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EMENDA ÀS ESTRATÉGIAS E PLANO DE LUTAS DA CUT BRASIL 

 

Emenda 002 -  Proponente: Henrique Torres Sinpro/DF - APROVADA 

 

Página 12; Parágrafo 26 

Além disso, expõe a classe trabalhadora a jornadas mais longas sem controle, sem 

reconhecimento das horas extraordinárias, elimina intervalos de descanso, pausas e 

ameaça retirar direitos conquistados na convenção coletiva de trabalho. 

 

 

Emenda 003 - Proponente: Henrique Torres Sinpro/DF - APROVADA 

 

Página 13; Parágrafo 30a 

a. A defesa intransigente do Sistema Único de Saúde (SUS), universal e totalmente público, 

integral e de qualidade. aditiva (Para isso, é essencial revogar as medidas de ajustes 

fiscal como o teto de gastos (EC 95) e dar fim) aos cortes no orçamento da saúde que, 

este ano, tem menos R$ 25 bilhões em relação a 2020. O acesso à saúde é, muitas vezes, 

a diferença entre viver ou morrer. Defender o SUS é defender o direito humano à vida. 

 

 

 

Emenda 004 - Proponente: Henrique Torres Sinpro/DF  - APROVADA 

 

Página 14; Parágrafo 32 

 

Os retrocessos impostos à legislação trabalhista e previdenciária e o programa econômico 

de austeridade e destruição dos serviços públicos são anteriores à crise sanitária, mas 

foram eles que criaram as condições para que, em meio à crise da covid-19, tivéssemos a 

aceleração do processo de precarização do trabalho e exclusão social que atinge com mais 

intensidade as mulheres e a população negra. aditiva(Portanto, é tarefa estratégica da 

CUT exigir e lutar pela imediata revogação de todas as medidas antipopulares do 

governo Temer e Bolsonaro e para que todas as formas de discriminação sejam 

eliminadas). 

 

 

Emenda 005 - Proponente: Henrique Torres Sinpro/DF  - APROVADA 

 

Página. 17; Parágrafo 49 

49. A atualização e a reorganização do projeto organizativo cutista deve se pautar por dois 

movimentos simultâneos e articulados: 

a. implementação de mudanças organizativas que dependam exclusivamente da vontade 

soberana de trabalhadoras/es e a luta institucional visando à aprovação de propostas que 
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favoreçam e fortaleçam a livre organização sindical e impeçam a aprovação de projetos de 

lei contrários aos interesses da classe trabalhadora; 

b. a consolidação de uma agenda política classista convergente com os interesses 

imediatos dos/as trabalhadores/as como pré-condição para qualquer projeto organizativo 

que pretenda representar o conjunto da classe trabalhadora. 

 

 

Emenda 006 - Proponente: Henrique Torres Sinpro/DF  - APROVADA  

Página 18; Parágrafo 56 

a. Universalizar o acesso a direitos independentemente da condição de trabalho, 

precisamos ser capazes de formular alternativas de políticas de proteção social aos 

trabalhadores/as, essas políticas precisam ser de caráter mais universal, como direito de 

cidadania e independente de sua condição de formalização.  

b. Enfrentar o desemprego estrutural, por meio de políticas de Estado, ou seja, gerar 

trabalhos que sejam reconhecidos como relevantes socialmente para o coletivo da 

comunidade e não fiquem restritos aos circuitos mercantis de acumulação capitalista. Para 

tanto, é essencial retomar lutas históricas como a redução da jornada de trabalho, sem 

redução de salários e, assim, ampliar a oportunidade para mais empregos frente ao 

excedente estrutural de força de trabalho que é crescente desde 2015, a retomada 

econômica por si só não incidirá de maneira significativa sobre esse déficit. O debate sobre 

a redução da jornada de trabalho, além de abrir a perspectiva de gerar mais postos de 

trabalho, permite recolocar o debate sobre o controle do tempo do trabalho e do não 

trabalho e a própria organização da vida em sociedade. É uma luta pela distribuição da 

riqueza gerada no processo de acumulação capitalista. 

c. Articular os direitos trabalhistas com o combate a todas as formas históricas de exclusão 

e discriminação pela condição de gênero e/ou de raça e orientação sexual. Essas formas de 

opressão estão ancoradas na estrutura da sociedade capitalista de modo que não podem 

ser negligenciadas ou rotuladas como lutas identitárias, uma vez que estão profundamente 

entrelaçadas com a luta social e pelos direitos. 

d. Assegurar que todas as pessoas em condições vulneráveis tenham acesso a uma renda 

básica mínima articulada com a proposta de criação de ocupações que atendam às 

necessidades coletivas que contribuam para o bem-estar da sociedade. 

e. Garantir a retomada da política de valorização do salário mínimo, assegurando a todas as 

pessoas o acesso a um salário mínimo independentemente de sua forma de inserção. 

f. Um projeto de desenvolvimento econômico que assegure empregos a todas as pessoas 

que desejam trabalhar ao mesmo tempo que se deve reconectar com um projeto de 

desenvolvimento econômico, social e ambientalmente sustentável e uma política industrial 

integrada às demandas da sociedade.  

 

 

Emenda 007 - Proponente: Henrique Torres Sinpro/DF - APROVADA 

 

Página 20;  Parágrafo 66 
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g. Estimular os processos de unificação entre os sindicatos, considerando que as 

experiências  mais bem sucedidas indicam que é possível pensar diferentes formas e não 

apenas por meio da fusão de entidades, é possível compartilhar estruturas comuns, a 

exemplo da área de comunicação, atividades formativas, secretarias, coletivos; a 

participação conjunta nas mesas de negociação, na preparação e elaboração de pautas, 

intervenção conjunta em temas da ação sindical e plano de lutas. Essas experiências 

podem evoluir para processos de unificação mais efetivos. 

h. Incorporar mecanismos coletivos e de forma permanente que contribuam para a maior 

democratização dos espaços sindicais; estabelecer metas para que os sindicatos viabilizem 

formas autônomas de sustentação financeira; de renovação de suas direções por meio da 

inclusão de cotas para mulheres, jovens e negros/as nas suas direções; metas de 

sindicalização;  criar espaços para a integração dos/as trabalhadores/as por meio dos 

coletivos, secretarias, congressos regulares. É importante que essas iniciativas sejam 

incorporadas aos estatutos e façam parte de um modo cutista de organizar a classe. Além 

disso, é necessário avançar em outros aspectos como diretoria colegiada, duração de 

mandato, entre outros. 

i. Seguir apoiando e estimulando as mudanças estatutárias das entidades sindicais com o 

objetivo de ampliar a representação sindical para todos os trabalhadores/as do ramo de 

atividade, independente da forma de contratação. 

