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A perda de João Felício é enorme para nós, para o Brasil, para a Central Única 
dos Trabalhadores, para o movimento sindical brasileiro e mundial. O professor, ex-
presidente da CUT e primeiro latino-americano a presidir a Confederação Sindical 
Internacional (CSI) – que hoje congrega mais de 200 milhões de trabalhadores do 
mundo – era e continuará sendo o que defi nimos como líder.

Não tenho nenhuma dúvida de que João Felício foi o maior sindicalista que 
tivemos nas últimas décadas. Primeiro porque ele escolheu ser sindicalista. Em uma 
infi nidade de outros espaços e tarefas, inclusive mais visadas, ele escolheu lutar 
lado a lado com trabalhadoras e trabalhadores contra a exploração imposta pelo 
capitalismo.

Lembro que em novembro de 2018, quando João Felício encerrou seu mandato 
como presidente da CSI, ele disse durante congresso da Confederação, em 
Copenhagen: “Eu sempre quis ser sindicalista. Sou sindicalista e continuarei sendo, 
até o fi m dos meus dias. Podem ter certeza de que eu continuarei no movimento 
sindical, pois é nele que eu me realizo”. E assim foi.

Aliás, João Felício também foi o maior sindicalista que tivemos devido sua 
coerência. Ele exigia de si mesmo essa qualidade, como nenhuma outra pessoa 
que eu já tenha conhecido no movimento da luta política. “Eu faço aquilo que eu 
acredito”, dizia sempre. E talvez por isso tenha sempre agido de forma lógica, racional, 
autêntica e, acima de tudo, humana.

O maior sindicalista das últimas décadas alcançou esse status também pela sua 
consistência ideológica. Em suas dezenas de textos e vídeos, João Felício reforça 
a importância da luta de classe, a necessidade da construção de um mundo mais 
justo e igualitário, da solidariedade internacional entre os povos. Materiais esses 
que inspiram e orientam todos nós que damos seguimento à luta sindical e que 
procuramos ter na nossa ação coerência política.

Busquemos em João Felício uma referência para nossa ação política! Sejamos 
grandes e consistentes como ele para que possamos dar continuidade à luta pela 
libertação da classe trabalhadora brasileira e mundial.

João Felício presente!

Antonio Lisboa, secretário de Relações Internacionais da CUT

JOÃO FELÍCIOFELÍCIO



KJELD JACOBSEN

Kjeld foi o responsável pelo início da minha trajetória na CUT (depois do querido 
Drummond achar meu CV). Meu primeiro chefe sindical, no começo uns achavam até 
que eu era parente dele, nomes estranhos e caras de gringos, né?! Uma das minhas 
maiores referênciase também de várias outras pessoas da minha geração.

O maior internacionalista que já conheci, o maior! Bem antes dele fazer a graduação 
em relações internacionais, ele já era toda a prática e a teoria de RI. Inovava, criava e 
superava qualquer política internacional.

Kjeld literalmente rodou o mundo, muitas vezes em poucos dias. Encarava qualquer 
missão em defesa da classe trabalhadora, qualquer. Um dedicado estrategista, 
brilhante elaborador e solidário, sempre. E adorava uma boa música, então fi ca aqui 
minha homenagem para um champion! Meus mais sinceros sentimentos à Leonor, 
fi lhas, família e tantos amigos e amigas.

“Andwemeanto go onandonandonandon....”
Youwillalwaysbe a champion, my friend...”
“Andwe’llkeeponfi ghtingtillthe end...”

Clair SiobhanRuppert, assessora da Secretaria
de Relações Internacionais da CUT

Roberto Parizotti/PT

JACOBSEN
Roberto Parizotti/PT
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Este Caderno de Texto foi elaborado pela Direção Executiva da CUT-DF a partir de 
refl exões sobre a cruel realidade em que a classe trabalhadora no DF e Entorno enfrenta 
a pandemia da Covid-19 juntamente com o governo Bolsonaro e o governo Ibaneis.

Do Congresso Lula Livre – que aconteceu no dia em que o ex-presidente Lula 
teve sua liberdade devolvida – até hoje passamos por mudanças duras e chegamos 
na 16ª Plenária da CUT acontecendo em formato virtual, mais um desafi o para 
todas e todos nós. 

O aumento do desemprego no DF e a ampliação dos postos de trabalho 
precarizados, a falta de investimento nos serviços públicos e o desmantelamento das 
políticas públicas de assistência social levaram uma grande parte da população do DF 
à fome e à miséria. 

A demanda da população, principalmente a mais carente, pelos serviços de saúde, 
educação e assistência social, essenciais para o enfrentamento da Covid-19, mostraram 
que a oferta de serviços públicos precisa ser fortalecida no DF e no Brasil, e não 
desmontada como está acontecendo. O SUS é motivo de orgulho para o povo brasileiro 
e deve ser defendido por todas e todos nós. 

Mas a realidade mostrou que Ibaneis não tem competência para governar o DF do 
alto de sua arrogância, ao demonstrar a incapacidade de gerir a crise da pandemia nem 
no que diz respeito aos equipamentos e insumos para a saúde nem na proteção da 
população vulnerável.

Esta Plenária acontece no cenário mais desafi ador para a classe trabalhadora e nos 
impõe refl etir sobre nosso projeto organizativo e a estratégia da CUT para o próximo 
período. Também devemos consolidar um plano de lutas que nos aproxime da maioria 
da classe trabalhadora e de novas categorias em processo de organização e nos permita 
atuar como representantes das trabalhadoras e trabalhadores com as transformações 
em curso no mundo do trabalho. 

A CUT Brasil apresenta como orientação para os debates da 16ª Plenária da CUT-DF 
a construção das seguintes propostas:

- ampliação da base de representação da CUT, conjugada com a organização do 
sindicato por ramo de produção e atividade (que representa o conjunto da classe e não 
uma categoria); 

- recomposição ou reestruturação dos ramos, visando fortalecer e ampliar 
sua representatividade e sua legitimidade ao exercer a negociação coletiva e ao 
propor políticas relacionadas à defesa dos interesses dos trabalhadores/as por eles 
representados; 

- reorganização da estrutura horizontal da CUT, envolvendo as Estaduais da CUT e a 
CUT Nacional; 

- organização territorial da base da CUT, visando avançar na construção de 
estruturas compartilhadas, de unidade na ação política sindical e organização local das 
trabalhadoras e dos trabalhadores. 

CUT unida, forte e combativa!

Direção Executiva da CUT-DF

Apresentação 



2019 - 2023

Índice
REGIMENTO INTERNO 09

22

15

24

31

20

28

36

14

23

17

25

34

21

30

39

43

12

22

16

24

32

20

28

37

15

23

18

25

34

21

31

42

44

OS DESAFIOS DA CLASSE TRABALHADORA

O IMPACTO DA POLÍTICA BOLSONARO-IBANEIS NO MERCADO DE TRABALHO

POR LIBERDADE E RESPEITO 

PRECARIEDADE DO ENSINO REMOTO DURANTE A PANDEMIA

MUNDO DO TRABALHO
DEMOCRATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO COMBATE ÀS PRÁTICAS ANTISSINDICAIS

SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS

SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL

DEFENDER A JUSTIÇA DO TRABALHO

CONTRA O USO POLÍTICO-PARTIDÁRIO DO SISTEMA DE JUSTIÇA 

SOBERANIA NACIONAL

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA DAS ESTATAIS

EDUCAÇÃO PÚBLICA, GRATUITA, LAICA E DE QUALIDADE

POLÍTICA FEMINISTA PARA AS MULHERES TRABALHADORAS

POLÍTICAS SOCIAIS

TRABALHADORES E TRABALHADORAS COM DEFICIÊNCIA NO DF

PRECISAMOS FALAR SOBRE DEFICIÊNCIA

POR UMA CUT ANTILGTBFÓBICA

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA

COMUNICAÇÃO: DISPUTA DA NARRATIVA E MOBILIZAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA

COMBATER A PRECARIZAÇÃO IMPOSTA PELA TERCEIRIZAÇÃO

SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE, GRATUITA E UNIVERSAL

ORGANIZAR A JUVENTUDE TRABALHADORA

A CLASSE TRABALHADORA E A LUTA ANTIRRACISTA 

POLÍTICA AMBIENTAL PARA A CLASSE TRABALHADORA

TRABALHO NO CAMPO

FORMAÇÃO SINDICAL

ORGANIZAÇÃO E POLÍTICA SINDICAL

SOLIDARIEDADE PARA AMENIZAR A POLÍTICA DESUMANA DE IBANEIS E BOLSONARO
DESORGANIZAÇÃO, FALTA DE MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO PRECÁRIA MARCAM VACINAÇÃO NO DF

DEFESA DA VIDA

DEFESA DE DIREITOS, DEMOCRACIA E SOBERANIA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS NO DF 



16ª PLENÁRIA 
ESTATUTÁRIA DA CUT-DF

REGIMENTO
INTERNO DA



Art. 1º - A 16ª Plenária Estadual da CUT-DF será realizada nos dias 26, 27 
e 28 de agosto de 2021, por meio de aplicativo de videoconferência.

Art. 2º – A pauta da 16ª Plenária Estatutária da CUT-DF versará sobre: 
a) Projeto Político-Organizativo da CUT
b) Questões Estatutárias
c) Atualização da Estratégia Geral e Planos de Lutas
d) Recomposição da Diretoria da CUT-DF
e) Eleição dos delegados e delegadas a 16ª PLENCUT

Art. 3º - A organização da Plenária Estadual é de responsabilidade da 
Coordenadora Adjunta e da Diretoria Executiva da Central, que têm a 
competência de orientar a sua preparação, propor o seu Regimento Interno e 
submetê-lo à discussão e aprovação da Plenária.

Art. 4º - Assim que instalada, a Plenária será dirigida pela Diretoria Executiva 
da CUT-DF.

Art. 5º - Participam da 16ª Plenária Estatutária da CUT-DF:
a) Os delegados e as delegadas das entidades sindicais de base fi liadas e em 

dia com suas obrigações estatutárias, das entidades orgânicas, das federações 
estaduais e interestaduais e das oposições sindicais reconhecidas. 

b) As delegações de sindicatos fi liados deverão ser eleitas na proporção de 
1 (um) delegado(a) para cada 500 (quinhentos) sócios quites e fração de 50% 
mais 1 (um), conforme decidido pela Direção Estadual da CUT-DF.

c) Deverá ser obrigatoriamente respeitada a cota de gênero de 30% para a 
eleição de delegados(as). 

d) Ainda que a entidade sindical não alcance a fração de 50% mais 1 
prevista no caput deste Artigo, terá direito a 1 delegado(a) na 16ª Plenária 
Estatutária da CUT-DF.

e) Os membros da Direção Estadual da CUT-DF são considerados 
delegados(as) natos(as) à Plenária.

f) Os membros da Direção Nacional da CUT participarão da 16ª Plenária 
Estatutária da CUT-DF com direito a voz.

Art. 6º – Convidados(as) e observadores(as) não terão direito a voto.

Art. 7º – As propostas de Moções e Emendas à Estratégia e Plano de Lutas 
deverão ser encaminhadas em formulário próprio, até as 20 horas do dia 27 
de agosto. 

Parágrafo único. As subscrições de emendas, de no mínimo 10% dos(as) 
delegados(as) credenciados(as), deverão ser coletadas por meio de formulário 
eletrônico disponibilizado pela Coordenação da Plenária.

Art. 8º As propostas de Moções e Emendas à Estratégia e Planos de Lutas, 
para serem remetidas à 16ª Plenária Nacional, deverão receber, no mínimo, 
20% de votos dos delegados e delegadas credenciados(as). 

REGIMENTO INTERNO DA 
16ª PLENÁRIA ESTATUTÁRIA 
DA CUT-DF
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Art. 9º As inscrições para fala nos debates serão feitas por meio do chat, no 
período determinado pela coordenação da mesa.

§ 1º O(A) delegado(a) deverá informar no momento da solicitação: nome, 
sobrenome e entidade.

§ 2º Havendo mais de (10) dez inscrições, as intervenções serão sorteadas 
virtualmente, respeitada a paridade de gênero e intercaladas as falas.

§ 3º O tempo de intervenção de cada orador ou oradora inscrito(a) no 
debate será de 3 (três) minutos.

Art. 10 – Antes do início das votações, a coordenação da mesa dará as 
orientações necessárias para a votação virtual, abrirá o prazo de 3 minutos 
para cada votação, declarando em seguida o resultado.

§ 1º Durante as votações não serão aceitas questões de ordem nem de 
encaminhamento. 

§ 2º Será aberta uma intervenção contrária e uma a favor para as votações 
para as quais a Coordenação da Plenária entender necessário.

Art. 11– As questões de ordem e de encaminhamento deverão ser 
propostas à Coordenação da Plenária por meio do Whatsapp (61) 99655-1340.

Parágrafo único. A coordenação da Plenária decidirá e responderá sobre a 
questão apresentada. 

Art. 12 – Em caso de abstenções, as declarações de voto deverão ser 
encaminhadas pelo chat, por escrito, serão lidas pela coordenação da mesa e 
registradas na relatoria fi nal da Plenária.  

Art. 13 – O direito de resposta, defi nido pela mesa coordenadora dos 
trabalhados, será garantido em caso de citação nominal ofensiva, tendo o(a) 
delegado(a) o tempo de 1 minuto de intervenção para a resposta.

Art. 14 – Os(As) delegados(as), observadores(as) e convidados(as), 
regularmente inscritos(as), receberão o link – individual, exclusivo e 
intransferível – no e-mail informado no momento da inscrição. Esse será o link 
para acesso à sala virtual da 16ª Plenária Estatutária da CUT-DF.

Art. 15 – O credenciamento de delegados se dará automaticamente, no 
momento de ingresso na sala virtual da 16ª Plenária, durante os trabalhos dos 
dias 26 e 27 de agosto de 2021.

Art. 16 – O credenciamento de suplentes será realizado no dia 28 de 
agosto de 2021, das 9h às 10h, ou antecipadamente desde que solicitado 
formalmente pela entidade. 

Parágrafo único – Em caso de força maior, o/a delegado já credenciado 
poderá ser substituído por suplente antes do prazo estabelecido, desde que 
solicitado formalmente pela entidade.

