FÓRUM SINDICAL DOS TRABALHADORES
CNTI▪ CNTTT▪ CONTTMAF▪ CONTEC▪ CONTCOP▪ CNTEEC▪ CONTAG CONTRATUH▪
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EM DEFESA DA UNICIDADE SINDICAL, DO SISTEMA CONFEDERATIVO, DO EMPREGO E DOS
DIREITOS TRABALHISTAS

Ofício Circular FST/CCT nº 005/2021
Brasília, 16 de fevereiro de 2021.
Ao
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Dr. Rodrigo Otávio Soares Pacheco
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Parabenizando-o pela conquista de tão nobre cargo, aproveitamos a
oportunidade para recorrer e rogar por seus serviços e o fazemos em função da grave
crise que estamos atravessando em especial os Trabalhadores, as Micro e Pequenas
Empresas e a família brasileira.
É de fundamental importância a atuação do Congresso Nacional na
correção dos rumos que o Governo Federal está tomando, em uma inanição de
causar espanto até nos mais otimistas.
As Capitais dos Estados passam a suspender a Campanha de Vacinação
contra a Covid-19 pela falta de medicamento. Por pior que fossem as expectativas,
nunca chegamos a imaginar tamanha irresponsabilidade para com a população
Brasileira.
A grande esperança da retomada da Economia com a propalada
imunidade de “rebanho” transforma-se, de vez, num enorme e desesperador
pesadelo.
Cobrado em face de tamanha inoperância, as vagas respostas do
Executivo Federal são sempre no sentido de que até o final do ano todos estarão
vacinados. A conta não fecha bastando para tanto fazer-se operação matemática e
constatar a verdade.
Não temos vacinas e nada está sendo feito para se comprar novas doses
envazadas ou IFA para que nossos laboratórios as envase.
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Enquanto isso o número médio de mortes que deveria estar diminuindo
por causa da vacinação, se mantém com perspectiva de crescimento. Essa
manutenção do "status quo" nos levaria a mais de 500.000 mortes até que o Plano
Nacional de Vacinação se concretize ao final de 2021.
O papel do Congresso Nacional é de vital importância no sentido de uma
mudança de comportamento na administração de nossas vidas.
Ouvimos que o estudo do Ministério da Economia sinaliza para um
Auxílio Emergencial da ordem de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). O valor
sequer preenche uma sacola de compras no supermercado. E, pasme, o número de
pessoas que terão direito a receber será menor.
Dá-nos a impressão que a distância entre o Executivo e o Povo é cada vez
maior e, a desnutrição os tornará mais suscetíveis a doenças que como em Manaus,
não terão um leito para tratamento, principalmente mantida a logística ministerial
imperante.
Suplicamos para que, sob sua liderança, seja formado um grande debate
de esclarecimento, visando uma mudança positiva para o caso. A transformação
feita pela fome é imprevisível.
Apelando para a sensibilidade de Vossa Excelência, na busca de um
Brasil melhor, com a certeza de que a Casa Legislativa não seja a extensão de um
Executivo que institui o caos no País, confiamos na sua liderança e competência
Política na condução de urgentes transformações para superação dessa dura
realidade.
Colocamo-nos à inteira disposição para fazer parte desse amplo debate,
representado da classe Trabalhadora, através do Fórum Sindical dos Trabalhadores
- FST, que congrega as Confederações Nacionais dos Trabalhadores das mais
diversas categorias profissionais, sempre em busca de uma solução viável ao bem
social, o emprego decente e da estabilidade econômica tão aguardada.
Sem outro particular, com os protestos de estima e consideração, nos
colocamos à disposição para um diálogo de coalizão para solução dos problemas
Nacionais.
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Cordialmente,

Oswaldo Augusto de Barros
Coordenador-nacional do FST
Presidente da CNTEEC
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