 

 

Emenda 008 - Proponente: Henrique Torres Sinpro/DF - APROVADA 

 

Página 23; Parágrafo 81  

e. A ação sindical no território tem por objetivo integrar as reivindicações e as lutas da 

classe trabalhadora no trabalho e na sociedade por melhor qualidade de vida. No território a 

organização e a luta por salários e direitos trabalhistas avança para outros campos como 

saúde pública, moradia, mobilidade, creches, educação, segurança, na forma de políticas 

públicas. 

f. Cabe à CUT a iniciativa com o apoio dos sindicatos. Dessa forma, em cada estado as 

CUT estaduais irão mapear as potencialidades e articulação com os movimentos sociais e 

de acordo com a realidade de cada região, recuperar as experiências das frentes e 

estruturá-las nos territórios a partir de uma agenda mais totalizante, mobilizar as ações nos 

territórios em torno dos interesses da comunidade;  

g. Tendo o território como referência a CUT pode articular os sindicatos locais para 

fortalecer sua organização unificando estruturas como comunicação, jurídico e formação, 

em um único espaço. Trata-se de um processo em construção, portanto, em um primeiro 

momento unificar parte da estrutura e dos serviços oferecidos à categoria contribui para 

otimizar recursos e fortalecer a luta e daí vai-se incorporando de maneira gradual outras 

iniciativas, movimentos, entidades; 

 

 

Emenda 009 - Proponente: Henrique Torres Sinpro/DF  - APROVADA 
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Página 24; Parágrafo 87 

87. (...) 

a. Dentre todas as perspectivas que se apresentam para o futuro de nossas sociedades a 

economia feminista é uma das expressões  de uma visão materialista sobre as 

desigualdades, portanto, trazer a centralidade da reprodução social nos ajuda a 

compreender as complexas teias que se formam entre o trabalho pago e o trabalho não 

pago realizado pelas mulheres seja no âmbito das tarefas domésticas, como a de cuidados, 

é na atuação dentro dos territórios que essas contradições se apresentam em todas as suas 

dimensões: milhões de mulheres, na maior parte mulheres negras, vivenciam a falta de 

creches, o acesso ao mundo do trabalho unicamente por meio de trabalhos precários, 

ausência de políticas públicas e de acesso a renda, moradia, saúde e violência doméstica.  

 

 

Emenda 010 - Proponente: Henrique Torres Sinpro/DF  - APROVADA 

 

Página 28; Parágrafo 111 

111. **A 16ª Plenária Nacional da CUT assume os eixos da estratégia e seu desdobramento 

em diretrizes de ação como parte do seu Plano de Lutas para o próximo período, bem como 

o Plano de Transição para a organização sindical *e aponta as seguintes lutas prioritárias 

para o próximo período*: 

a. (...) 

 

j. Defesa da Amazônia, da reforma agrária e da segurança alimentar. Defenderemos um 

projeto de desenvolvimento sustentável, destacando a Amazônia, onde ** terra, água e 

energia como bens coletivos ganham relevância, assim como a luta contra *o uso de* 

agrotóxicos e sua indiscriminada liberação e pela soberania e segurança alimentar. 

 

 

Emenda 011 - Proponente: Henrique Torres Sinpro/DF - APROVADA 

 

Página 29; Parágrafo 111 

k. Nenhum trabalhador sem o mínimo! A CUT deve relançar a luta por uma política de 

valorização do salário mínimo e para que nenhum trabalhador/a possa receber menos que 

um salário mínimo, independente da forma de contratação.  

l. Reduzir a Jornada é gerar empregos! O aumento da produtividade do trabalho deve ser 

acompanhado da redução das jornadas de trabalho, sem redução dos salários. Esse é um 

instrumento poderoso de redução da exploração, das desigualdades e da geração de 

empregos. 

m. Renda Básica Permanente Já! Investir na garantia de condições de sobrevivência para o 

povo é justo e necessário, além de dinamizar a atividade econômica. Toda população 

vulnerável merece ter garantido o mínimo para sua sobrevivência e segurança. 
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n. Proteção Social para todas as pessoas! O trabalho é um direito e todo trabalhador tem 

direito a ter direitos. Defendemos a garantia de proteção social e trabalhista para todos os 

trabalhadores/às, independente da forma de contratação. 

o. Recuperar os direitos perdidos! A CUT deve relançar a luta pela revogação das medidas 

antipopulares dos governos Temer e Bolsonaro e dar continuidade a elas por tempo 

indeterminado. A Reforma Trabalhista e todas as medidas que prejudicaram os 

trabalhadores/as devem ser revogadas! 

p. Revogar as medidas de precarização da MP 1045! Enquanto preparamos a plenária da 

CUT, a Câmara aprova novos ataques aos direitos dos trabalhadores, disfarçados de 

políticas de emprego. Trabalho sem direitos é escravidão! 

 

 

Emenda 012 - Proponente: Rodrigo Rodrigues Costa e Lima - Sinpro/DF - APROVADA 

 

No seu 12º Congresso Nacional a CUT criou a Secretaria Nacional de Cultura, com a 

compreensão da importância dessa política no contexto da hegemonia neoliberal que 

sustenta-se nos antivalores da competitividade, do individualismo e da meritocracia, os 

quais atentam contra os princípios fundantes da nossa identidade de classe, tais como os 

da solidariedade e da sociabilidade a partir da ação coletiva, desde os locais de trabalho. 