Art. 17 – Os delegados(as), observadores(as) e convidados(as) fi cam cientes 
que a Plenária será gravada, em conformidade com o que regulamenta a Lei 
Geral de Proteção de Dados. 

Art. 18 – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela 
Coordenação da Plenária. 

Brasília – DF, 26 de agosto de 2021. 
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Em agosto de 2018, Ibaneis Rocha, então candidato a governador do 
Distrito Federal, recebeu da CUT-DF a Plataforma da Classe Trabalhadora 
para as eleições daquele ano. A entrega foi feita em atividade que teve 
a participação dos demais candidatos e candidatas à principal cadeira 
do Executivo local. Na ocasião, o candidato do MDB afi rmou que a 
Plataforma era “voltada para o cidadão” e que “se identifi cava” com os 
tópicos apontados no documento. Entre eles, a promoção de emprego 
e renda; o fortalecimento dos serviços públicos; a garantia de saúde 
pública de qualidade. Ibaneis mentiu.

Depois de empossado governador, Ibaneis prova com suas ações que 
o compromisso feito num passado recente foi apenas uma estratégia 
eleitoral, e que os interesses individuais e de grandes setores do sistema 
fi nanceiro vêm antes da garantia da vida da população da capital federal.

O que era visto por parte da população como positivo que é o fato 
de Ibaneis não ter tradição na política, mostrou-se um grave problema 
pela inabilidade para dialogar com os instrumentos políticos e com a 
população. 

As atitudes de Ibaneis ao longo desses quase três anos à frente 
do GDF mostram um homem antidemocrático, que não respeita as 
instituições, muito menos as organizações dos trabalhadores/as e do 
movimento social.

Exemplo de sua inabilidade para governar o DF está no fato de Ibaneis 
a cada crise trocar toda a equipe da pasta com problemas a resolver, 
como aconteceu com a Secretaria de Estado de Saúde e muitas vezes na 
Secretaria de Estado de Educação. 

O processo de privatização traz prejuízos tanto aos servidores, que 
serão transferidos e terão seus regimes de contratação alterados, como 
para a vida da população do DF, que sofrerá com o aumento dos custos 
dos serviços, sem a mínima garantia de qualidade.

Para tentar justifi car a entrega do patrimônio do povo do DF ao capital 
privado, Ibaneis utiliza o velho e equivocado discurso de que as empresas 
estão sem capacidade de investimento para proporcionar serviços 
públicos com efi ciência. Ao contrário, pesquisas mostram que essas 
estatais são efi cientes, viáveis, geram lucro e emprego e são responsáveis 
pelo desenvolvimento do DF.

O que o governador não admite é que essas privatizações, concessões e 
parcerias público-privadas (PPP) resultarão no prejuízo de toda sociedade, 
uma vez que implica no aumento das tarifas sem garantia da melhoria 
dos serviços. Outro prejuízo por trás das privatizações são as demissões de 
servidoras/es do GDF, uma vez que estão no forno os Planos de Demissão 
Voluntária (PDVs) e outras formas de enxugamento da máquina.

Em meio à pandemia da Covid-19, o governador Ibaneis Rocha 
planejou e executou a privatização da Companhia Energética de Brasília 
(CEB), entregando para a iniciativa privada a distribuição de energia 
elétrica no DF, serviço público essencial para toda a população.

E Ibaneis não pretende parar por aí sua atuação privatista. Na mira 
de Ibaneis estão outras empresas públicas como Metrô, TCB, Caesb e 
BRB, além das graves concessões e PPPs, como a Rodoviária do Plano 
Piloto e o IGES. 

Na onda do autoritarismo, do desrespeito à harmonia dos Poderes e da 
ruptura com a democracia, insufl ada pelo governo federal, surfa também 
o governador Ibaneis Rocha. Cabe às organizações da sociedade civil e 
à população confrontar de forma unifi cada os desmandos realizados de 
forma confortável pelo GDF, mas que custarão muito caro a todas e todos. 

2019 - 2023
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O Distrito Federal está entre os 10 estados menos populosos do país, 
de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE). São 
cerca de 3 milhões de habitantes, número que salta para pouco mais de 
10 milhões quando consideramos os habitantes de Goiás que circundam 
o DF. Por outro lado, o DF possuía no fi m de 2019 pouco mais de 980mil 
trabalhadores/as formais, ou 68% da população ocupada, enquanto 
Goiás possuía apenas 1,94 milhões, ou 56,29% dos ocupados no mercado 
formal, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio 
(PNAD/IBGE). Muitos/as trabalhadores/as registrados/as no DF moram em 
Goiás, na região “expandida” do entorno.

A taxa de desemprego no DF tem se mantido acima da taxa de 
desemprego no Brasil e ainda muito acima dos níveis observados até 2015. 
Ao fi m do 1º semestre de 2021, de acordo com a Pesquisa de Emprego 
e Desemprego (PED/DIEESE/CODEPLAN), a taxa foi de 18,7%, enquanto 
no país fi cou em 14,6% no mesmo período, de acordo com o IBGE. São 
praticamente 308 mil desempregados sem perspectiva de conseguir 
emprego.

E o desemprego atinge de forma muito diferente os/as trabalhadores/
as das várias regiões do DF. Enquanto no Plano Piloto e proximidades 
(regiões administrativas de renda média e alta) a taxa de desemprego fi cou 
em 17,8%. Nas regiões de média-baixa renda a taxa foi de 21,7% e, nas 
regiões de baixa renda, de 22,2%. Esta dura realidade do entorno mostra 
como devemos repensar o desenvolvimento no DF. É preciso investir nas 
administrações locais e conferir maior autonomia e dinamismo às regiões 
administrativas do estado.

Nada menos do que 11,6% dos desempregados brasileiros não tinham 
o ensino médio completo, e 40,1% dos desempregados possuíam Ensino 
Médio completo no início de 2020. O que salta os olhos, contudo, é que 
a participação dos desempregados com ensino superior completo é, a 
partir dos dados da Pnad/IBGE de 2020, mais que o dobro no DF do que 
no restante do país, 22,12% contra 10,5%. O Distrito Federal precisa investir 
mais em infraestrutura para atrair empresas de serviços que incorporem 
a mão de obra especializada que tem, aproveitando suas vantagens em 
termos educacionais em relação ao restante do país.

O caminho a seguir deve ser o da inclusão, e isso não virá pela mão 
invisível do mercado. O Estado precisa tomar para si as rédeas e retomar 
os investimentos necessários para gerar emprego e renda e ao mesmo 
tempo reduzir as desigualdades entre as regiões. A/O trabalhadora/or das 
regiões do entorno deve ter acesso às mesmas oportunidades em termos 
de serviços de saúde, educação, saneamento e empregabilidade que os/
as trabalhadores/as do Plano Piloto.

O impacto da 
política Bolsonaro-
Ibaneis no mercado 
de trabalho



2019 - 2023

15df.cut.org.br

O setor de comércio serviços no DF, durante a pandemia da Covid-19 
vem sofrendo ainda mais que o habitual. Historicamente é o setor com 
maior rotatividade no Brasil e no DF não é diferente.

As trabalhadoras/es do Comércio e Serviços foram mais atingidos/as 
pela MP 936, que dentre outras violações de direitos, prevê a suspensão 
de contratos por até 60 dias e a redução de salário e jornada por igual 
período. Ao todo, a medida atingiu mais de 6 milhões de pessoas dessas 
categorias. 

No DF, entre janeiro e maio de 2020, quase 24 mil trabalhadores/as do 
setor fi caram desempregados, o que também foi constatado pelo pedido 
de seguro desemprego. 78% das pessoas que solicitaram o auxílio nesse 
período trabalhavam no setor de comércio e serviços. 

Não vemos uma saída em curto prazo além da organização da 
categoria para essa situação enfrentada, pois a negligência tanto do GDF 
quanto da Presidência da República, em uma política local harmonizada 
com a do Genocida que mata nossa população, seja de fome ou pela falta 
de vacinas. Muitos são os desafi os enfrentados com desemprego absurdo 
e rendas cada dia menores.

Agrava mais ainda a situação desses trabalhadores/as a MP 1045, 
que reduz salários, altera regras de contratação e demissão, restringe a 
fi scalização e reduz as possibilidades de acesso à Justiça do Trabalho.

Comércio e serviços no DF 

A luta das/os jornalistas no DF durante a pandemia do covid-19 
se intensifi cou depois que o governo Bolsonaro editou as medidas 
provisórias que prejudicaram ainda mais a categoria. Desde 2020, o 
Sindicato dos Jornalistas Profi ssionais do DF vem impulsionando as 
campanhas de conscientização quanto à negligência do governo distrital 
e federal. A categoria fi cou mais exposta com a pandemia e muitas 
empresas aproveitaram o aval de Bolsonaro para reduzir salários, o que 
prejudicou os profi ssionais do DF. 

Pensando nas coisas que são menos localizadas e específi cas da 
categoria: 

1)  contra a PEC 32 (reforma administrativa); 
2) contra a MP 1045, que, além dos prejuízos mais gerais pra classe 

trabalhadora, atinge os jornalistas no regime de jornada de trabalho 
especial (pode passar a 8 horas diárias, com remuneração das que três 
extras abaixo do patamar atual); 

A MP 1045 se articula com outra coisa mais geral, que é a resistência 
à precarização das relações de trabalho. No nosso caso, a PJotização, 
principalmente, e a terceirização dos profi ssionais de imprensa em órgãos 
públicos - uma ação "casada" em que o terceirizado contrata jornalistas 
em condições precárias ou mesmo irregulares e o órgão ao qual eles 
prestam o serviço lava as mãos quanto às condições de trabalho.

3) Muito especialmente, contra a privatização, extinção ou 
esquartejamento da EBC.

Além disso, e não menos importante, o sindicato saiu 
em defesa da liberdade de imprensa e da dignidade dos 
jornalistas no exercício da profi ssão, contra os ataques do 
Bolsonaro. #forabolsonaro

Por liberdade e respeito 
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Com a pandemia da Covid-19, profi ssionais da educação do Distrito Federal e do Brasil tiveram 
que se submeter a uma política errática, negligente e negacionista dos governos federal e local. E, 
este último, mesmo tendo incialmente sinalizado com ações de controle da pandemia, se curvou 
integralmente à agenda do primeiro, condicionando à educação um contexto de insegurança, 
precarização, instabilidade, subinvestimentos e falsas acusações relacionadas ao não trabalho. 

Nesse contexto, o GDF enalteceu suas promessas, porém nada se cumpriu referente às garantias 
e às condições objetivas para o acesso à internet, equipamentos, condições pedagógicas e de 
formação continuada dos/as profi ssionais da educação. Na realidade, tudo isso se mostrou como 
falácias, levando os/as profi ssionais da educação a buscarem por sua formação, se readaptarem, à 
própria sorte, à nova realidade, bem como assumir todos os custos para desenvolverem seu trabalho. 

Com a pandemia, o isolamento social se tornou inevitável para a manutenção e defesa da vida, 
exigindo a necessidade de desenvolver um processo de aprendizagem mediado por tecnologia. 
Porém, os atropelos promovidos pelos governos levaram à implementação desse aprendizado sem 
qualquer planejamento coletivo, sem ouvir os/as profi ssionais da educação e seus representantes, 
criando desajustes desnecessários para as condições de trabalho. Tudo isso repercutiu no acúmulo 
da jornada de trabalho, aumento do adoecimento da categoria, desgastes físico e psicológico, e um 
intenso grau de precarização do oferecimento da educação para os/as estudantes.

Na realidade, esse contexto não é uma surpresa, e revela a concepção e a intencionalidade do 
projeto em curso no país, de precarização e ataques à educação pública, tanto pelo governo federal 
como pelo local, por meio da EC 95 (Teto dos Gastos), que afetou diretamente a educação; com a 
proposta de Reforma Administrativa (PEC 32), que ameaça destruir os serviços públicos, incluindo a 
educação. Além disso, o atual Ministro da Educação é o responsável pela ação judicial que visa vetar 
a Lei 14.180/21, que garantia a instalação de internet nas escolas, e é apoiador do corte bilionário na 
educação feito pelo presidente caquistocrático (inescrupuloso), de R$ 3,9 bilhões.

Não bastasse tais condições, os/às profi ssionais da educação assumiram os custos para o ensino 
mediado pelas tecnológicas, desde suas formações à compra de pacotes de internet e aquisição de 
equipamentos, além de transformar o próprio ambiente domiciliar, em espaço tempo de trabalho, 
em “chão da escola”. Dessa forma, fi zeram o impossível para mitigar o retrocesso na educação. 
Enfi m, o compromisso pela garantia da aprendizagem dos/as estudantes, levou professores/as ao 
autodidatismo compulsório, para se qualifi carem no uso das novas tecnologias com o objetivo de 
garantir as aprendizagens. Tal contexto também contribuiu para impulsionar níveis de evasão e 
retenção estudantil sem precedentes das aprendizagens. 

Dessa forma, é possível constatar que “nunca na história desse país” governos estiveram tão 
comprometidos em largar o povo à própria sorte, em não promover uma política de enfrentamento 
e controle dessa grave doença, e ainda, de estimular uma horda de “fake news” que acusam 
professores/as de não quererem trabalhar. 

De fato, um contexto de barbárie, com aprofundamento das desigualdades sociais e educacionais, 
com ataques insanos à democracia, ausência de políticas públicas para a educação, bem como; 
claras infrações sanitárias motivadas pelo Governo Federal e pelo Governo do Distrito Federal. Temos 
ainda um retorno híbrido (presencial e remoto) das aulas, que tem revelado um processo sem a 
devida responsabilidade e a garantia da segurança sanitária nas unidades escolares, cujo protocolo 
estabelecido, não levou em conta uma série de recomendações técnico científi cas, muito menos as 
questões pedagógicas, além dos alertas da falta de estrutura nas escolas apontada pelo Sindicato 
dos/as Professores/as, que também sinalizou a possibilidade de ampliar a sobrecarga de trabalho da 
categoria e a precariedade de ensino para os estudantes que estão nas atividades remotas. 

Por tanto, para a construção de uma sociedade de fato democrática, com equidade e 
igualdade, se torna fundamental uma educação com investimento, que valorize seus/suas 
profi ssionais,  para que eles/elas tenham as reais condições de criar as possibilidades para a 
construção dessa nova sociedade.  Além disso, fortalecer o processo democrático precede uma 
democracia participativa e representativa. 

