis-
tas estratégicas específicas, tais como:

150.  f) Questões de gênero (Mulher).
151.  g) Questões étnicas (Negros, Migrantes...).
152.  h) Questões etárias (Crianças, Velhos...).
153.  i) Portadores de deficiência.
154.  j) Questões de moradia, etc
155.  A solidariedade é uma atitude do espírito e 

do coração que faz com que os trabalhadores se 
sintam unidos em uma mesma causa e ligados a 
um mesmo destino histórico.

156. A solidariedade no Movimento Sindical de 
Trabalhadores significa que cada trabalhador e 
todos os trabalhadores se sintam provenientes 
de uma mesma origem, comprometidos com 
uma mesma causa e voltados para um mesmo 
fim; que cada trabalhador e todos os trabalha-
dores sintam que os problemas dos demais tra-
balhadores são seus problemas, que os fracassos 
dos demais trabalhadores são seus fracassos, e 
que as vitórias dos demais trabalhadores são 
suas vitórias. 

157. A solidariedade de Classe Trabalhadora faz 
com que os trabalhadores percebam que o des-
tino de cada um está ligado fatal e inexoravel-
mente ao destino de todos os trabalhadores.

158. Que os trabalhadores sabem que a possibi-
lidade de sua promoção pessoal e coletiva de-
pende de que se reconheçam a si mesmos como 
irmãos e como companheiros de luta nacional 
regional e mundial.

159. A unidade sem solidariedade vale muito 
pouco. 

160. É preciso promover e desenvolver a solida-
riedade, ainda que não exista unidade orgânica.
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ASSINAM ESTA TESE:

LUIZ  CARLOS DOS SANTOS BARBOSA  - Diretor FETRAFI-RS
ELOISA FERNANDES BESSA                             - Meridional - Rio Grande
VARLEN CAROLINO CORREA OBELAR    - Banrisul  Aposentado Rio Grande
DALVA OLIVEIRA                                               - Banrisul Aposentada Rio Grande
EUNICE PIRES DE LIMA                        - Meridional - Rio Grande
PAULO RENATO DE SOUZA                              - Diretor SEEB Erechim
JOSÉ NELSON FACHINI     - Diretor SEEB Erechim
ROZELI GOLFETTO                                             - Diretora SEEB Erechim
MOACIR JOÃO TOLAZZI    - Diretor SEEB Erechim
CARLOS ALBERTO GIARETTA                        - Diretor SEEB Erechim
CARLOS KEHLES SPINATTO                             - Diretor SEEB Erechim
JACÓ JACOBI NIEDERLE                                   - Diretor SEEB Soledade
ELIUR TATIN ORTIZ                                             - Presidente SEEB Soledade
CESAR DARDE DOVAL                        - Presidente SEEB Uruguaiana
GILMAR DOS REIS SOUZA                                - Secretário SEEB Uruguaiana
IEDA BERENICE PIO DE ALMEIDA                  - Tesoureira SEEB Uruguaiana
MAURÍCIO FÉLIX BLANCO                               - Diretor SEEB Uruguaiana
GILBERTO RENE DE SOUZA                              - Presidente SEEB São Leopoldo
FABIANO DA ROSA HAUBERT                         - Diretor SEEB São Leopoldo
JOÃO ERNO REIS DE OLIVEIRA                      - Diretor SEEB São Leopoldo
CARLOS ARTUR CAMPANI                               - Diretor SEEB São Leopoldo
BARTIRA FERREIRA DE FERREIRA                - Presidente SEEB Rio Pardo
ADALBERTO LUIS SOMAVILLA                      - Diretor SEEB Rio Pardo
DIONÍSIO FRANCISCO FILHO                          - Diretor SEEB Rio Pardo
ROMEU MAIER                                      - Diretor SEEB Rio Pardo
FRANCISCO GUERREIRA                                   - Diretor SEEB Rio Pardo
JORGE RICARDO PIRES                                     - Diretor SEEB Rio Pardo
ENIO FRIEDERICH                                              - Diretor SEEB Rio Pardo
LUILZ CARLOS FAVARETTO                           - Diretor SEEB B. Gonçalves
CLEIMAR BACCA                                                 - Presidente SEEB B. Gonçalves
VALDIR JOSÉ BUSSOLOTO                             - Diretor SEEB B. Goncalves
VALDIR PAESE                                        - Diretor SEEB B. Gonçalves
MARCO ANTÔNIO CARRARO                        - Diretor SEEB B. Gonçalves
ORIVAL VALIATI                                                  - Diretor SEEB B. Gonçalves
CLAUDIR  ROBERTO LAZZAROTTO             - Diretor SEEB N. Prata
JOSÉ DE LIMA VEIGA                                          - Diretor SEEB N. Prata
GERALDO RIGO                                                 - Diretor SEEB N. Prata
LAIRTON FRISON     - Diretor SEEB N. Prata
 PEDRO CASTEGNARO                                       - Diretor SEEB N. Prata
MARILDE FERNANDES DE MATOS                 - Diretor SEEB N. Prata
EDI MARIA MACHADO                         - Diretor SEEB N. Prata
JORGE ANTÔNIO PIANO                                  - Diretor SEEB N. Prata
VICTOR RODRIGUES VIANA                            - Presidente SEEB N. Prata
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JOÃO CARLOS BIDESE                                      - Diretor SEEB N.Prata
GABRIEL LUIS CHERUBINI                               - Diretor SEEB N. Prata
CARMEN DALL AGNOLL                                   - Diretor SEEB N. Prata
JÚLIO LINS                                                          - Diretor SEEB N. Prata
HOMERO RAIMUNDO NEDEL                           - Diretor SEEB N. Prata
EDROALDO DA COSTA                       - Diretor SEEB N. Prata
REINALDO DE OLIVEIRA VARGAS                 - Diretor SEEB Cachoeira do Sul
VALÉRIO DUTRA                                               - Diretor SEEB Cachoeira do Sul
REGIS TATSCH KILIAN                        - Diretor SEEB Cachoeira do Sul
AIRTON MARLON PEUKERT                             - Aposentado Cachoeira do Sul
JOSE VILSON CORREA                                      - Diretor SEEB Cachoeira do Sul
LUIS CARLOS SHAUBERG                                  - Diretor SEEB Cachoeira do Sul
GERSON SCHLESNER    - Diretor SEEB cachoeira do Sul
PAULO AFONSO SCHINEIDER   - Diretor SEEB Cachoeira do Sul
FLAVIO MIGUEL JOHANN                                 - Diretor SEEB Lajeado
EDSON ANTÔNIO LEINDENS                            - Diretor SEEB Lajeado
GUNTER ROCHEMBACH                                    - Diretor SEEB Lajeado
NEUZA MARIA SCHNOR    - Diretor SEEB Lajeado
IRANI MACHADO RIBEIRO                               - Aposentada  BB Lajeado
 SHIRLEI ISOLDA BARBIERI                             - Diretora SEEB Lajeado
EDSON KOBER     - Aposentado Banrisul Lajeado
ADRIANO MACHADO    - Base  Banrisul SEEB Lajeado
EDSON PORTO                                                   - Diretor SEEB Lajeado
NILCE DREBS                                                       - Diretora SEEB Lajeado
PEDRO JUSTINO INCERTI                                 - Diretor SEEB Caxias do Sul
VILMAR JOSÉ CASTANHA                                - Diretor SEEB Caxias do Sul
GELSON FERNANDO MARCON         - Diretor SEEB Caxias do Sul
ARIOVALDO ADÃO FILIPPI                            - Diretor SEEB Caxias do Sul
ANA MARIA ANTONIAZZI                              - Diretora SEEB São Gabriel
ISABEL CRISTINA PAZ AITA                            - Diretora SEEB São Gabriel
SUSANA de ASSIS BRASIL FAGUNDES          - Diretora SEEB São Gabriel
ETELITA SAMPAIO FIGUEIRAS                       - Diretora SEEB São Gabriel
ANA LUCIA PONTEL                                          - Diretora SEEB São Gabriel
MARCO ANTÔNIO BALDESSERA                       - Diretor SEEB São Gabriel
MOACIR DEVES     - Diretor SEEB Ijuí