Para a CUT a cultura não é evento. É símbolo de reflexão, resistência, de integração de sua 

diversidade , inclusive  geracional. É movimento que transforma e liberta, em contraposição 

à cultura de massa capitalista, que não possibilita à classe trabalhadora reflexão sobre o 

nosso mundo, nossa vida.  

A consolidação desta concepção no interior da nossa Central Sindical é uma das condições 

indispensáveis para o enfrentamento dos ataques que o governo ultraliberal de Bolsonaro 

vem desferindo contra a cultura, em todas as suas dimensões, no cenário atual como forma 

de impor à sociedade a anticultura da violência e do medo, do ódio e de todas as formas de 

preconceito. 

A guerra cultural que ataca a educação, a ciência, a tecnologia e a própria cultura para 

impor também o fundamentalismo religioso. 

Fortalecer uma política de cultura alicerçada em uma forte aliança da CUT com os setores 

artísticos que resistem à destruição das políticas culturais nos campos da arte, do cinema, 

do teatro e da música, bem como com os setores populares que, cotidianamente nas 

periferias dos grandes  centros urbanos e no meio rural, a partir das suas vivências, crenças 

e valores, também resistem às tentativas de marginalização da sua identidade enquanto 

sujeitos de direitos, coloca-se como um dos grandes desafios da nossa Central nos 

próximos períodos. 

- Diante do desafio da atualização do projeto organizativo da CUT propomos que o setor 

cultural que corresponde a cinco milhões de trabalhadores e trabalhadoras (com uma 

imensa maioria precarizada, como ficou comprovado com a pandemia e 4% do PIB 

nacional)  seja incorporado de acordo com as propostas de estratégias para a ampliação da 

base de representação da nossa Central. 
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-Que após a realização da 16ª Plenária Nacional iniciemos um processo de construção de 

ações entre as secretarias com suas respectivas representações estaduais e ramos que 

potencializem a organização dos trabalhadores nos sindicatos, comunidades, territórios, que 

contemplem negros e negras, indígenas e quilombolas, mulheres, juventude, população 

LGBTQIA+, PCDs, migrantes. 

-Construir propostas para a realização de festivais culturais que contemplem o cotidiano dos 

trabalhadores e trabalhadoras da CUT e em seus diversos espaços de relações sociais. 

"CULTURA PRODUZ HEGEMONIA" Betinho 

 

 

Emenda 013 - Proponente: Douglas de Almeida Cunha - Sindecof - APROVADA 

 

Que todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais representados pelos seus sindicatos, 

federações e confederações possam ter o direito de filiarem suas entidades à CUT 

enquanto classe trabalhadora, independente de serem assalariados ou agricultores rurais. 

 

 

Emenda 014 - Proponente - Yslene Rayanne de Sousa - Sintect/DF - APROVADA 

 

Os impactos da Pandemia de Covid 19 tem afetado o mundo todo, no entanto seus efeitos 

têm sido mais prejudiciais para os jovens e os menos escolarizados. No que se refere à 

educação e ao mundo do trabalho, os impactos e consequências sobre a realidade atual e 

futura da juventude impõe enormes desafios. 

A longo prazo, a crise educacional e do mundo do trabalho ameaça prejudicar a qualidade e 

a quantidade de empregos, mas, também ampliar as desigualdades existentes. 

Segundo Kee Kim, especialista em políticas macroeconômicas e de emprego da OIT e 

Susana Puerto, pesquisadora e especialista em emprego de jovens da OIT, há cinco fatores 

pelos quais a juventude será particularmente afetada pelas repercussões econômicas da 

pandemia de Covid-19: 

1- Uma recessão afeta mais as(os) trabalhadoras(es) jovens do que trabalhadoras(es) mais 

velhas(os) e com vivência profissional. A experiência mostra que as(os) trabalhadoras(es) 

mais jovens geralmente são as(os) primeiras(os) a ver suas horas de trabalho reduzidas ou 

serem demitidas(os)  

2- Três em quatro jovens trabalham na economia informal (particularmente em países de 

baixa e média renda), por exemplo, na agricultura ou em pequenos cafés e restaurantes.  

3- Muitas(os) jovens trabalhadoras(es) têm uma “forma atípica de emprego”, como 

empregos em meio período, temporários ou por meio de plataformas digitais. Esses 

empregos tendem a ser mal remunerados, ter horas irregulares, contar com pouca 

segurança no trabalho e pouca ou nenhuma proteção social (licença remunerada, 

contribuições para aposentadorias, licença médica etc. 

 4- Geralmente, as(os) jovens trabalham em setores e indústrias especialmente afetados 

pela pandemia de COVID-19. [...] Em particular, as mulheres jovens serão, provavelmente, 
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afetadas porque representam mais da metade das pessoas com menos de 25 anos 

empregadas nesses setores 

5- Comparado com outros grupos etários, o grupo de jovens trabalhadoras(es) é o mais 

ameaçado pela automação. Um estudo recente da OIT indica que é mais provável que os 

tipos de trabalhos que as(os) jovens executam sejam total ou parcialmente automatizados. 

Nesse sentido, sendo a juventude brasileira em sua maioria trabalhadora, nossa central 

deve cada vez mais desafiar-se e criar condições para organizar esta juventude. Uma nova 

estratégia política e organizativa somente será vitoriosa se em suas pautas constarem a 

organização e a participação dos (as) jovens empregados/as formais, informais, 

desempregados e jovens estudantes que virão a ser futuros trabalhadores (as).  