Precariedade do ensino 
remoto durante a pandemia
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Em tempos de pandemia e de governos negligentes 
com a vida humana, a solidariedade se tornou uma 
das principais armas para minimizar os impactos 
econômicos do vírus. Nesse sentido, a CUT-DF e diversas 
entidades CUTistas têm realizado campanhas e doações 
a comunidades vulneráveis, em parceria com entidades 
do movimento social. 

A Secretaria das Mulheres da CUT-DF se juntou à classe 
trabalhadora nas campanhas de solidariedade, atuando 
junto ao Movimento Popular de Moradia do DF e Região 
(AMORA) para centenas de catadoras/es sem condições 
de trabalho na pandemia.

A lógica impressa pelo governo Bolsonaro, seguido 
pelo governo Ibaneis, decide quais vidas devem ser 

Solidariedade para amenizar 
a política desumana de 
Ibaneis e Bolsonaro

preservadas e indica quais vidas não têm importância. A necropolítica de 
Bolsonaro defende que existem vidas humanas que são descartáveis e 
essas vidas são as das pessoas historicamente marginalizadas e excluídas, 
como a população negra e periférica. 

O DF vive duas tragédias na pandemia, o desgoverno nacional e 
a ausência de políticas do governo local. Uma consequência muito 
signifi cativa dessa ausência de comprometimento do estado no bem-estar 
social é a falta de política para lidar com os órfãos da covid, assistência às 
famílias destruídas pelo genocídio vivido no país, além da inefi ciência em 
investir em programas de reabilitação, acesso a serviços, medicamentos 
e insumos especializados para aquelas e aqueles recuperados, mas que 
necessitam de cuidados continuados. Poucas pessoas tiveram acesso ao 
curto auxílio emergencial do DF, quase 50% da população se encontra 
em situação de desemprego, empregos temporários 
ou informais. Hoje, as populações vulneráveis no DF 
sobrevivem à pandemia graças a solidariedade da classe 
trabalhadora, mesmo aquelas e aqueles que têm salários 
modestos têm ajudado nas campanhas de solidariedades 
para as pessoas em situação de desemprego. Onde está 
o Estado?

Com a consciência de que quem tem fome tem 
pressa, foram realizadas diversas campanhas, de vários 
sindicatos, com adesão de trabalhadoras e trabalhadores 
da base, para a doação de cestas básicas, máscaras e 
itens de higiene pessoal para minimizar os efeitos da 
pandemia e dos governos Bolsonaro e Ibaneis.

Nos momentos de entrega de cestas básicas e em 
outras atividades de solidariedade são realizadas conversas sobre saúde, 
educação e papel do Estado, visando equalizar as informações sobre 
como chegamos a essa situação na pandemia. Embora ainda não haja 
representação formal da CUT para trabalhadoras e trabalhadores em 
situação de desemprego e informais, a ideia é que a organização da 
classe trabalhadora e a derrota do governo Bolsonaro seja construída 
coletivamente. A organização dessas trabalhadoras e trabalhadores é 
pauta da 16ª Plenária Nacional da CUT.

Foto: Site Bancários DF



Até meados de agosto de 2021, o Distrito Federal alcançou a marca de 460 mil casos de 
Covid-19 e quase 10 mil mortes pelo vírus. A capital federal registrou também 87 casos da variante 
Delta, uma das mais transmissíveis, colocando o DF como região com maior taxa proporcional de 
infecções no país. Paralelo a esse cenário, a vacinação contra a Covid-19, fundamental para salvar 
vidas, é marcada por desorganização, falta de monitoramento e divulgação precária.

Desinformação e fi las quilométricas são a marca da vacinação no DF, isso porque não 
há qualquer organização por parte do governo Ibaneis na elaboração dos calendários e na 
distribuição de pessoal para aplicação das vacinas.

Ficou explícito o alinhamento do governador Ibaneis ao presidente Bolsonaro na atuação 
contra a Covid-19. 

Foram inúmeros decretos, alguns alterados na mesma data, que impuseram a várias categorias 
de trabalhadores/s a indecisão sobre o trabalho presencial. O abre e fecha confundiu toda a 
população sobre qual seria a estratégia necessária para conter o avanço da pandemia no DF. 

O apoio de Ibaneis a Bolsonaro não se deu apenas para a aprovação da reforma da Previdência, 
mas também ao defender medidas de proteção à economia – que na verdade eram claramente 
ruins – em detrimento à defesa da vida. Diferentemente de vários outros estados, a ausência de 
política econômica específi ca para o DF por parte do governo Ibaneis signifi ca o apoio irrestrito à 
política econômica de Bolsonaro para o enfrentamento da pandemia, replicando todos os erros 
praticados pelo governo federal, afundando a economia do DF, gerando desemprego e mais 
desigualdade. 

As medidas equivocadas não pararam por aí e se mantiveram ao longo do processo de 
vacinação. Talvez o maior dos equívocos tenha sido o agendamento obrigatório prévio na 
internet, o que criou barreiras para a imunização, principalmente pela desigualdade. As pessoas 
sem acesso à internet foram ignoradas por quase todo o primeiro semestre de 2021. Além disso, o 
sistema de agendamento era muito ruim, o que atrasou o calendário de vacinação no DF.

Após muita mobilização da sociedade civil e de diversos movimentos e parlamentares, o GDF 
retirou a necessidade de agendamento prévio, o que possibilitou que a vacinação tivesse avanços 
na capital federal. O DF, que foi por muitos anos referência em vacinação, até agora imunizou 
apenas 25% da sua população.

Vale lembrar que o governo Ibaneis segue o calendário de imunização do governo Bolsonaro 
e, diferente de outros estados, não comprou diretamente os imunizantes. Esse é mais um exemplo 
de ausência de gestão no DF.
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Desorganização, falta 
de monitoramento e 
divulgação precária marcam 
vacinação no DF

A compra direta das vaci-
nas pelo governo Ibaneis é 
uma pauta da CUT desde o 
fi nal do ano passado, quando 
os imunizantes começaram a 
ser vendidos. Inclusive, a Cen-
tral enviou um documento ao 
governador Ibaneis explican-
do a urgente necessidade da 
compra e destacando que o 
DF tem estrutura para armaze-
namento das doses.



plano de lutas
Estratégias e
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DEFESA 
DA VIDA

1.    No início da pandemia, por aproximadamente um mês, o  governador 
Ibaneis, à época estremecido em sua aliança com Bolsonaro, tomou 
atitudes que pareciam adequadas ao momento, decretando o  fechamento 
dos espaços públicos como medida de contenção da proliferação da 
Covid-19. Contudo, supostamente após conversas com Bolsonaro, Ibaneis 
passou a tratar a pandemia de forma alinhada ao governo federal. Foram 
inúmeros e confusos decretos de abre e fecha de setores da economia e, 
além da inabilidade política para administrar o necessário confi namento, 
também foi propositalmente incompetente para a compra de vacinas. 
Para enfrentar o descaso do  Governo do Distrito Federal na proteção da 
população durante a pandemia da Covid-19, devemos: 

a) Ampliar a divulgação de informações e campanhas sobre os 
cuidados necessários para inibir a proliferação da Covid-19.

b) Realizar ampla divulgação sobre a importância de tomar a 
segunda dose.

c) Divulgar comparativos entre o DF e outras unidades da Federação.
d) Exigir a ampliação da vacinação no DF.
e) Exigir que tanto o serviço público quando as empresas forneçam 

os EPIs necessários para a proteção dos trabalhadores.
f) Realizar debate sobre as possíveis sequelas da Covid-19 e direitos 

trabalhistas. 
g) Acompanhar a volta das categorias que estiveram em trabalho 

remoto às atividades presenciais. 

2. O governo Bolsonaro aprofundou a calamidade econômica 
e social instalada no Brasil com o golpe de 2016. Direitos históricos 
dos trabalhadores e trabalhadoras estão sendo aniquilados. Avanços 
alcançados no período democrático que sucedeu à ditadura militar vão 
sendo arruinados e conquistas fundamentais obtidas nos governos PT 
passaram a ser revogadas. O que temos no Brasil nos dias de hoje é um 
governo agressivamente neoliberal na economia e ultraconservador nas 
suas atitudes.

DEFESA DE DIREITOS, 
DEMOCRACIA E SOBERANIA 

3. O sucateamento e sucessivo desmonte dos serviços e das empresas 
públicas são atrelados a vários retrocessos na organização do trabalho, 
consequentes das Reformas Trabalhista e Previdenciária e da Emenda do 
Teto dos Gastos – EC 95. Para enfrentar isso será preciso muita luta como: 

a) Defender a liberdade sindical e lutar contra os ataques do governo 
Bolsonaro à organização da classe trabalhadora. 

b) Lutar pela revogação da Emenda Constitucional 95.
c) Lutar pela revogação da Reforma Trabalhista e da Reforma da 

Previdência. 
d) Lutar contra a Reforma Administrativa, que acabará com os serviços 

públicos, deixando a população mais vulnerável sem acesso à água 
encanada, rede de esgoto, energia elétrica, saúde, educação, segurança, 
acesso à justiça, serviços de comunicação, entre outros. Além disso, retirará 
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do setor público. 

e) Lutar contra o plano de privatização das empresas públicas tanto 
na esfera federal quando distrital. 
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4. A aprovação da pior legislação trabalhista de que se tem notícia 
resultou em um aumento vertiginoso de desempregados no Distrito 
Federal e no Brasil. Não bastasse esse retrocesso, houve a alteração nas 
formas de contratação, o achatamento dos salários, a retirada de direitos, 
o crescimento do emprego precário, da uberização, dos “sem carteira”, do 
trabalho temporário e intermitente. Diante disso é fundamental:

a) Continuar na luta pela implementação de um salário-mínimo 
regional para o Distrito Federal baseado no salário constitucional 
necessário calculado pelo DIEESE.

b) Reivindicar do GDF políticas de geração de empregos formais e 
renda, com garantia de direitos e estabilidade.

c) Combater com rigor a precarização do trabalho ampliada pela 
reforma trabalhista, bem como garantir a sustentabilidade fi nanceira do 
sistema sindical.

d) Promover o debate sobre as campanhas salariais unifi cadas, 
defi nindo diretrizes e buscando construir campanhas mais amplas e 
unitárias.

e) Manter postura crítica diante de qualquer governo, seguindo os 
princípios da autonomia e independência que devem sempre caracterizar 
o movimento das trabalhadoras e trabalhadores.

MUNDO DO TRABALHO

DEMOCRATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE 
TRABALHO E COMBATE ÀS PRÁTICAS 
ANTISSINDICAIS

5.  A contrarreforma trabalhista trouxe entre outros retrocessos o 
aumento dos ataques direcionados às organizações sindicais e suas/seus 
dirigentes. Em um momento de luta pela manutenção dos direitos e contra 
o desemprego, a resistência das entidades sindicais e suas/seus dirigentes 
são fundamentais para garantir o diálogo e uma negociação de equidade 
entre os patrões e a classe trabalhadora. Sendo assim é necessário:

a) Lutar pela reimplantação de Mesa Permanente de Negociação 
com o GDF, que é um importante instrumento democrático.

b) Combater as práticas antissindicais, garantindo a organização das 
trabalhadoras e trabalhadores nos locais de trabalho.

c) Lutar pela manutenção da estabilidade no exercício da atividade 
sindical conforme os princípios expressos no Artigo 8º da Constituição 
Federal.

d) Combater a precarização de direitos e lutar para defender a 
manutenção dos Acordos e Convenções Coletivos das trabalhadoras e 
trabalhadores, evitando assim a violação de direitos neste novo cenário.

e) Lutar contra qualquer tipo de violência no trabalho e por uma 
legislação no país que ampare e defenda a trabalhadora e o trabalhador 
contra a violência, o assédio moral e sexual nas relações de trabalho.

f) Combater com vigor todo tipo de discriminação, seja de gênero, 
raça, etnia, idade ou orientação sexual, especialmente no ambiente de 
trabalho, exigindo igualdade de salários para funções equivalentes e 
melhores condições de trabalho.

g) Intensifi car a luta pela redução da jornada 
de 44 horas semanais para 40 horas semanais, sem 
redução do salário e de qualquer direito.
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SERVIDORES 
PÚBLICOS 
FEDERAIS

7. A Emenda Constitucional 95, aprovada em 2016, congelou por 20 
anos os gastos públicos e investimentos nas áreas sociais e resultou em 
efeitos negativos no que diz respeito aos direitos sociais e ao reajuste 
do funcionalismo público. Vivemos um verdadeiro massacre promovido 
contra esse seguimento. Desse modo, é importante enfrentarmos essa 
precarização imposta aos(às) servidores(as) públicos(as) e à população, 
que também sofre com esse descaso. 

8. A ausência de investimento em Educação, Saúde e em todos os 
serviços essenciais fazem com que o DF chegue na pandemia sem 
condições de atender as novas necessidades da população.

9. Para as mulheres, além do baque na organização das suas vidas 
econômicas e a precarização das condições de trabalho, a ausência 
do estado na organização dos cuidados, representados pelo SUS, 
pela educação,  pelos  mecanismos de assistência social, acarreta uma 
sobrecarga ainda maior do que a vivida anteriormente. Sendo assim 
devemos:

a) Defender o cumprimento da Lei Distrital 840/2011, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do DF, de maneira a não 
permitir nenhuma retirada de direitos, além de garantir o cumprimento de 
todos os artigos da Lei.

b) Instituir uma política de combate ao assédio moral sofrido pelos 
servidores públicos nos locais de trabalho.

c) Revogar a reforma da Previdência do DF – Lei Complementar 
Distrital 970/2020. 

d) Lutar contra a terceirização dos serviços públicos do Distrito 
Federal. 

SERVIDORES PÚBLICOS 
DO DISTRITO FEDERAL

6. O governo federal optou por não conceder reajustes aos servidores 
públicos federais e nem realizar concursos públicos, inviabilizando assim 
o bom funcionamento do Estado. Ao governo, é preferível priorizar 
as privatizações, colocando  o  dinheiro nas mãos dos empresários 
privilegiados,  a valorizar os servidores e a máquina estatal. Mais grave 
ainda é a não reposição dos cargos vagos, sucateando o serviço e 
sobrecarregando os servidores que tentam prestar um serviço de 
qualidade sem estrutura. Sendo assim devemos: 

a) Derrotar a Reforma Administrativa do governo Bolsonaro.
b) Revogar a Emenda Constitucional 95.
c) Lutar pelo reajuste salarial com reposição das perdas infl acionárias.
d) Lutar pelo reajuste dos benefícios: auxílios alimentação, auxílio 

pré-escolar e plano de saúde.
e) Exigir a realização de concursos públicos para suprir os atuais 

cargos vagos.
f) Lutar por paridade entre ativos, aposentados e pensionistas. 
g) Lutar pelo estabelecimento da data-base em 1º de maio e direito à 

negociação coletiva.
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DEFENDER 
A JUSTIÇA 
DO 
TRABALHO

11.  O Poder Judiciário – a quem acompanha o Ministério Público 
– é o poder mais conservador da República, sem participação nem 
controle social. Os agentes políticos do Judiciário e do Ministério Público 
(juízes, desembargadores, promotores, procuradores e ministros) não se 
submetem às eleições democráticas, como acontece no Legislativo e no 
Executivo, e têm cargos vitalícios. Esse perfi l conservador e a ausência 
de participação popular democrática construíram uma casta que se 
coloca acima até mesmo da Constituição Federal, como aconteceu com 
a operação Lava-Jato, que é punitivista e não se baseia em provas, mas 
apenas em suposições. Essa falta de controle social e excesso de poder 
fortaleceram o perfi l fascista e arbitrário das instituições que deveriam, 
ao contrário disso, promover a justiça. O Estado, nesse caso representado 
pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, mostrou-se seletivo, 
impedindo Lula de ser candidato à Presidência da República em 2018 
e jogando o Brasil numa situação de absoluta destruição de direitos 
e da soberania. Desmascarada a farsa da condenação de Lula, não há a 
completa revisão dos atos para garantir a segurança política plena para 
Lula, tampouco a punição para os integrantes do Judiciário e Ministério 
Público que praticaram lawfare – uso indevido do Sistema de Justiça para 
fi ns de perseguição política. Sendo assim:

a) Debater e formular propostas para a democratização do Poder 
Judiciário e do Ministério Público.

b) Mobilizar a classe trabalhadora para impedir que o Judiciário e o 
Ministério Público sejam usados para manipular eleições como aconteceu 
em 2018 com a retirada de Lula da disputa para a Presidência.

CONTRA O USO POLÍTICO-PARTIDÁRIO 
DO SISTEMA DE JUSTIÇA 

10. A Justiça do Trabalho está fortemente ameaçada pelo governo 
Bolsonaro, articulado com o capital internacional, grandes empresários e 
parte da própria magistratura. A reforma trabalhista, implementada por 
diversas alterações legislativas, é um duro golpe na classe trabalhadora 
e coloca em risco a existência do Direito do Trabalhador. A aprovação da 
Medida Provisória 1045/2021 é mais uma etapa da reforma trabalhista. 
Entre outros graves ataques, a retirada da gratuidade impede o acesso da 
maioria das trabalhadoras e trabalhadores à Justiça. Diante disso, nossos 
compromissos são:

a) Defender a Justiça do Trabalho e a democratização do Poder 
Judiciário e do Ministério Público.

b) Lutar pela revogação da reforma trabalhista (Lei 13.467/18) e 
combater qualquer proposta de terceirização (Lei 13.429/17) e outras 
formas de contratos à margem da proteção social (MP 1045/2021).

c) Travar uma luta pela democratização do Poder Judiciário e do 
Ministério Público que tem dois pontos fundamentais: assegurar o acesso 
universal à Justiça e derrotar o uso político-partidário do Judiciário e do 
Ministério Público.
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SOBERANIA 
NACIONAL

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
PÚBLICO E DEFESA DAS ESTATAIS

13. Vivemos momentos de verdadeira entrega das nossas riquezas 
ao capital, por meio de privatizações e vendas do patrimônio público. As 
estatais são públicas e não devem visar apenas lucros, mas sim oferecer 
serviços de qualidade à sociedade. Diante disso devemos:

a) Lutar pela anulação da privatização da Companhia Energética de 
Brasília (CEB).

b) Defender o fortalecimento das empresas distritais, enquanto 
empresas públicas e de desenvolvimento regional, como a Companhia de 
Água e Esgoto de Brasília (Caesb), o Banco de Brasília (BRB), a Companhia 
do Metropolitano do DF(Metrô) e a Sociedade de Transportes Coletivos de 
Brasília (TCB).

c) Combater toda e qualquer proposta de privatização das estatais do 
DF, garantindo que as empresas distritais sejam públicas e de qualidade.

d) Continuar e fortalecer a luta contra as privatizações, articulando-se 
com todos os movimentos sociais, realizando ações nacionais, estaduais, 
distritais e institucionais.

e) Defender as empresas estatais federais, em especial as que 
possuem sedes ou postos de trabalho no Distrito Federal.

f) Realizar ampla campanha junto aos trabalhadores e à população 
contra as privatizações.

g) Realizar plenárias e atividades unifi cadas das trabalhadoras e 
trabalhadores em estatais.

12.  Vivemos uma profunda crise na democracia brasileira e uma forte 
ofensiva contra os direitos da classe trabalhadora e a soberania nacional. 
Por isso, nossa luta deverá ser incansável tanto na reconquista dos direitos 
das trabalhadoras e trabalhadores quanto na defesa da soberania nacional. 
Sendo assim:

a) A CUT deverá traçar uma nova estratégia política para a classe 
trabalhadora, que articule as lutas em defesa dos direitos e a construção 
de um projeto que tenha novamente as trabalhadoras e trabalhadores 
como protagonistas de um projeto de nação mais igualitária e restabeleça 
o Estado democrático de direito.

b) Fortalecer a luta contra a privatização dos recursos naturais no 
Brasil e a reestatização das empresas que hoje se encontram privatizadas.
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EDUCAÇÃO 
PÚBLICA, 
GRATUITA, 
LAICA E DE 
QUALIDADE

15. A ausência de gestão do Estado na pandemia aumentou o 
adoecimento não apenas pela Covid, a sobrecarga do sistema de saúde 
prejudica outros tratamentos e nunca foi tão importante discutir sobre a 
saúde mental individual e coletiva. Recai sobre as mulheres trabalhadoras 
o peso da cultura de serem responsáveis pelos cuidados com a família, 
com a comunidade, serem o alicerce impecável do trabalho em uma 
sociedade na qual as taxas de desemprego sobem e as mulheres são vistas 
como preferenciais na demissão.

16. A Secretaria de Estado da Mulher do DF investe seu tempo em 
programas de empreendedorismo sem foco na inserção das mulheres 
em vulnerabilidade no mercado de trabalho. Os programas de combate 
a violência estão estagnados, o trabalho de conscientização das 
violências no mundo do trabalho como o assédio são inexistentes por 
parte do Estado. O Conselho dos Direitos da Mulher do DF, por decreto 
do governador tem maioria governista e é presidido por este, destoando 
sua função e seu compromisso com os interesses da sociedade civil. 
Nada foi feito para amenizar o impacto da pandemia na vida das 
mulheres no DF, categorias inteiras compostas majoritariamente pelas 
mulheres, como as trabalhadoras domésticas e trabalhadoras da área da 
saúde foram abandonadas e ignoradas. A ausência de política e gestão 
é a marca do GDF.

17. Nos atos que abrem os anos da 
organização civil do Brasil, os 8 de Março, há 
um envolvimento progressivo dos sindicatos, 
interseccionalizando as pautas dos direitos das 

POLÍTICA FEMINISTA PARA AS 
MULHERES TRABALHADORAS

14. “Aprender é um ato revolucionário. Por meio da educação, e de 
maneira coletiva, o indivíduo deve tomar consciência de sua condição 
histórica, assumir o controle de sua trajetória e conhecer sua capacidade 
de transformar o mundo” (Paulo Freire). Para isso é preciso:

a) Lutar pela reversão da militarização das escolas. 
b) Garantir e fortalecer a aplicação da Gestão Democrática nas 

escolas.
c) Lutar pela implantação do Plano Nacional de Educação (PNE) e do 

Plano Distrital de Educação (PDE).
d) Lutar pela educação pública, gratuita, de qualidade, laica, inclusiva 

e referenciada. Não à privatização!
e) Lutar pela Gestão Democrática do Ensino Público com autonomia 

pedagógica, fi nanceira e política, regulamentando a Lei Distrital nº 4.751, 
de 7 de fevereiro de 2012.

f) Combater todas as propostas que tenham como objetivo impedir 
o debate crítico, fundamento para a educação libertadora que garante a 
construção do conhecimento na perspectiva histórico-crítica do currículo 
em movimento e o fortalecimento e defesa da diversidade, como a Lei da 
Mordaça.

g) Propor políticas públicas que garantam a segurança nas áreas 
escolares do DF com foco na restauração do Batalhão Escolar.

h) Lutar pela garantia de liberdade para uma educação feminista, 
antirracista e antiLGBTQIA+fóbica. Respeito à diversidade!
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trabalhadoras/es e os direitos das mulheres. A discussão com o recorte 
trabalhista sobre os direitos das mulheres foi feita por diversos sindicatos 
nos últimos dois anos, mas ainda é preciso aumentar a participação sindical 
nas campanhas dos 21 dias de ativismo pelo fi m das violências contra as 
mulheres, massifi cando o debate -mais que necessário - sobre o assédio 
moral e sexual nos locais de trabalho.

18. Diante de uma conjuntura tão dura, a responsabilidade e trabalho 
das organizações sindicais aumentam, é preciso fortalecer os coletivos nos 
sindicatos, tornar a discussão sobre a paridade de gênero nas organizações 
concreta, o que signifi ca investir em formação política das mulheres 
dirigentes, dar suporte, confi ança e participação efetiva nas decisões 
e tomada de poder. Além da criação e implementação de políticas e 
protocolos de enfrentamento às violências que ocorrem dentro do espaço 
de militância sindical.

19. Nessa toada foram tornadas as reuniões do coletivo de mulheres 
periódicas, foram feitos seminários, webnários, pílulas formativas, lives, 
podcast e rodas de conversas, mas ainda é necessário aprimorar a 
participação mais efetiva dos sindicatos na pauta das mulheres.  Foi investido 
no curso de aprofundamento sobre Sindicalismo Feminista, priorizando a 
interseccionalidade das pautas de juventude, meio ambiente, socialismo, 
combate ao racismo, do movimento LBT e pessoas com defi ciência, com 
as pautas das mulheres trabalhadoras, priorizando texto e trocas de 
experiências das lideranças sindicais mulheres. A CUT-DF tem o desafi o 
de abarcar duas realidades muito diferentes, a brasiliense e um perímetro 
territorial grande do estado do GO. Dar suporte às mulheres dos sindicatos 
municipais e rurais ainda é um desafi o, ampliou-se o Encontro Distrital das 
Mulheres da CUT-DF para que houvesse municipais em Formosa, São João 
da Aliança, Padre Bernardo, Colinas do Sul, Valparaíso e Cocalzinho. Ainda 
temos muito chão para caminhar e as mulheres trabalhadoras têm a CUT 
para fazer essa caminhada juntas!

20. A luta por emancipação, reconhecimento, valorização e igualdade 
das mulheres é mundial e se refl ete nas organizações sindicais como na 
sociedade. No entanto, mesmo com inúmeros avanços, ainda há muito 
por lutar e conquistar. Para contribuir nessa luta devemos:

a) Discutir novas estratégias para fortalecer a participação e 
organização das mulheres nos sindicatos fi liados à CUT, bem como lutar 
para garantir o cumprimento da cota de gênero e de paridade nas direções 
das entidades sindicais.

b) Promover debates sobre o impacto positivo da paridade de gênero 
nas organizações sindicais.

c)  Discutir junto às entidades sindicais fi liadas ações para ampliar a 
sindicalização e participação das mulheres.

d)  Continuar debatendo e defi nindo pautas prioritárias das mulheres 
para propor aos sindicatos fi liados que as incorporem nas negociações 
coletivas específi cas de cada categoria e priorizem a luta para que as 
cláusulas de promoção da igualdade de gênero não sejam negligenciadas 
no rolo compressor dos retrocessos que a conjuntura tem imposto.

e)  Garantir a qualifi cação/formação das dirigentes que participam 
de negociações sindicais para que sejam incorporadas nas mesmas 
demandas específi cas das mulheres.

f)  Continuar defi nindo a partir do Coletivo de  Mulheres as demandas 
de formação sindical para discussão com a Secretaria de Formação da CUT-
DF a realização de atividades formativas.

g)  Fomentar a criação de Coletivos de Mulheres nas entidades 



27df.cut.org.br

2019 - 2023

fi liadas à CUT-DF.
h)  Debater com os homens dirigentes e trabalhadores/as das 

entidades fi liadas os temas relacionados às relações sociais de gênero.
i) Reivindicar para que a CUT intensifi que o debate sobre o assédio 

moral e sexual e a culpabilização das mulheres, dirigentes e funcionárias, 
apontando seus fatores, suas causas e os impactos na vida dessas mulheres, 
a fi m de garantir instrumentos e mecanismos com vistas a inibir e coibir 
tais práticas em todas as suas instâncias de organização e representação.

j) Apoiar e dar suporte na medida das condições da entidade, 
políticas de combate ao assédio moral e sexual promovido nos sindicatos a 
fi m de dar visibilidade e promover interação entre sindicatos incentivando 
a ampliação desses projetos.

k) Que se construam espaços de diálogos para as vítimas de assédios 
ocorridos em seu âmbito (nacional, estaduais e ramos) por parte dos e 
entre dirigentes, e/ou entre dirigentes e funcionárias/os dentro de suas 
instâncias.

l) Priorizar a participação da CUT-DF e suas entidades fi liadas na luta 
pelo fi m da violência contra a mulher e o feminicídio.

m) Juntamente com a Secretaria de Políticas Sociais, atuar na luta 
contra a violência sexual de crianças e adolescentes.

n) Promover ações pelo fi m da Violência Sexista dando especial 
atenção à linguagem inclusiva.

o)  Lutar pela promoção da igualdade de gênero no trabalho e na 
sociedade.

p) Desenvolver materiais de campanha sobre assédio moral e sexual 
para qualifi car e capacitar as dirigentes para a intervenção sindical no 
enfrentamento dessas práticas no local de trabalho.