Se faz necessário que a CUT precisa de direções onde a interação entre os princípios e a 

experiência de construção da luta sindical e de nossas conquistas dialogue com o novo 

perfil da classe trabalhadora, especialmente da juventude trabalhadora. Para isso é 

necessário: 

1. Fomentar a participação de jovens, dando condições de atuação nas estruturas 

organizativas nas confederações, federações e sindicatos;  

2. Dar continuidade à política de juventude com a manutenção da Secretaria Nacional de 

Juventude e a criação de uma cota mínima para jovens de 10% nos espaços de debates e 

deliberação; Caderno de Resoluções 13º CONCUT 115  

3. Fortalecimento das oposições sindicais CUTistas com avanço nas relações com a 

juventude e estratégias de mobilização com outros movimentos sociais;  

4. Fomentar a articulação de outras secretarias, como Formação, Comunicação, 

Organização e Finanças, mas, principalmente, de representação Racial e de Gênero com a 

Secretaria de Juventude;  

5. É urgente promover a organização da juventude trabalhadora a partir dos espaços onde 

compartilham condições precárias de trabalho e onde é forte sua presença, assim como é 

importante fortalecer as lutas que eles protagonizam nas escolas e universidades 

 

 

Emenda 015 - Proponente: Gediel Ribeiro de Araújo Junior - Sindsep/DF - APROVADA 

 

Página 21; entre os pontos 67 e 68 

O sindicato não é um fim em si mesmo, mas um instrumento a serviço da luta de classe 

contra o capital e seus representantes. Um sindicato independente dos patrões e governos, 

autônomo diante dos partidos políticos e credos religiosos, que associa todo trabalhador 

seja qual for seu sexo, etnia, nacionalidade, só poderá sobreviver com a adesão consciente 

e voluntária da base que pretenda representar. 

 

 

Emenda 016 - Proponente: Gediel Ribeiro de Araújo Junior - Sindsep/DF - APROVADA 

 

Página 22; ponto 76 B 
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É preciso que o sindicato busque representar todos os trabalhadores de um ramo ou 

atividade laboral onde está presente, associando terceirizados, temporários e outros que 

convivem no mesmo local de trabalho ou setor, sempre com o objetivo de equiparar as 

condições de trabalho àquela do trabalhador formalizado (carteira), lutando por empregos 

com direitos assegurados para todos, pois não queremos eternizar o trabalho precário. 

 

 

Emenda 017 - Proponente: Gediel Ribeiro de Araújo Junior - Sindsep/DF - APROVADA 

 

Parágrafo 78 

Novo texto de acordo 

Os sindicatos se articulam com associações de moradores, movimentos populares nas lutas 

comuns, pois o sindicato é uma das formas, não a única, de organização dos trabalhadores 

(há partidos, movimentos e outras entidades que devem ser respeitadas).  

 

 

Emenda 018 - Proponente: Gediel Ribeiro de Araújo Junior - Sindsep/DF - APROVADA 

 

Pg. 24, Parágrafo 84, criando letra D 

Novo texto de acordo  

A CUT deve decidir a sua própria estrutura e normas de ação sindical (autorregulação), sem 

subordinar-se nem à PEC 196 nem tampouco à regulação e fiscalização por organismos 

externos à CUT. Por isso somos contrários a que um fórum de centrais sindicais substitua o 

antigo papel do Ministério do Trabalho de disciplinar a ação sindical. 

 

 

Emenda 020 - Proponente: Gediel Ribeiro de Araújo Junior - Sindsep/DF - APROVADA 

 

Página 26, Parágrafo 98 

O sindicalismo brasileiro vive uma crise de organização e representação, acentuada pela 

“reforma trabalhista” de Temer e o fim do imposto sindical. A CUT, que nasceu contra a 

unicidade e imposto sindical, com o passar do tempo adaptou-se ao modelo oficial e hoje 

também é afetada por essa crise. Para superá-la é preciso “amassar o barro” para 

sindicalizar os trabalhadores representadas pelos sindicatos - sem distinção de sexo, 

religião, nacionalidade ou posição político-ideológica - a classe trabalhadora. A estrutura 

sindical deve ser autofinanciada desde o sindicato de base (que cotiza com a central). Ao 

filiar-se à CUT, o sindicato contará com solidariedade e apoio político e material de outros 

sindicatos e da própria central. 

 

 

Emenda 021 - Proponente: Gediel Ribeiro de Araújo Junior - Sindsep/DF - APROVADA 

 

Página 28, Parágrafo 111 
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A Medida Provisória 1045/2021, considerada como minirreforma trabalhista, voltada para 

jovens, informais e beneficiários do programa social.  

Colocada como reedição da MP 936/2020, essa vem recheada de “jabutis” provindo do 

projeto de Bolsonaro da carteira verde e amarela!  O governo federal reedita essa MP, onde 

estabelece categorias diferenciadas sem direitos, criando o subemprego, onde os 

trabalhadores e trabalhadoras são contratadas em alguns casos recebendo no máximo um 

abono de R$ 550,00 por mês e contribuindo como autônomo para o Instituto Nacional do 

Seguro Social- INSS, flexibiliza a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT sobre 

fiscalização trabalhista, restringe acesso à justiça trabalhista, altera a jornada de trabalho 

entre outros pontos. 

A CUT, os ramos e os sindicatos filiados deverão fazer uma ampla campanha de 

esclarecimento aos trabalhadores e trabalhadoras sobre as mazelas que essa medida 

provisória impõe, e que as categorias em suas campanhas salariais coloquem em suas 

convenções coletivas cláusulas de barreiras à Medida Provisória, façam ações 

organizativas e de luta nas bases dos sindicatos além de uma ampla pressão aos 

parlamentares no Congresso Nacional com os deputados federais e no Senado Federal no 

sentido de rejeitar essa medida provisória. 

 

 

Emenda 022 - Proponente: Thaísa Borges de Magalhães - Sinpro/DF - APROVADA 

 

Propostas de Emendas do Coletivo Nacional de Mulheres ao Texto Base da 16ª 

Plenária Nacional da CUT 

 

Inclua-se onde couber 

- Assédio 

A CUT reafirma seu compromisso em garantir que seus espaços e ambientes sejam livres 

de violência e assédio. Para isso, a Central aprovou em dezembro de 2020, protocolo de 

combate ao assédio moral e sexual em suas instâncias. O objetivo central é sensibilizar o 

conjunto das direções de suas instâncias sobre o tema e o que ele provoca, além de definir 

pela construção de mecanismos e instrumentos que coíbam tal prática, ao mesmo tempo 

em que aponta para a necessidade de criar espaços para o acolhimento das vítimas.  

O combate à prática do assédio, seja no ambiente de trabalho, seja nos ambientes internos 

da CUT, é um desafio de todos e todas. Neste sentido, convidamos todas as instâncias da 

Central, estaduais e ramos e sindicatos filiados a desenvolverem esforços no próximo 

período, para a definição de políticas de combate ao assédio em seus ambientes – interno e 

externo e a construção de mecanismos com este fim.  