q) Promover espaços de formação, interação, organização para as 
mulheres nos sindicatos rurais, aproximando a estrutura da CUT-DF à 
realidade não urbana.

r) Conselhos de Políticas Públicas e Direitos: ampliar a discussão 
sobre a importância dos Conselhos de Políticas Públicas como espaço de 
Controle Social, a fi m de incentivar a participação do movimento sindical 
nesses espaços, especialmente das dirigentes sindicais, com o objetivo de 
incluir as pautas das mulheres nas diversas políticas.

s) Incentivar a participação das mulheres dirigentes sindicais no 
Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal, bem como dos 
municípios sede das entidades fi liadas, assim como a participação na 
formulação de políticas públicas para as mulheres e na pressão para que 
essas políticas sejam implementadas.

t) Intensifi car a luta pela garantia de creche pública, gratuita e de 
qualidade, como direito da criança e autonomia das mulheres. 

u) Aprofundar o debate sobre o conceito de machismo e de 
feminismo na educação, defi nindo, em conjunto com os sindicatos 
da categoria, atividades que possam contribuir para o enfrentamento 
das práticas machistas, lesbofóbicas, transfóbicas e discriminatórias no 
ambiente escolar. 
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POLÍTICAS 
SOCIAIS

21. As políticas sociais são políticas públicas destinadas à população e 
passam necessariamente pela articulação dos diversos segmentos sociais 
existentes em uma comunidade. Sendo assim, devemos:

a) Ampliar nossa capacidade de organização e articulação dentro e 
fora do movimento sindical.

b) Para ampliar nossa capacidade de resistência, a CUT-DF e 
seus sindicatos fi liados devem fortalecer os laços de diálogo, apoio e 
solidariedade com os movimentos sociais e populares. 

c) Apoiar e valorizar a agricultura familiar e do MST junto às nossas 
bases e junto à população em geral.

d) Ampliar o diálogo com o movimento estudantil secundarista e 
universitário. 

e) Apoiar e valorizar o movimento cultural local, inclusive debatendo 
as políticas culturais na perspectiva da classe trabalhadora.

f) Participar efetivamente da Frente Brasil Popular e da Frente Povo 
Sem Medo. 

g) Aprofundar o debate com outros setores da sociedade sobre a 
participação em Conselhos de Políticas Públicas.

h) Construir um projeto popular de curto, médio e longo prazo a 
partir das necessidades, experiências e sabedorias populares.

i) Desenvolver ampla campanha na base  dos sindicatos fi liados para, 
em conjunto com os movimentos sociais, estudantis e populares, lutar 
em defesa da educação emancipada de jovens, adultos e pessoas idosas 
trabalhadores e trabalhadoras (EJA), que está sob desmonte promovido 
pelo governo Ibaneis.

22.  A Central Única dos Trabalhadores, através de seu Coletivo 
Nacional de Trabalhadoras e Trabalhadores com Defi ciência, que, por 
sua vez, organiza os Coletivos Estaduais e Distrital, desde 2003 busca dar 
visibilidade às questões específi cas desse segmento na base sindical.

23. Segundo o Censo do IBGE de 2010, 45 milhões de pessoas 
declararam ter alguma limitação funcional e que encontram barreiras 
que as prejudicam em tarefas diárias básicas, mesmo com uso de algum 
equipamento ou apoio. A falta de dados ofi ciais atualizados sobre o 
quantitativo de pessoas com defi ciência, suas condições de vida e 
trabalho é uma barreira para o desenvolvimento de políticas públicas 
que atendam efetivamente e garantam o acesso a direitos. 

24. Em relatório de 2011, a OMS (Organização Mundial de Saúde), 
estimou que a cada dia surgem, em média, 500 novos casos de defi ciência 
no Brasil. A violência urbana, rural e doméstica, de gênero, contra crianças 
e idosos, no trânsito, o racismo, a LGBTfobia, a precarização e acidentes de 
trabalho colaboram para esse alto índice de pessoas com defi ciência no 
Brasil. 

25. No campo sindical, uma das principais conquistas é a reserva legal 

TRABALHADORES E 
TRABALHADORAS COM 
DEFICIÊNCIA NO DF
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de vagas para trabalhadores com defi ciência em empresas privadas com 
mais de 100 funcionários - art. 93 da Lei nº 8.213/91. No serviço público, a 
reserva de vagas às pessoas com defi ciência transita entre 5% a 20% das 
vagas em editais de concurso público. Embora essa conquista no campo 
jurídico já tenha 30 anos, menos de 1% do total dos trabalhadores no 
mercado formal é ocupado por pessoas com defi ciência.

26. Segundo nota técnica do DIEESE, 15% dos postos de trabalhos 
extintos nos primeiros meses da pandemia eram ocupados por 
trabalhadores(as) com defi ciência. Essa é uma comprovação de que as 
desigualdades sociais provocadas por essa grave crise política e sanitária 
atingiram ainda mais aquelas pessoas historicamente vulnerabilizadas.

27. Por desconhecimento dos direitos das pessoas com defi ciência, 
principalmente relacionados ao trabalho na pauta de reivindicações pelo 
acesso a direitos, muitos sindicatos ainda não atuam em diálogo com as 
reivindicações específi cas de trabalhadores com defi ciência. Dentre elas, 
a acessibilidade é elemento essencial, pois diz respeito à eliminação de 
barreiras arquitetônicas, urbanísticas, comunicacionais, nos transportes, 
bem como é fundamental garantir relações de trabalho dignas, em 
superação às discriminações em razão de defi ciência.

28. Isso não é à toa: nossa sociedade discrimina qualquer pessoa 
que não tenha o corpo dentro dos padrões aceitos socialmente como 
“normais”. E o que é normal, afi nal? Para o capitalismo, é o corpo capaz de 
produzir mais-valia, o corpo mais produtivo. Há, nessa perspectiva, uma 
corponormatividade, onde as pessoas são valorizadas a partir desse ideal 
de funcionalidade corporal ou comportamental. 

29. Pessoas com defi ciência são consideradas incapazes de trabalhar, 
produzir com efi ciência e qualidade, desenvolver suas habilidades, fazer 
política, estudar, amar, ter cultura e lazer, assim como ter acesso a qualquer 
outro direito que as demais pessoas têm. A esse tipo de discriminação, em 
razão de defi ciência, chamamos de capacitismo. 

30. Trabalhadores(as) com defi ciência muitas vezes demandam 
recursos de acessibilidade. E acessibilidade é um direito a ter direitos, e isso 
não pode ser esquecido na pauta de reivindicações sindicais. Ter acesso ao 
trabalho, ter um local de trabalho acessível e ser tratado com dignidade 
são direitos que não foram alcançados na luta. 

31. Precisamos tratar da temática da defi ciência para avançar na 
conquista de direitos humanos historicamente negados a esse segmento 
populacional. Há que se debater sobre defi ciência como um tema de 
direitos humanos que transversaliza as relações de trabalho. 

32. A reserva de vagas de emprego para as pessoas com defi ciência 
ainda não é devidamente debatida e há muitos mitos em torno da 
defi ciência. A reserva de vagas de emprego é uma política afi rmativa que 
garante o acesso a uma vida mais digna, mas ela não é sufi ciente para a 
equiparação de direitos. As políticas afi rmativas são a porta de entrada, 
mas também as políticas formativas, valorizativas da diversidade humana 
e repressivas tem potencial de alterar uma cultura milenar de opressões 
contra quem tem defi ciência.
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PRECISAMOS 
FALAR 
SOBRE 
DEFICIÊNCIA 
PARA:

a) ampliar o protagonismo das pessoas com defi ciência no movimento 
sindical;

b) superar a ideia de que pessoas com defi ciência são menos dignas, ou 
precisam somente de caridade ou de tratamento médico ou reabilitação, 
com vistas à compreensão da defi ciência como um tema de interesse 
geral da população;

c) que as pessoas com defi ciência consigam participar das atividades 
sindicais em igualdade de oportunidades com os  demais trabalhadores(as) 
- que as melhorias em acessibilidade e relações dignas de trabalho sejam 
reivindicadas e entendidas como uma conquista que fortalece toda a ação 
sindical.

Para tanto, no campo organizativo, a CUT DF poderá:
d) Promover a participação de trabalhadores(as) com defi ciência nos 

cursos de formação sindical;
e) Fomentar criação de coletivos de trabalhadores(as) com defi ciência 

nos sindicatos, prevendo a designação de dirigentes responsáveis pelo 
funcionamento do coletivo em cada sindicato;

f) Realizar debates sobre temas atinentes à empregabilidade das 
pessoas com defi ciência e ampliar a presença de sindicalistas com 
defi ciência nos demais debates;

g) Participar do Fórum de Direitos da Pessoa com Defi ciência do DF, 
com vistas a ampliar o movimento pelo acesso ao emprego;

h) Preparar o movimento sindical para atuar contra as discriminações, 
a precarização das relações de trabalho, em defesa da redução de 
jornada, sobre  aspectos  da  avaliação  de desempenho, o acesso ao 
desenvolvimento profi ssional e à aposentadoria especial de pessoas com 
defi ciência;

i) Realizar pesquisa junto aos sindicatos de base sobre as pessoas com 
defi ciência em atividade profi ssional, e identifi car o número de pessoas 
idosas com defi ciência desempregadas e em trabalho precarizado; 

j) Promover o debate interseccional entre classe, defi ciência, 
gênero e raça.

São reivindicações relativas aos Direitos de Trabalhadores(as) com 
Defi ciência no Distrito Federal:

k) Combater a Reforma Administrativa por tratar-se de um desmonte 
dos serviços e bens públicos que vai afetar ainda mais quem já está 
vulnerabilizado;

l) Lutar pela devida implementação da avaliação biopsicossocial da 
defi ciência, com capacitação e regulamentação adequada para mudança 
de paradigma do modelo biomédico para o modelo de direitos humanos; 

m) Reivindicar do GDF políticas de geração de empregos formais e 
renda, com garantia de direitos e estabilidade, destacadamente para 
recompor o quantitativo legal obrigatório de cotas de emprego para 
pessoas com defi ciência (art. 93 da Lei nº 8.213/91);

n) Cobrar do GDF a implantação de políticas de inclusão digital e 
capacitação profi ssional às pessoas com defi ciência;

o) Cobrar do GDF a implementação de política de mobilidade urbana 
e habitação (em regiões centrais do DF) para pessoas com defi ciência nos 
marcos da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), número 13.146/2015; 

p) Cobrar do GDF a ampliação da oferta de serviços de reabilitação 
profi ssional e tecnologias assistivas (órteses, próteses, cadeira de rodas, 
aparelho auditivo, etc) às pessoas com defi ciência;

q) Cobrar do GDF a divulgação e ampliação dos atendimentos na 
Central de Interpretação em Libras – CIL – no GDF.
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34. A democracia participativa é um importante instrumento que 
permite às/aos cidadãs/cidadãos decidirem sobre os orçamentos 
públicos e infl uenciarem na gestão do governo de sua cidade. Assim 
sendo, é preciso:

a) Cobrar a realização e ampliar a participação massiva das 
trabalhadoras e trabalhadores nas Conferências Distritais em seus 
diversos temas.

b) Fortalecer a participação da CUT-DF nos diversos Conselhos 
para atuar no controle social sobre o Estado e ampliar a capacidade de 
formulação de políticas públicas.

POR UMA CUT 
ANTILGTBFÓBICA

PARTICIPAÇÃO SOCIAL E POLÍTICA

33. As diferenças e os direitos LGBTQIA+ devem ser respeitados e 
defendidos, garantindo o princípio democrático da dignidade humana. 
Diante disso, devemos:

a) Fortalecer a articulação do Coletivo LGBTQIA+ da CUT DF com 
entidades LGBTQIA+ do DF;

b) Realizar cursos de formação para as/os dirigentes sindicais com 
relação à temática LGBTQIA+, visando fortalecer a luta por direitos das 
trabalhadoras e trabalhadores.

c) Promover a criação de Coletivos LGBTQIA+ nos sindicatos fi liados à 
CUT DF e fortalecer o Coletivo LGBTQIA+ CUTista.

d) Articular com a Secretaria de Formação da CUT-DF, a partir das 
escolas de Formação, cursos de formação política para as trabalhadoras e 
trabalhadores LGBTQIA+.

e) Articular ações conjunta com as demais Secretarias da CUT-DF, 
promovendo a Interseccionalidade entre as diversas temáticas.

f) Realizar pesquisas nos sindicatos e em suas bases para levantar as 
demandas das categorias para as trabalhadoras e trabalhadores LGBTQIA+.

g) Realizar estudos, debates e atividades formativas, políticas e 
culturais para as trabalhadoras e os trabalhadores LGBTQIA+. 

h)  Calendário de datas afi rmativas LGBTQIA+.
- 29 de janeiro – Dia Nacional da Visibilidade Trans
- 31 de março – Dia Internacional da Visibilidade Trans
- 17 de maio – Dia Internacional de combate à Homofobia
- 28 de junho – Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+
- 29 de agosto – Dia Nacional da Visibilidade Lésbica
- 23 de setembro – Dia da Visibilidade Bissexual
- 26 de outubro – Dia da Visibilidade Intersexual
- 8 de novembro – Dia da Solidariedade Intersexual
- 1º de dezembro – Dia Mundial de Luta contra Aids 
-  8 de dezembro – Dia da Pansexualidade
- 10 de dezembro – Dia dos Direitos Humanos
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COMUNICAÇÃO: DISPUTA 
DA NARRATIVA E 
MOBILIZAÇÃO DA CLASSE 
TRABALHADORA

35.   Neste novo cenário, marcado pela presença de redes sociais e outras 
inovações na tecnologia da informação e comunicação, a complexidade 
em torno dos diversos debates de interesse público se torna ainda 
maior. As novas tecnologias, desprovidas de neutralidade, possibilitaram 
que o antigo processo de desinformação ganhasse uma rapidez – na 
perspectiva da disseminação – nunca antes vista. Esse fenômeno foi 
determinante para a eleição de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil e, 
consequentemente, vem viabilizando a crescente implantação de políticas 
que atacam direitos sociais, políticos, civis, tendo como um dos principais 
alvos a classe trabalhadora.

36.  Nesse sentido, ao mesmo tempo em que observamos a importância 
de atualizar dirigentes, trabalhadoras e trabalhadores de comunicação 
das entidades sindicais fi liadas à CUT-DF sobre as novas tecnologias que 
permeiam o mundo da comunicação – mostrando não só como utilizá-las, 
mas principalmente a estratégia mercadológica brutal utilizada por detrás 
delas – o resgate do direito à comunicação e à informação é primordial 
diante da atual conjuntura de ataque aos direitos trabalhistas e outros 
retrocessos. É nesse contexto que fundamentamos nossas propostas de 
atuação em política de comunicação para os dois próximos anos. São elas:

a) Cobrar a instalação do Conselho de Comunicação do DF, previsto 
na Lei Orgânica do DF e com previsão na Constituição Federal. O  
Conselho é um instrumento essencial para a implantação de políticas de 
comunicação.

b) Fortalecer o Sistema Público de Comunicação do DF, com o 
fortalecimento da Rádio Cultura e da Agência Brasília, visando à criação da 
Empresa DF de Comunicação, com perspectiva da construção de uma TV 
Pública Distrital, com uma gestão democrática, participação da sociedade, 
autonomia fi nanceira e independência editorial. Nesse campo, ainda há a 
demanda da reativação da TV Câmara Legislativa do DF.

c) Criar o Fundo Distrital para o Desenvolvimento da Comunicação 
Social, utilizado para fortalecer o sistema público de comunicação, além 
de apoiar as mídias comunitárias e fi nanciar a formação de comunicadores 
populares em todas as regiões administrativas. O Fundo, formado com 
recursos próprios do GDF, deve garantir a participação da sociedade civil 
na sua gestão, dando publicidade aos seus processos.

d) Criar o Observatório de Mídia Distrital fi nanciado pelo GDF, 
para acompanhamento, análise, sistematização e encaminhamento de 
propostas ao Poder Público, à sociedade e aos veículos de comunicação 
relativos ao conteúdo dos meios. O observatório deve ser um espaço 
de monitoramento de mídia com a participação de universidades, de 
órgãos públicos, empresas do setor, ONGs, sindicatos, associações e 
movimentos sociais.

e) Reivindicar do GDF a criação de Centros de Produção de Mídia 
articulados com as rádios comunitárias, pontos de cultura, centros 
culturais e escolas, funcionando como ambiente transversal e comunitário, 
com equipamentos e profi ssionais qualifi cados para o uso educativo e 
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democrático da comunicação em todas as regiões administrativas.
f) Exigir que o GDF garanta a universalização da banda larga em 

todo o DF.
g) Conscientizar as/os dirigentes sindicais sobre a importância estratégica 

da comunicação como determinante no êxito das lutas sindicais, estimulando 
a participação dessas/desses representantes nos espaços e atividades da CUT-
DF que façam o debate da estratégia de política de comunicação sindical.

h) Fortalecer a participação da CUT-DF e dos sindicatos fi liados, de 
forma efetiva, no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 
– FNDC. 

i) Realizar aproximação/articulação com sociedade acadêmica, coletivos 
de Comunicação e outras organizações que pautem o tema da comunicação, 
propondo reunião periódica para unifi car esforço em torno da aprovação 
de pautas comuns, inclusive com atuação no Congresso Nacional e Câmara 
Legislativa do DF.

j) Organizar a rede de comunicadores de esquerda, bem como a 
distribuição de materiais produzidos.

k) Realizar campanhas de combate à desinformação e fake news.
l) Em parceria com os coletivos da CUT-DF, contribuir com campanhas 

permanentes de combate ao machismo, misoginia, LGBTQI+fobia, racismo, 
intolerância religiosa, bem como ao assédio nos locais de trabalho, inclusive 
os sindicais e inclusão das trabalhadoras e trabalhadores com defi ciência.

m) Inserir o tema do Direito à Comunicação e à Informação e outros temas 
ligados à comunicação, no programa de Formação da CUT-DF e da Escola 
Centro-Oeste de Formação Sindical Apolônio de Carvalho, bem como utilizar 
outros recursos de formação, como cursos online e presenciais, debates, 
plenárias, etc.

n) Fortalecer o Coletivo de Comunicação da CUT-DF, orientando a 
participação de todas/todos as/os dirigentes dos sindicatos fi liados, bem 
como profi ssionais da área de comunicação dessas entidades.

o) Reunir o Coletivo de Comunicação da CUT-DF com periodicidade 
mínima bimestral.

p) Promover debates sobre a valorização das trabalhadoras e 
trabalhadores em comunicação sindical, destacando as especifi cidades de 
cada categoria, refl etindo sobre o papel desses profi ssionais, passando pelo 
respeito aos seus direitos trabalhistas.

q) Realizar Seminário de Comunicação da Classe Trabalhadora do 
DF e Entorno e Plenária de Comunicação da Classe Trabalhadora do DF e 
Entorno para discutir estratégias de comunicação capazes de contrapor os 
ataques impostos por patrões e governos e otimizar o diálogo com a base.

r) Formalizar parceria institucional com o Jornal Brasil Popular e o 
Jornal Brasil de Fato, para compartilhamento e distribuição dos conteúdos 
produzidos, com vistas a ampliar e diversifi car o público que recebe os 
conteúdos produzidos e disponibilizados através portal de notícias, redes 
sociais e em jornal impresso. 
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COMBATER A 
PRECARIZAÇÃO IMPOSTA 
PELA TERCEIRIZAÇÃO

SAÚDE PÚBLICA DE 
QUALIDADE, GRATUITA 
E UNIVERSAL

38. Após a aprovação da Emenda Constitucional 95, a saúde pública 
no Brasil, que já estava combalida, teve sua situação agravada com a falta 
de investimentos. Essa medida arbitrária traz impactos imediatos sobre 
a saúde pública no Brasil, como o fechamento de hospitais, unidades 
de saúde sucateadas e a falta de profi ssionais da saúde nas unidades de 
atendimento. 

37. A aprovação da terceirização irrestrita aprofundou um cenário 
nocivo à classe trabalhadora, já que esse modelo  de contratação possibilita 
que as terceirizadas e terceirizados recebam menos, trabalhem mais e 
permaneçam menos no emprego, se comparados com os contratados 
diretos, segundo o DIEESE. Além disso, a terceirização pode favorecer 
situações análogas à escravidão. Diante disso devemos:

a) Exigir do GDF a adequação nos contratos de empresas que 
prestam serviços ao DF, em conformidade com a Instrução Normativa Nº 
3 do Ministério do Planejamento, que delimita a metragem máxima de 
limpeza por parte das trabalhadoras e trabalhadores terceirizados.

b) Lutar pela criação de um canal de denúncia junto ao Ministério 
Público do Trabalho e o Tribunal Regional Eleitoral para que trabalhadoras 
e trabalhadores possam denunciar assédio moral eleitoral por parte das 
empresas prestadoras de serviços continuados.

c) Lutar para que seja instituída na Administração Pública sanção 
às empresas contratadas pela não quitação, no prazo legal, da folha 
de pagamento e demais benefícios das trabalhadoras e trabalhadores 
terceirizadas/os.

d) Cobrar da Administração Pública do DF não celebrar contratos 
para a aquisição de bens ou serviços com empresas ou entidades que 
mantenham trabalhadoras e trabalhadores em condições análogas ao 
trabalho escravo.

e) Combater qualquer tentativa de fl exibilização e/ou 
desregulamentação dos direitos das/ trabalhadoras e trabalhadores, 
unifi cando a atuação entre as categorias e as lutas do campo e da cidade 
para o estabelecimento de políticas públicas, garantindo o acesso da 
trabalhadora e do trabalhador à vida digna.

f) Ampliar os mecanismos existentes e criar novos mecanismos de 
aproximação, diálogo e organização das trabalhadoras e trabalhadores 
nos setores informais e pjtizados que se encontram fora das organizações 
sindicais formais.
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39.  Esse caos impacta diretamente na vida das trabalhadoras e 
trabalhadores, do serviço público e da comunidade, gerando incerteza 
do atendimento. Com a pandemia da Covid-19, foram postos à prova os 
sistemas de saúde de todo o mundo e o SUS se consolida como referência 
mundial, apesar dos ataques sofridos pelo governo Bolsonaro. Nesse 
sentido, nossa luta passa por:

Saúde do/a Trabalhador/a
a) Lutar pelo SUS, garantindo a Saúde pública de qualidade, gratuita 

e universal.
b) Lutar para garantir que a representação do Conselho de Saúde do 

DF contemple a representatividade dos usuários do SUS.
c) Cobrar do GDF que o Conselho de Saúde do Distrito Federal, 

ancorado na legislação pertinente, deverá ter a garantia de seu pleno 
funcionamento com dotação orçamentária anual.

d) Exigir do GDF o fortalecimento do Programa de Saúde do 
Trabalhador no DF, prevalecendo indicações técnicas no Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST-DF com ampliação da 
equipe multiprofi ssional.

e) Cobrar do GDF a efetivação da Resolução 450/2015, do Conselho 
de Saúde do DF, que indica que a Secretaria de Saúde implante, em caráter 
de urgência, 5 (cinco) Núcleos Regionais de Vigilância em Saúde do/a 
Trabalhador/a (NRVISAT), nas Regiões de Saúde onde não há CERESTs 
Regionais.

f) Cobrar do GDF a implementação da Política Nacional de Saúde 
da Trabalhadora e do Trabalhador.

g) Exigir do GDF assistência Social às pessoas que possuem doenças 
raras.

h) Debater e defi nir pauta prioritária sobre saúde da trabalhadora e 
do trabalhador para propor aos sindicatos fi liados que as incorporem nas 
negociações coletivas específi cas de cada categoria.

i) Garantir a qualifi cação/formação dos dirigentes que participam 
de negociações sindicais para que sejam incorporadas nas mesmas as 
demandas relacionadas à saúde da trabalhadora e do trabalhador.

j) Defi nir em atuação conjunta com a Secretaria de Formação 
as demandas de formação e capacitação das direções sindicais para 
realização de atividades formativas sobre o tema.

Políticas públicas e controle social em saúde do/a trabalhador/a 
k) Promover a discussão sobre a importância e o papel dos 

Conselhos de Saúde e de suas Comissões Intersetoriais de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora como espaço de Controle Social sobre as 
ações relacionadas ao tema, a fi m de incentivar a participação qualifi cada 
do movimento sindical nesses espaços.

l) Discutir a participação de representantes do movimento sindical 
CUTista nos Conselhos de Saúde, a fi m de pautar as questões relacionadas 
à saúde da trabalhadora e do trabalhador, bem como a implementação 
da legislação do SUS sobre o tema.

Articulação com o Movimento Social
m) Estreitar a relação do movimento sindical CUTista com os 

movimentos sociais que atuam na defesa da saúde da trabalhadora e do 
trabalhador.

n) Fomentar a criação de Secretaria e/ou Co-
letivo de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 
nas entidades fi liadas à CUT-DF que ainda não pos-
suem essas instâncias de discussão do tema.



o) Sensibilizar as direções sindicais para garantir que o tema saúde 
da trabalhadora e do trabalhador seja discutido de forma transversal nas 
ações sindicais.

p) Promover debates com as trabalhadoras e trabalhadores sobre 
temas relacionados à saúde da trabalhadora e do trabalhador tais como: 
dependências químicas e as consequências para o/a trabalhador/a no 
ambiente de trabalho; o adoecimento no serviço público, especialmen-
te sobre saúde mental desses/as trabalhadores/as; a Violência Organiza-
cional como causa do Assédio Moral; a depressão e suas consequências 
como o suicídio; a humanização do atendimento dos adoecidos no traba-
lho junto à Previdência Social e INSS.

q) Realizar campanha de conscientização das/os dirigentes sobre o 
desmonte do SUS e da importância da participação e atuação no Sistema 
de Informação em Saúde do Trabalhador (SIST).

r) Aprofundar as discussões sobre Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador e da Trabalhadora, ampliando a participação da CUT-DF e 
suas entidades fi liadas na luta pela implementação da legislação do SUS 
sobre o tema.

s) Organizar a militância CUTista para atuar na área da saúde para  
articular a retomada dos sindicatos ligados ao setor para a fi liação à CUT-
-DF.
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40. A juventude signifi ca a diversidade, seja de pensamento, cultura, 
etnia de vida e bem como compreensão de mundo. É nesse contexto que 
a/o jovem se percebe cidadã/cidadão e iniciam suas refl exões, formando 
sua compreensão social, política e cultural. É uma etapa importante, em 
que os jovens podem refl etir sobre a construção do mundo desejado. 
É imprescindível que busquemos proteção para esse seguimento, 
garantindo-lhes condições necessárias para exercer a sua cidadania como 
lhe é de direito. A partir dessa necessidade, devemos:

a) Lutar pela eliminação do genocídio da juventude negra e cobrar a 
implementação do programa “Juventude Viva”;

b) Buscar junto à Câmara Legislativa do DF a criação de projeto de 
lei garantindo direito às/aos jovens de até 21 anos o pagamento de meia 
entrada em programas culturais;

c) Buscar junto ao GDF a criação de centros de atendimento 
especializado a crianças  e  adolescentes em todas as Regiões 
Administrativas do DF nos mesmos moldes do Adolescentro;

d) Exigir do GDF a ampliação e fi scalização do Programa Menor 
Aprendiz, evitando  que jovens sejam submetidos a trabalhos 
inapropriados;

e) Articular e apoiar projetos culturais direcionados a jovens, 
promovendo e ampliando o acesso à arte, às possibilidades de escolhas, 
oportunidades e perspectivas de futuro;

f) Buscar junto à Câmara Legislativa do DF a criação de um projeto 
de lei em que o GDF estimule as empresas ou consórcios, a oferecer cotas 
de estágios como forma de oportunizar experiência às/aos estagiárias/os, 
adolescentes aprendizes e jovens trabalhadores/as;

g) Incentivar e valorizar a juventude rural para reduzir o êxodo desses 

ORGANIZAR A JUVENTUDE 
TRABALHADORA
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41. Historicamente, as populações negras, quilombolas, indígenas 
e ciganas se encontram em vulnerabilidade, uma vez que o racismo 
e o preconceito arraigado em nossa sociedade aprofundam as 
desigualdades. O combate ao racismo e ao preconceito deve ser uma 
bandeira constante de lutas. 