Alguns passos podem nos ajudar nesse processo educativo. Passo um, sensibilização de 

todos e todas sobre o assédio e seus efeitos. Passo dois, definir ações com vista a inibir o 

assédio. Passo três, criar mecanismos e instrumentos internos de combate e de 

acolhimento. Quarto passo, inclusão nas pautas de negociações.  Por fim, não existe 

democracia num contexto de violência e exclusão. 
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Inclua-se onde couber 

- Organização sindical 

Que sindicato as mulheres querem? 

As mulheres da CUT são precursoras no debate e na construção de políticas para as 

trabalhadoras no ambiente sindical. Não por acaso, conseguimos ampliar, mesmo que 

ainda aquém do necessário, a nossa participação nos espaços públicos e na sociedade de 

uma forma geral, o que nos tornou referência. Com as mudanças no mundo do trabalho, 

desemprego, informalidade, subemprego, precarização, fatores que vulnerabilizam as 

mulheres, de forma especial as negras, as afasta ainda mais da participação e 

representação sindical.  

Além disso, os sindicatos são pouco ou nada atrativos para este segmento social. A dupla 

jornada que nos toma o tempo para vivências, o machismo que persiste e dá o norte nos 

espaços, a falta de inclusão de pautas importantes que têm a ver com a vida das mulheres, 

somadas a falta de vontade política, termina por nos excluir e transformar o sindicato cada 

vez mais fechado, menos diverso, ou seja, menos representativo da classe trabalhadora. 

Mas afinal, que sindicato queremos? Queremos um sindicato em que nos sintamos 

pertencentes. Para isso é necessário que o sindicato tenha a nossa cara, seja diverso, 

esteja aberto a construção coletiva e a escuta das nossas demandas, seja acolhedor. O 

sindicato precisa nos ver e nos enxergar como iguais. 

 

Inclua-se no tópico transversalidade 

- Paridade de gênero  

Desde que a paridade para a composição das direções da CUT se tornou obrigatória, a 

batalha para o entendimento de que a paridade não é apenas uma medida numérica de 

50%, mas sim o reconhecimento de que vivemos em uma sociedade desigual, excludente e 

violenta, na qual as mulheres são silenciadas, violentadas e segregadas das escolhas e 

tomadas de decisão em casa, no trabalho e na política. 

Esse reconhecimento pelo campo progressista deve vir acompanhado do compromisso de 

desconstrução dessa realidade social que estrutura as relações de gênero no Brasil. Esse 

compromisso deve ser também da CUT, ramos e sindicatos. Nesse sentido, não basta 

apenas preencher as “cotas” de gênero, é preciso criar mecanismos formativos, de incentivo 

e posição de confiança para que as mulheres que compõem as direções das estaduais e 

nacional da CUT sejam efetivamente protagonistas na entidade em suas tomadas de 

decisão. 

A realidade da maioria dos sindicatos no Brasil, ainda passa longe, não apenas da paridade 

nas direções, como não existem programas consistentes de formação e incentivo específico 

para a participação das mulheres na base e na direção, assim como em outras pastas 

(juventude, diversidade, etc). Fortalecer a participação das mulheres é urgente e necessário 

para mudança da atual realidade da sociedade brasileira, mas, também é uma necessidade 

para as negociações coletivas, construção das pautas e calendários de lutas da CUT e de 

suas filiadas.  

Sendo assim, é preciso que a Central Única das Trabalhadoras e Trabalhadores coloque 

em prática um programa específico de formação e incentive a participação das mulheres 
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nas entidades de base, de forma imediata, para que no próximo congresso a paridade não 

seja uma realidade tão distante da base da CUT. A CUT deve, ainda, organizar processo de 

formação continuada, voltada para as direções, sobre a importância da paridade nos 

espaços de decisão de composição dos sindicatos.  

Entendemos que para mudar a realidade precisamos de mecanismos concretos que 

garantam a inserção das mulheres nos espaços de poder do movimento sindical. Só 

sairemos do uso de clichês, como a alegação de que as mulheres não querem ou não são 

capazes de ser dirigentes sindicais, se garantirmos a igualdade de condições entre 

mulheres e homens.  

 

 

Emenda 023 - Proponente: Thaísa Borges de Magalhães - Sinpro/DF - APROVADA  

I. A estratégia da CUT 

Item 6 - Incluir novo texto a partir da palavra: Vida 

5. A CUT em seu 13º Congresso Nacional, em outubro de 2019, consolidou uma estratégia 

focada em derrotar a coalização de forças políticas e sociais responsáveis pelo retrocesso 

político e civilizatório do país, sintetizada na luta pelo fim do governo Bolsonaro. Traduzimos 

essa estratégia em três eixos: i) defesa dos direitos, da democracia e da soberania; ii) 

construção de alternativas da classe trabalhadora para o Brasil; iii) atualização do projeto 

organizativo da CUT. 

6. Passados dois anos, nossa estratégia permanece atual e a 16ª Plenária Nacional da CUT 

atualiza os eixos de estratégia e plano de lutas, considerando o agravamento dos ataques à 

classe trabalhadora e a crise sanitária e econômica decorrente da pandemia do covid-19. 

Por isso, adicionamos um quarto eixo à nossa estratégia: a defesa da vida. A CUT entende 

que mesmo em um período pandêmico, para o alcance dessa estratégia, se faz necessário 

a organização juntamente com as Frentes, Movimentos Sociais e Sindicatos na luta de 

massas, com ocupação das ruas, respeitando os protocolos sanitários e distanciamento 

social. 

 

Eixo 1: A defesa da vida 

 

Item 30, letra a – Incluir depois da palavra: Qualidade 

A defesa intransigente do SUS – Sistema Único de Saúde, universal e totalmente público, 

integral e de qualidade, sem privatização e terceirizações através de Organizações Sociais 

(OSs), com o fim dos cortes no orçamento da saúde que, neste ano, tem menos R$25 

bilhões em relação a 2020. O acesso à saúde é, muitas vezes, a diferença entre viver ou 

morrer. Defender o SUS é defender o direito humano à vida. 

 

Item 30 – inclusão de mais uma letra: 

E - Centralidade da luta pelo Fora Bolsonaro e Mourão, com impeachment já e com eleições 

diretas, retomada da economia com geração de emprego, trabalho e renda, com liberdades 

democráticas, criação das condições políticas para vencer a crise sanitária, com 

movimentos massivos de ocupação nas ruas. 
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Eixo 2: A atualidade da defesa de direitos, democracia e soberania 

 

Item 31 – Incluir após “pela reversão do retrocesso político e civilizatório, imposto pela 

coalizão de forças que governa o país” 

31. A classe trabalhadora é vítima de um forte processo de ataque aos seus direitos sociais 

e políticos. A estratégia  da  CUT reafirma  a  defesa  intransigente  dos  interesses da 

classe trabalhadora,  o  compromisso  com  a  organização  da resistência e a luta 

permanente pela reversão do retrocesso político e civilizatório, imposto pela coalizão de 

forças que governa o país e para a revogação de todas as medidas executadas contra a 

classe trabalhadora, resultado do golpe ocorrido em 2016, tais como a revogação: da 

contrarreforma do Ensino Médio, da EC 95(Teto dos gastos), da EC 103 (reforma da 

Previdência), da EC 109 (emergencial), da Reforma Trabalhista, da Lei da Terceirização, 

das privatizações e do arrocho fiscal que tem forte impacto no aumento da inflação e perda 

do poder aquisitivo da classe trabalhadora. 

 

Item 33 – Incluir após “da denúncia da militarização e da pressão” 

33. A democracia brasileira é uma construção inacabada. Ao mesmo tempo em que o país 

recuperou o direito ao voto a partir do fim da ditadura militar, manteve as seculares 

desigualdades sociais presentes em toda a sua história, incompatíveis com uma 

democracia verdadeira. Mesmo a soberania popular, através das eleições, foi rompida pelas 

elites com o golpe de 2016 e com o lawfare da Operação Lava Jato. Lutar por liberdades  

democráticas no Brasil, hoje, significa batalhar pela recuperação  dos direitos da classe 

trabalhadora liquidados ou represados por emendas constitucionais (como as EC 95 e 109) 

e defender a democratização das instituições por meio de uma reforma política e do sistema 

de justiça. Trata-se também de uma batalha contra as ameaças autoritárias do 

bolsonarismo, da denúncia da militarização e da pressão pelo Fora Bolsonaro , com o 

impeachment de um governo criminoso. 

 

Eixo 3: A necessária construção das alternativas da classe trabalhadora 

 

Item 43 - Incluir ao final do parágrafo 

42. A CUT, em conjunto com movimentos sociais organizados e demais centrais sindicais 

reagiu rapidamente à crise pandêmica e apresentou, ainda em março de 2020, a Plataforma 

Emergencial para o enfrentamento da pandemia do coronavírus e da crise brasileira com 

mais de 60 propostas sanitárias, econômicas e sociais. Em junho de 2020, atualizamos e 

sintetizamos as propostas prioritárias da CUT na Plataforma Emergencial em defesa da 

vida. Essas plataformas são importantes referenciais, que permanecem atuais, para orientar 

nossas lutas e negociações com patrões e governos. Entretanto, não nutrimos ilusões de 

classes, entendemos que alianças são pontuais em lutas em comum, sem rebaixamento 

tático ou programático e sem abdicar da disputa político e ideológica contra os golpistas e 

inimigos da classe trabalhadora. 
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43. Entretanto, mais do que enfrentar a emergência da crise econômica e sanitária, a CUT 

deve investir na elaboração de uma plataforma capaz de questionar com mais intensidade 

os pilares da dominação capitalista e apresentar projetos de sociedade, Estado e de 

desenvolvimento defendidos por nós, que são antagônicos aos atuais, hegemonizados pelo 

capital, um projeto democrático e popular com centralidade do trabalho e combate às 

desigualdades. 

 

Item 44 – Alterar a denominação “nossos sindicatos” para “nossas entidades”. 

44.  Essa  Plataforma,  com  as  necessárias  atualizações,  conterá  propostas  e  medidas  

visando  ao  crescimento econômico, à geração de empregos, à distribuição de renda, à 

inclusão social e ao combate às mais  diversas  discriminações,  orientando  nossos  

sindicatos, nossas entidades ramos  e  Estaduais  para  o  enfrentamento e o combate às 

nefastas políticas atuais e revertendo as diretrizes erráticas implementadas no governo 

Bolsonaro. A Plataforma priorizará as seguintes diretrizes estratégicas, já apontadas no 13º 

CONCUT: 

 

Item 46 – Incluir novo texto ao final do texto 

46. Também é importante conter propostas para a defesa intransigente da educação como 

bem público, não sujeita à comercialização desejada pelo neoliberalismo e com amplo 

acesso da população ao conhecimento e aos bens culturais. Neste sentido, a CUT deve 

lutar pela revogação da contrarreforma do Ensino Médio que visa desmontar a educação 

pública com abertura para transformar a educação como serviços num claro processo de 

privatização do ensino, assim como transformá-la em serviço essencial, com uma clara 

proposta de criminalizar as lutas dos profissionais da educação. 

 

Item 48 – Incluir ao final do parágrafo 

48. Por fim, reafirmamos a nossa defesa de Lula inocente e da sua candidatura a presidente 

para que os rumos do Brasil sejam amplamente alterados, através da imediata revogação 

de todas as medidas impostas no Brasil desde o golpe de 2016, daí a necessidade de 

construção de uma frente de esquerda que esteve nas ruas de todo país pelo Lula Livre e 

contra o golpe e as políticas dos governos golpistas de Temer e Bolsonaro. Neste sentido, a 

defesa de Lula deve se dar nas ruas, com o povo e agora em 2021, sem ilusão de que tudo 

pode ser resolvido nas eleições de 2022. 