42. Desde o início da pandemia da covid-19, a população tem sofrido 
com o descaso do governo federal em providenciar vacinas, insumos e 
em manter o auxílio emergencial, o que resultou no grande número de 
mortos no Brasil. Toda a população negra foi duramente atingida pela 
pandemia, principalmente crianças, jovens, mulheres e pessoas idosas. 
O desemprego, a perda de renda, de moradia, a redução da jornada e a 
crescente informalidade jogaram milhares de famílias negras à própria 
sorte, sem condições de sobrevivência. 43. Para isso, é preciso continuar 
reivindicando a implementação de políticas públicas e ações afi rmativas 
para a manutenção dos direitos conquistados, com vistas a eliminar as 
discriminações e reduzir as desigualdades. Diante disso, devemos:

a) Reivindicar do GDF política integral da população negra, indígena, 
quilombola e cigana, incluindo ações de mobilização pró-saúde, levando 
em conta as especifi cidades dessas populações, em especial das mulheres, 
garantindo seus direitos sexuais e reprodutivos.

b) Cobrar do GDF a implementação da Lei 10.639/03, sobre a 
História e Cultura Afro-Brasileira, da Lei 11.645/08, 
sobre a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, 
respaldadas no art. 26 A da Lei de Diretrizes e 

jovens para os centros urbanos;
h) Abrir um canal de diálogo com a juventude e construir lutas 

em conjunto com elas e eles. O mesmo deve ser feito com estudantes 
secundaristas, que têm protagonizado importantes ocupações de escolas 
contra a reforma do ensino médio e o ajuste fi scal.

i) Fomentar junto aos sindicatos a organização da juventude em 
todas as categorias por meio de secretarias e coletivos.

j) Buscar parcerias (Codeplan, DIEESE, etc) para realização de 
pesquisa sobre o perfi l da juventude trabalhadora no DF e Entorno.

k) Lutar pelo fi m do vestibular como política educacional e afi rmativa 
de garantia ao direito de estudar para todos e todas.

l) Incentivar a participação dos jovens nas ações partidárias, 
movimentos sociais e espaços de controle social, tais como os conselhos 
de políticas públicas, e fóruns de discussão de políticas públicas.

m) Articular o retorno das bolsas universitárias, projetos científi cos 
nacionais e de intercâmbio e garantia à permanência de jovens na 
universidade, com moradia estudantil e qualidade de vida.

n) Lutar por uma educação sexual laica aos estudantes do ensino 
básico e superior, a partir da primeira infância.

o) Articular e lutar pela garantia à liberdade de culto e religião para a 
juventude, especialmente àqueles que praticam fés social e historicamente 
perseguidas e marginalizadas.

p) Lutar pela garantia de permanência da juventude das comunidades 
tradicionais em suas terras, com demarcação de áreas indígenas, reservas 
ambientais e demais áreas protegidas.

A CLASSE TRABALHADORA 
E A LUTA ANTIRRACISTA 
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Base - LDB, Lei n 9.394/96, e da Lei nº 12.288/10, que institui o Estatuto 
da Igualdade Racial, para estimular e fomentar o respeito às diferentes 
culturas e à diversidade.

c) Equiparar de forma igualitária os trabalhadores indígenas aos 
demais trabalhadores, com todos os direitos e garantias das leis trabalhistas 
e de previdência social, bem como adaptar suas condições de trabalho aos 
usos e costumes da comunidade a que pertencer a população indígena.

d) Lutar pela política de geração de emprego e de enfrentamento à 
violência letal da juventude negra, com foco no combate às desigualdades.

e) Buscar junto à CLDF aprovação de projeto de lei que institua como 
feriado a data de 20 de novembro – Dia Nacional da Consciência Negra, 
como reconhecimento à luta e resistência do povo negro.

f) Reivindicar junto ao GDF a realização de campanhas de combate 
ao preconceito e à discriminação racial institucional e no ambiente de 
trabalho, com vistas a combater o racismo nas escolas, hospitais, delegacias 
e demais órgãos públicos e na sociedade.

g) Criar mecanismos de ações para combater a violação de terreiros 
e garantir o respeito às religiões de matrizes africanas, assegurando a 
liberdade de credo.

h) Lutar para reverter o genocídio da população negra, com a geração 
de uma política de segurança que elimine o racismo institucional, onde a 
polícia não seja treinada para enxergar a população negra como suspeita 
e o inimigo a ser combatido.

i) Promover seminários, debates e palestras que tenham por 
fi nalidade a capacitação de dirigentes, das assessorias e dos militantes 
sindicais sobre a temática racial.

j) Orientar a participação de dirigentes sindicais nos fóruns ou 
conselhos que discutem a questão racial, que tenham por meta a 
implementação, regulamentação e fi scalização de políticas públicas de 
combate ao racismo e a promoção da igualdade.

k) Incentivar e orientar a participação dos sindicatos nas 
comemorações de datas históricas e culturais de relevância para a 
memória afrodescendente, assim como nos eventos marcantes para a 
comunidade negra e comunidades quilombolas e na luta contra o racismo 
e o preconceito.

l) Lutar pela igualdade de trabalho e salário, itens que devem constar 
nas pautas de reivindicação das campanhas salariais.

m) Orientar os sindicatos na criação de secretarias e/ou coletivos de 
combate ao racismo.

n) Promover a luta pela valorização da mulher negra, em conjunto 
com a Secretaria de Mulheres da CUT.

o) Incorporar o dia 21 de março – Dia Internacional de Combate 
ao Racismo na agenda de lutas, e o 20 de Novembro – Dia Nacional da 
Consciência Negra.

p) Orientar os sindicatos a incluírem em suas pautas de negociações 
cláusulas que garantam a igualdade racial no mercado de trabalho.

q) Cumprir e fazer cumprir o pacto pela inclusão racial no mercado de 
trabalho do DF.

r) Publicar sempre que possível boletins, matérias sobre o tema de 
igualdade racial nos sites da CUT e de suas entidades.

s) Racistas e machistas não passarão! Pela sustentabilidade da vida 
da população negra e das mulheres. Contra a violência racial e de gênero, 
por autonomia das mulheres e reparação histórica ao povo negro.
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POLÍTICA 
AMBIENTAL 
PARA A CLASSE 
TRABALHADORA

44. A sociedade humana vive a maior crise sanitária, em um século, 
fruto de um processo de desequilíbrios nas relações socioambientais que 
a nossa espécie, por meio do capitalismo, produz no Planeta Terra, na 
nossa casa. A COVID-19 tem suas raízes no desmatamento e na fome, mas 
toma proporções inimagináveis por causa das desigualdades sociais que 
se aprofundam no neoliberalismo, um estado de barbárie. Para sairmos 
desta situação, precisamos defender todas as formas de vida, lutar contra a 
ganância do Capital e por uma nova sociabilidade com transição ecológica 
justa e verdadeiramente democrática.

45. A classe trabalhadora brasileira, entre 2003 e 2016, constituiu novos 
marcos civilizatórios que incluía os mais pobres no orçamento federal 
e reestabelecia o equilíbrio entre o consumo dos recursos naturais e a 
produção humana. Isto foi quebrado com o Golpe de 2016 e voltamos 
a patamares anteriores de grande sofrimento humano, desemprego, 
queimadas, assassinatos de lideranças dos povos originários e quilombolas, 
apagamento do patrimônio cultural afrodescendente, poluições hídricas 
que se estenderam por grande parte do nosso litoral, aumento da caça 
“esportiva”, entre muitas outras tristezas e retrocessos. Com Temer e 
Bolsonaro, o Brasil voltou a ocupar uma posição periférica, dependente e 
subserviente aos interesses dos países centrais do capitalismo imperialista, 
perdemos nossa soberania, e isto demandou matérias primas que devastou 
nossos biomas, poluiu nossos rios, nossa atmosfera escureceu com a 
fumaça das queimadas, nosso solo foi envenenado e a fome adentrou 
com toda força nas nossas casas, nenhuma vida está mais segura, estamos 
vivendo um genocídio!

46. A classe trabalhadora do Distrito Federal sofre as perversidades e 
barbáries do Governo Federal e do seu comparsa no Distrito Federal, o 
Governador Ibaneis. Somos um berço das águas que levam vida a todo 
Brasil, mas temos difi culdade em ter água potável em casa. Estamos no 
centro do país, região de maior produção agrícola do Brasil, mas nossos 
alimentos estão cada dia mais caros e envenenados. Temos um bioma, 
o Cerrado, com cachoeiras, rios, com solo fértil e que brota riquezas, 
nossas paisagens são divinas, mas temos os parques ambientais sendo 
privatizados e o Cerrado cortado, devastado pela ganância.

47. Em defesa de todas as formas de vida, dos nossos ancestrais, das 
gerações futuras, lutaremos, resistiremos e venceremos para construir uma 
nova sociedade! Trabalhadores do campo e da cidade, povos originários, 
das fl orestas, das águas e quilombolas devem se unir em defesa da vida, 
pela dignidade da pessoa humana, pela preservação dos habitats, pelo 
direito à água potável, ao alimento agroecológico, à terra para produzir, à 
mobilidade urbana e à cidade. 

48. Para isto, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Distrito Federal defende, propaga e luta por políticas que visem uma 
transição ecológica justa e democrática com valorização e proteção dos 
povos do campo, das fl orestas, das águas e da 
cidade. Nesta perspectiva, devemos:

a) Lutar pela consolidação de uma política 
socioambiental construída democraticamente pelo 



povo, garantindo o direito universalizado ao meio ambiente saudável, 
à água potável, ao alimento agroecológico proveniente da agricultura 
familiar, à mobilidade urbana, à cidade, ao acesso à cultura e ao lazer, com 
fi nanciamento e execução pelo Estado.

b) Trabalhar para que tenhamos instituições comunitárias, 
associativas e do Estado democráticas e participativas no DF visando 
cidades inclusivas, arborizadas com plantas nativas do Cerrado, com 
mobilidade sustentável, com lazer gratuito para todas as idades, parques 
ambientais estatais com serviços de educação socioambiental, pesquisas, 
preservação, contemplação e lazer, e trabalho digno para todos e todas. 

c) Combater o uso de agrotóxicos, pesticidas ou venenos no campo 
e na cidade, os impactos da mineração irresponsável, a utilização irracional 
e privatizada de corpos hídricos e a privatização dos parques ambientais.

d) Reivindicar junto ao GDF esforços para o desenvolvimento 
de um DF sustentável, com a criação de empregos verdes, adotando 
tecnologias limpas e sustentáveis, incluindo a promoção de uma educação 
socioambiental à população, gerando mais e melhores empregos e postos 
de trabalho decentes, visando uma transição justa. 

e) Demandar junto ao GDF a revitalização dos Parques das Regiões 
Administrativas e criação de novos onde não houver, proporcionando 
lazer, bem-estar e qualidade vida às/aos moradoras/es do Distrito 
Federal. 

f) Exigir do GDF a prioridade na aquisição da produção de 
agroecológicos e da agricultura familiar em todo o sistema de compras 
governamentais, principalmente na alimentação escolar (Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, Companhia Nacional de 
Abastecimento -  CONAB).

g) Estabelecer o uso da água como um direito humano e subjetivo, 
garantindo a manutenção do abastecimento da população e seu acesso 
ao saneamento básico público e universal, combatendo especulação 
imobiliária e edifi cações sem responsabilidade socioambiental, 
respeitando o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), de forma a 
assegurar a manutenção das bacias hidrográfi cas e lençóis freáticos do 
DF. 

h) Demandar do GDF a instalação e fi nanciamento de galpões 
de coleta seletiva em vários pontos do DF, geridos pelas Cooperativas 
e Associações de Catadores de Materiais Recicláveis, com realização e 
fi nanciamento pelo GDF de coleta seletiva e educação socioambiental em 
todo o DF, prioritariamente contratando catadores de material reciclável 
cooperado.

i) Reivindicar junto ao GDF o desenvolvimento de políticas de 
educação socioambiental nas escolas, parques ambientais e pontos 
turísticos do DF com ampliação, por meio de concursos públicos, do 
quantitativo de servidores responsáveis pela educação socioambiental 
nos órgãos ambientais e na SEEDF.

j) Exigir do GDF a realização do Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial - PDOT sob a ótica do bem-estar social e ambiental, garantindo 
a ampla participação da sociedade em todas as suas dimensões, incluindo 
todas as entidades civis organizadas (sociais e sindicais), de maneira a 
possibilitar uma visão global.

k) Reivindicar do GDF a ampliação de políticas de mobilidade urbana 
no DF, ampliando os investimentos, aprimorando a gestão, interligando 
modais de transporte, melhorando a qualidade e reduzindo as tarifas do 
transporte coletivo, priorizando a construção e ampliação das malhas 
metroviárias, das ciclovias e dos corredores de ônibus e com a mudança 
de toda a frota para ônibus elétricos de produção nacional.
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l) Ampliar as feiras de produtos agrícolas em todas as Regiões 
Administrativas e a rede de produtoras/es e consumidoras/es de produtos 
da agroecologia e da agricultura familiar para troca de informações da 
base trabalhadora e facilitação de escoamento de produção local para 
mercados livres.

m) Apoiar a formação de coletivos da economia solidária, com 
criação de bancos solidários.

n) Reivindicar junto ao GDF a implementação de meios de 
reaproveitamento da água nos órgãos públicos com telhados 
ecológicos (escolas, hospitais, feiras) e em novas edifi cações, inclusive 
privadas, com dispositivos com esse objetivo.

o) Lutar contra a política atual do governo federal de 
esquartejamento da gestão ambiental, que transferiu parte do 
Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura.

p) Lutar contra a transferência da gestão da Área de Proteção 
Ambiental (APA) do Planalto Central - hoje nas mãos do governo federal 
- para os governos do Distrito Federal e de Goiás.

q) Exigir a ampliação do quantitativo de servidores públicos, 
por meio de concursos públicos, dos órgãos ambientais do GDF e do 
Governo Federal.

r) Lutar contra a retirada da demarcação das áreas indígenas 
da FUNAI.

s) Exigir a não substituição de dirigentes técnicos por pessoas 
inabilitadas para a gestão ambiental.

t) Lutar pelo Impeachment do Presidente Bolsonaro e pela 
mudança nas políticas ambientais do Ministério do Meio Ambiente, 
contra sua vinculação com o agronegócio depredador, tráfi co 
internacional de madeiras e por adulteração de plano de manejo.

u) Promover uma agenda de lutas contra o marco do saneamento 
básico previsto na Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que visa 
importar para o Brasil a política perversa implantada no Chile, onde 
só tem acesso à saneamento básico, mínimo e de qualidade, quem 
pode pagar por tal serviço, excluindo a obrigatoriedade do Estado e 
transferindo para a iniciativa privada, marginalizando ainda mais os 
mais pobres.

v) Promover formação política e organização para os/as e 
trabalhadores/as das associações e cooperativas de catadores de 
material reciclável.

w) Participar ativamente da Campanha Permanente contra os 
Agrotóxicos e Pela Vida.

x) Discutir as causas ambientais para inclusão nos acordos e 
convenções coletivos.

y) Trazer a temática do meio ambiente para a agenda corporativa 
da CUT e sindicatos fi liados.

z) Discutir e elaborar projeto de uso consciente na CUT e 
sindicatos fi liados.