 

Eixo 4: O desafio da atualização do projeto organizativo da CUT  

 

Item 49, letra a - incluir novo texto após a palavra: Sindicatos  

a. implementação de propostas que dependam exclusivamente da vontade soberana de 

trabalhadoras/es, representados pelos sindicatos, associações e demais entidades 

seguindo os princípios e valores fundantes da Central, e o aprendizado político acumulado 

de quase quatro décadas de luta,e 

 

II. O desafio da atualização do projeto organizativo da CUT 
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Item 56 – incluir texto após palavra:  patrões e trabalhadora 

56. É o momento de ousar a transição para uma nova forma de organizar e de representar o 

conjunto dos/as trabalhadores/as, partindo do que temos, preservando nossos princípios e 

valores – liberdade e autonomia sindical, democracia e independência em relação ao 

Estado e aos patrões e autossustentação financeira. Um sindicalismo classista e de massa, 

cuja representatividade seja resultado de uma forma de organização decidida pelos 

trabalhadores e trabalhadoras, buscando fortalecer e ampliar os processos de negociação 

coletiva e a superação dos limites do corporativismo, com políticas baseadas na 

solidariedade e nas demandas da classe trabalhadora, para recuperação da influência 

política, representatividade e da credibilidade do movimento sindical. 

 

 

Incluir novo item após o item 60 

61. Conforme deliberação do 13º CONCUT, é preciso avançarmos no processo de 

organização dos trabalhadores informais, precarizados, quarteirizados em associações de 

trabalhadores do campo e das cidades na perspectiva da economia solidária, tendo como 

princípios a defesa de classe, solidária e coletiva da CUT. 

 

Item 63 – Incluir letra f 

f. A CUT construirá, em conjunto com os trabalhadores(as) organizados em associações 

pautas de reivindicações na perspectiva do trabalho e renda, de modo a intervir nas 

políticas públicas previstas no orçamento dos governos federal, estaduais e municipais para 

viabilizar condições reais para melhoria das condições de vida destes trabalhadores(as) e 

suas famílias, tendo como horizonte o fortalecimento da economia solidária. 

 

Incluir novo tópico no Eixo 4 – após o tópico: Organização por local de trabalho 

 

A organização das associações de trabalhadores 

 

72. Diante do cenário de precarização das relações de trabalho, do desemprego e do 

aumento de trabalhadores informais e quarteirizados, sem representação sindical, urge a 

necessidade da CUT incentivar a organização em entidades coletivas como associações 

classistas no campo e nas cidades, bem como apoiar as entidades já existentes, de modo a 

ampliar a representação desta parcela da classe trabalhadora.  

De acordo com as definições do 13º Concut a CUT deverá até 2023 desenvolver ações e 

planos de trabalho concretos, sob a coordenação da ADS – Agência de Desenvolvimento 

Solidário, no sentido de: 

a. Recuperar e atualizar todas as formulações sobre o tema, além de aprofundar o debate 

sobre o trabalho associado na perspectiva da economia Solidária e de sua relação com o 

movimento sindical; 

b. Desenvolver ações em que o associativismo e o cooperativismo solidário sejam 

ferramentas políticas de resgate da consciência classista dos trabalhadores e 
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trabalhadoras; combatendo, dessa forma, um contexto de aprofundamento do desemprego 

estrutural aliado às formas de contratação precárias, corroboradas por mistificações 

ideológicas criadas pelo capital, como a “meritocracia”, o “empreendedorismo individual”, a 

“teologia da prosperidade” etc., que amplia o fosso entre os vários segmentos da classe 

trabalhadora; 

c. Orientar os sindicatos a estreitar as relações de solidariedade e de cooperação com 

segmentos urbanos e rurais da classe trabalhadora que atuam em sua base de 

representação e que estão organizados através de associação de pequenos 

empreendedores ou de cooperativas, sendo aquelas que se comungam com os nossos 

ideais e interesses. 

73. Levando em conta essas considerações, propomos à deliberação da 16a Plenária 

Nacional da CUT: 

a. que as Secretarias se articulem de forma a contribuir efetivamente para organização 

destes trabalhadores(as), inclusive constituindo Federações e Confederações onde ainda 

não tem e onde tem constituída, abrir diálogo para trazer estas entidades para estrutura 

vertical da CUT;  

b. Constituir uma política de formação destes(as) trabalhadores(as) na perspectiva da 

economia solidária numa visão de classista e coletiva, de modo a combater tanto a 

perspectiva do “empreendedorismo” quanto a empresarial do Sistema S, bastante 

impregnado no processo formativo atual das entidades já existentes, numa visão individual 

e empreendedora na perspectiva neoliberal 

c. Fortalecer as iniciativas de trabalho e renda da classe trabalhadora que vêm sendo feitas 

na base da CUT; 

d. A elaboração de material de orientação e de diretrizes para estas entidades de modo a 

buscarem acessar políticas públicas de geração de trabalho e renda através dos 

orçamentos federal, estaduais e municipais, de modo a fortalecimento deste ramo de 

atividade na estrutura da CUT, bem como de sensibilização dos sindicatos cutistas para 

apoiar financeiramente, estrutural e de patrimônio para fortalecimento na atuação destas 

entidades. 

e. Desenvolvimento de campanhas de sensibilização junto aos governos federal, estaduais 

e municipais, ministério, secretarias, órgãos e empresas públicas para valorização e 

inclusão de políticas que valorize o trabalho e renda sob a coordenação das associações e 

cooperativas de trabalhadores. 

 

Transversalidade 

 

Item 86 – Incluir, texto  depois do item 86 

A CUT reafirma seu compromisso em garantir que seus espaços e ambientes sejam livres 

de violência e assédio. Para isso, a Central aprovou em dezembro de 2020, protocolo de 

combate ao assédio moral e sexual em suas instâncias. O objetivo central é sensibilizar o 

conjunto das direções de suas instâncias sobre o tema e o que ele provoca, além de definir 

pela construção de mecanismos e instrumentos que coíbam tal prática, ao mesmo tempo 

em que aponta para a necessidade de criar espaços para o acolhimento das vítimas.  
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O combate à prática do assédio, seja no ambiente de trabalho, seja nos ambientes internos 

da CUT, é um desafio de todos e todas. Neste sentido, convidamos todas as instâncias da 

Central, estaduais e ramos e sindicatos filiados a desenvolverem esforços no próximo 

período, para a definição de políticas de combate ao assédio em seus ambientes – interno e 

externo e a construção de mecanismos com este fim.  