49.  A valorização das trabalhadoras e trabalhadores rurais perpassa 
pelo reconhecimento do trabalho no campo, do fomento à economia 
solidária, à agricultura familiar e da reforma agrária como fonte importante 
do progresso, de novas formas de geração de emprego e renda no campo 
e na cidade. Para possibilitar esse reconhecimento é preciso: 

Políticas Públicas
a) Lutar pela geração de mais e melhores empregos, com igualdade 

de oportunidades e de tratamento, através da valorização do trabalho no 
campo para a promoção da igualdade, distribuição de renda e inclusão 
social.

b) Reivindicar a formulação do pacto contra a pobreza e a miséria no 
campo em parceria com todos os setores da sociedade, estabelecendo 
metas, estratégias e recursos, com planos específi cos de combate à 
pobreza rural, contemplando ações de acesso à terra, crédito, tecnologia, 
água, energia e assistência técnica, potencializando a agricultura familiar 
sustentável e agroecológica.

c) Exigir do GDF a elaboração de campanhas de erradicação do 
trabalho infantil e trabalho escravo no campo.

d) Exigir do GDF a criação de políticas setoriais de saúde, educação, 
moradia e assistência que integrem de forma intersetorial, focalizando 
ainda ações em recortes de gênero, geração, raça e orientação sexual, 
buscando a implementação de uma política afi rmativa e inclusiva.

e) Lutar pela garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores 
rurais assalariadas/os, combatendo o trabalho escravo.

f) Criar mecanismos para garantir a obrigatoriedade do fornecimento 
gratuito de equipamento de proteção individual (EPI) por parte dos 
empregadores para as/os agricultoras/es ou trabalhadoras/es rurais 
expostos a produtos perniciosos.

g) Estimular a criação de programas e campanhas de enfrentamento 
à violência doméstica e familiar no campo.

Saúde no Campo
h) Criar um programa de saúde no campo para o atendimento à 

saúde das trabalhadoras e trabalhadores, em especial para as mulheres, 
nos seus princípios originais da gratuidade, integralidade e universalização.

i) Criar campanhas de orientações sobre intoxicações e problemas 
de saúde ocasionados pela aplicação de agrotóxicos e prevenções de 
doenças laborais.

Educação no Campo
j) Buscar junto ao GDF o fomento do ensino em escolas técnicas 

agrícolas, nos níveis fundamentais e médio, através da melhoria das 
escolas existentes e da criação de novas escolas.

k) Reivindicar junto ao GDF a garantia de merenda escolar de 
qualidade, articulada com organizações locais de agricultura familiar e da 
pesca artesanal, no fornecimento de produtos.

l) Lutar pela garantia de transporte escolar público, gratuito e seguro 
a todas/os as/os estudantes da área rural.

Agricultura Familiar
m) Estimular as entidades sindicais de base a valorizarem a agricultura 

familiar no âmbito do Distrito Federal e Entorno.
n) Reivindicar que o GDF fortaleça a agricultura familiar via fomento 

de crédito, implantação de infraestrutura necessária com apoio técnico, 
formação profi ssional e organização em cooperativas e associações.

o) Pautar o GDF para que a agricultura familiar seja integrada às 
economias locais para geração de emprego, renda e desenvolvimento, 
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50. A formação é um importante instrumento do movimento sindical, 
pois é ela que prepara novas lideranças para dar continuidade às lutas por 
direitos, possibilita a construção do conhecimento na perspectiva classista 
e fortalece a ação sindical. Por isso devemos:

a) Identifi car junto às direções sindicais demandas da formação, 
buscando formar a/o dirigente para uma atuação mais humanizada 
junto às trabalhadoras e trabalhadores da sua base, compreendendo as 
necessidades destes como cidadãos/as de uma localidade, não apenas de 
um local de trabalho.

b) Realizar curso de formação permanente com foco em um viés 
mais crítico do contexto histórico pelo qual estamos passando, de maneira 
a preparar as/os dirigentes para as lutas diárias.

c) Promover  atividades  formativas  sobre  igualdade  de  
oportunidades, gênero, raça, orientação sexual, assédio moral e 
sexual, direitos das  pessoas com defi ciência, meio ambiente, direito   a 
comunicação, em conjunto com outras secretarias da CUT-DF.

d) Promover  debates, palestras, seminários e cursos sobre questões de  
interesse  da categoria e dos interesses das trabalhadoras e trabalhadores 
em geral;

e) Lutar pela inclusão digital das trabalhadoras e trabalhadores dos 
diversos seguimentos que não têm acesso à tecnologia.

f) Garantir espaço nas formações sindicais para igualdade de gênero, 
combate ao racismo e combate à LBGTQI+fobia.

g) Implementar uma plataforma digital de formação, preferencial-
mente utilizando software livre.

garantindo que a produção seja direcionada às creches, escolas e hospitais 
locais.

Reforma Agrária
p) Reivindicar junto ao GDF a regularização fundiária e cadastramento 

de unidades domésticas rurais.
q) Buscar junto ao GDF apoio às famílias assentadas com implantação 

de infraestrutura necessária com ajuda técnica, formação profi ssional e 
organização em cooperativas.

r) Lutar pelo desenvolvimento como a comercialização dos produtos, 
créditos, redes e cadeias produtivas, articulando as ações de economia 
solidária com outras atuações e programas existentes.

s) Buscar junto às autoridades responsáveis o incentivo às cadeias 
produtivas com o atendimento simplifi cado e integrado das cooperativas 
da economia solidária com garantias legais diferenciadas do mercado.

t) Solicitar abertura de diálogo junto ao GDF sobre a implementação 
da Reforma Agrária no DF, além de desenvolver política de ordenamento 
territorial e a destinação de terras públicas visando à conservação das 
riquezas naturais e o direito da população aos seus territórios.

u) Filiar à CUT-DF todas as Confederações, Federações e Sindicatos de 
Trabalhadores/as Rurais, Assalariados/as e Agricultura Familiar, conforme 
deliberação da categoria, fetrafi anos ou contaguianos. 

FORMAÇÃO 
SINDICAL
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51.  Os duros golpes sofridos pelo movimento sindical nos últimos 
anos com o governo federal, nos faz refl etir sobre o movimento sindical 
que queremos. Temos a opção de continuar fazendo movimento sindical 
nos moldes dos anos 80 ou podemos nos reinventar para encarar os 
desafi os e as lutas contra esses processos estruturais do capitalismo, que 
geram desigualdade social e que norteiam as novas relações no novo 
mundo do trabalho. No século 21, os acontecimentos ocorrem de forma 
veloz. Por isso, é imperativo que o movimento sindical aprenda a atuar 
nesse novo contexto, disputando as narrativas e as lutas neste século que é 
reconhecido por seu avanço tecnológico e pelos trabalhos via plataformas 
digitais. Para isso devemos:

a) Lutar contra a reforma sindical idealizada pelo governo Bolsonaro.
b) Realizar plenária  com as entidades sindicais para discutir 

estratégias de acompanhamento e apoio às eleições sindicais.
c) Continuar apoiando, inclusive fi nanceiramente, as entidades 

fi liadas para regularização/atualização de todo processo do pedido de 
registro sindical junto ao Ministério da Economia e Trabalho.

d) Garantir que a CUT rapasse às CUTs Estaduais 15% (quinze por 
cento) dos recursos para apoio às eleições e reeleições sindicais de chapas 
CUTistas, organização e acompanhamento das oposições sindicais e 
regularização do registro sindical junto ao Ministério da Economia e 
Trabalho, Justiça e Segurança Pública.

e) Fazer levantamento dos sindicatos não fi liados à CUT no Distrito 
Federal e Entorno e aprofundar o debate de estratégias para aproximação 
a fi m de garantir fi liação e/ou defi nição de organização de oposição 
CUTistas nessas bases.

f) Promover diálogo franco com as direções dos sindicatos que 
já estão no processo de aproximação com a CUT para promover a 
fi liação à Central.

g) Fazer levantamento das oposições sindicais já constituídas e de 
possíveis oposições a serem organizadas e apoiadas, garantindo que o 
trabalho dessas oposições seja de forma constante para sedimentar o 
reconhecimento da oposição CUTista pelas/os trabalhadoras/es da base.

h) Identifi car possíveis categorias não organizadas para criação de 
sindicatos.

i) Realizar levantamento do nível de sindicalização das entidades 
fi liadas, e viabilizar uma campanha permanente de conscientização e 
fi liação unifi cadas.

j) Estimular campanhas de sindicalização, inclusive específi cas, 
voltadas para jovens e mulheres.

k) A partir de levantamento específi co, promover campanhas de 
interesse das/os trabalhadoras/es e divulgar materiais de relevância nas 
redes sociais.

l) Contribuir para a integração e organização das/os trabalhadoras/
es desempregadas/os e informais.

m) Realizar encontros das direções sindicais por ramo de atividade, 
para troca de experiências, fortalecimento da solidariedade e defi nição de 
ações conjuntas.
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n) Realizar o Encontro Técnico Jurídico de orientação para 
procedimentos sobre a substituição do Imposto Sindical e novas taxas.

o) Realizar curso preparatório para as eleições sindicais, sendo 3 (três) 
cursos de mesários e 1 (um) curso de Comissão Eleitoral.

p) Construir agenda de visitas/reuniões periódicas nos sindicatos 
fi liados como forma de promover a aproximação da CUT com as direções 
sindicais.

q) Estimular a criação de aplicativos das entidades sindicais para 
contato direto com as suas bases, com o objetivo de aproximar a/o 
trabalhadora/or de sua entidade sindical. Os aplicativos devem viabilizar 
fi liações, pagamento de mensalidades, portal tira dúvidas, informativos 
semanais.

r) A nova realidade do mundo do trabalho tem levado a cada novo 
dia a precarização no mercado de trabalho, por isso a CUT deve buscar os 
trabalhadores/as de aplicativos e suas demandas para organizá-los.

Promover intercâmbio e apoio recíproco com outras entidades sindicais 
que adotem os princípios do sindicalismo classista.

s) Discutir em assembleias gerais uma política que busque a 
organização dos/as trabalhadores/as nos setores de trabalho e a 
aproximação destas/es com o sindicato.

t) Organizar plenárias sindicais e populares para contribuir para a 
inserção das/os dirigentes nos movimentos populares, participando da 
realidade das comunidades, abraçando as lutas comuns e de interesses de 
todas e todos.

u) Fomentar o debate da unifi cação de sindicatos CUTistas que 
representam a mesma categoria.

v) Atuar de forma independente e autônoma em relação ao poder 
de Estado e partidos políticos.

w) Mobilizar os sindicatos fi liados, através das CUTs Estaduais, a 
estarem ocupando plenamente o seu papel de coordenação de suas 
próprias bases para atos e mobilizações, quando realizados em parceria 
com os movimentos populares. 

x) Elaborar projeto de plataforma digital em parceria com 
trabalhadoras/es, sindicatos e a Central que objetive a nossa inserção 
no mercado de aplicativos, com baixas taxas de administração e algum 
lucro para as entidades sindicais, garantindo assim dignidade a essas/es 
trabalhadoras/es e minimizando a exploração a qual estão submetidos.

y) Maior aproximação das entidades sindicais, de base inorganizada e 
de difícil acesso, a partir da criação do aplicativo, aproximando, mobilizando 
e politizando as trabalhadoras e trabalhadores da base.

z)  Que todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais representados 
pelos seus sindicatos, federações e confederações possam ter o 
direito de fi liar suas entidades à CUT enquanto classe trabalhadora, 
independentemente de serem assalariados ou agricultores rurais.





O ano era 1981. Mais de cinco mil delegadas e delegados do Oiapoque 
ao Chuí se reuniram na cidade de Praia Grande (SP), no maior encontro 
de lideranças da classe trabalhadora desde que a ditadura militar havia 
sido implantada no Brasil. Acontecia ali o evento histórico nominado de 
1ª Conferência Nacional da Classe Trabalhadora – CONCLAT.

O   edifício  ainda em construção que abrigou as representações 
de 1.091  entidades sindicais de todo o Brasil acolheu também o 
renascimento da luta de classe organizada contra a repressão aos 
trabalhadores, por melhores salários e pela redemocratização do 
país. Foram três dias de debates e intensa disputa  para romper com a 
estrutura oficial e dar início ao sindicalismo livre e autônomo.

Uma longa e acirrada negociação desembocou na criação de 
chapa única que formou a Comissão Pró-CUT. A  Central  Única  dos 
Trabalhadores nasceu pela base, combativa e autônoma dois anos 
depois, em 28 de agosto de 1983, no Congresso Nacional da Classe 
Trabalhadora, em São Bernardo do Campo (SP), tendo como presidente 
o metalúrgico Jair Meneghelli.

Sem tolerância para a continuidade de um tempo marcado pelo 
ataque intransigente à classe trabalhadora e aos direitos humanos, 
a CUT deu seu primeiro grito com a reivindicação pela retirada do 
Decreto-Lei 2.045, que tramitava no Congresso Nacional com o objetivo 
de limitar reajustes salariais a 80% do índice de inflação do período. 
Paralelamente, as lutas pelo cancelamento dos acordos com o FMI, 
contra as intervenções do governo nos sindicatos e pela reforma agrária 
também foram apresentadas, e mostraram de imediato que a CUT dizia 
nunca mais para o recente passado sombrio.

Combativa, 
autônoma e 
construída 
pela base

cut_df @cut-dfcut-dfcutdfoficial