Alguns passos podem nos ajudar nesse processo educativo. Passo um, sensibilização de 

todos e todas sobre o assédio e seus efeitos. Passo dois, definir ações com vista a inibir o 

assédio. Passo três, criar mecanismos e instrumentos internos de combate e de 

acolhimento. Quarto passo, inclusão nas pautas de negociações.  Por fim, não existe 

democracia num contexto de violência e exclusão. 

 

Item 87- Incluir texto depois do item 87 

Que sindicato as mulheres querem? 

As mulheres da CUT são precursoras no debate e na construção de políticas para as 

trabalhadoras no ambiente sindical. Não por acaso, conseguimos ampliar, mesmo que 

ainda aquém do necessário, a nossa participação nos espaços públicos e na sociedade de 

uma forma geral, o que nos tornou referência. Com as mudanças no mundo do trabalho, 

desemprego, informalidade, subemprego, precarização, fatores que vulnerabilizam as 

mulheres, de forma especial as negras, as afasta ainda mais da participação e 

representação sindical.  

Além disso, os sindicatos são pouco ou nada atrativos para este segmento social. A dupla 

jornada que nos toma o tempo para vivências, o machismo que persiste e dá o norte nos 

espaços, a falta de inclusão de pautas importantes que têm a ver com a vida das mulheres, 

somadas a falta de vontade política, termina por nos excluir e transformar o sindicato cada 

vez mais fechado, menos diverso, ou seja, menos representativo da classe trabalhadora. 

Mas afinal, que sindicato queremos? Queremos um sindicato em que nos sintamos 

pertencentes. Para isso é necessário que o sindicato tenha a nossa cara, seja diverso, 

esteja aberto a construção coletiva e a escuta das nossas demandas, seja acolhedor. O 

sindicato precisa nos ver e nos enxergar como iguais. 

 

PARIDADE DE GÊNERO  

Desde que a paridade para a composição das direções da CUT se tornou obrigatória, a 

batalha para o entendimento de que a paridade não é apenas uma medida numérica de 

50%, mas sim o reconhecimento de que vivemos em uma sociedade desigual, excludente e 

violenta, na qual as mulheres são silenciadas, violentadas e segregadas das escolhas e 

tomadas de decisão em casa, no trabalho e na política. 

Esse reconhecimento pelo campo progressista deve vir acompanhado do compromisso de 

desconstrução dessa realidade social que estrutura as relações de gênero no Brasil. Esse 

compromisso deve ser também da CUT, ramos e sindicatos. Nesse sentido não basta 

apenas preencher as “cotas” de gênero, é preciso criar mecanismos formativos, de incentivo 

e posição de confiança para que as mulheres que compõem as direções das estaduais e 

nacional da CUT sejam efetivamente protagonistas na entidade em suas tomadas de 

decisão. 
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A realidade da maioria dos sindicatos no Brasil, ainda passa longe, não apenas da paridade 

nas direções, como não existem programas consistentes de formação e incentivo especifico 

para a participação das mulheres na base e na direção, assim como em outras pastas 

(juventude, diversidade, etc). Fortalecer a participação das mulheres é urgente e necessário 

para mudança da atual realidade da sociedade brasileira, mas, também é uma necessidade 

para as negociações coletivas, construção das pautas e calendários de lutas da CUT e de 

suas filiadas.  

Sendo assim, é preciso que a Central Única das Trabalhadoras e Trabalhadores coloque 

em prática um programa específico de formação e incentive a participação das mulheres 

nas entidades de base, de forma imediata, para que no próximo congresso a paridade não 

seja uma realidade tão distante da base da CUT. A CUT deve, ainda, organizar processo de 

formação continuada, voltada para as direções, sobre a importância da paridade nos 

espaços de decisão de composição dos sindicatos.  

Entendemos que para mudar a realidade precisamos de mecanismos concretos que 

garantam a inserção das mulheres nos espaços de poder do movimento sindical. Só 

sairemos do uso de clichês, como a alegação de que as mulheres não querem ou não são 

capazes de ser dirigentes sindicais, se garantirmos a igualdade de condições entre 

mulheres e homens.  

 

Item 98 – Incluir letra e. 

e. A direção nacional da CUT deverá elaborar uma proposta de contribuição proporcional e 

escalonada das entidades filiadas de acordo com números de filiados até o 14º Concut. 

 

Item 103 – Incluir, após Plano de Transição 

103. A 16a Plenária Nacional deverá aprovar um Plano de Transição a ser construído em 

conjunto com as entidades que compõem a estrutura vertical da CUT, contendo objetivos a 

serem alcançados até o 14o CONCUT e as diretrizes a serem observadas em relação à 

recomposição de ramos, fusão de sindicatos, representação e base territorial; 

representatividade (critérios de aferição de representatividade), negociação coletiva e 

sustentação financeira, entre outros elementos. 

 

III. PLANO DE LUTAS 

 

Item 111 – Incluir novas letras 

l. Centralidade da luta pelo Fora Bolsonaro em defesa dos direitos e da vida, contra as 

privatizações e  a PEC 32 (Reforma Administrativa). 

k. A CUT deverá criar uma campanha publicitária para as redes sociais, visando denunciar 

todos os deputados e senadores que estão no congresso nacional votando contra a classe 

trabalhadora. 

m. Na plataforma da classe trabalhadora para as eleições 2022, a CUT deverá apresentar 

aos candidatos uma carta compromisso pela revogação de todas as medidas golpistas 

aprovadas desde 2016 contra a classe trabalhadora, bem como pela constituição de uma 
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assembleia nacional constituinte para rever as alterações constitucionais resultantes do 

golpe. 

 

 

Emenda 024 - Proponente: Thaísa Borges de Magalhães - Sinpro/DF - APROVADA 

 

Tópico 3, páginaS 20 e 28, Parágrafo - diversos 

Ponto 3 - Incluir a importante vitória de Pedro Castilo no Peru.  

Acrescentar a palavra resistência e resiliência cubana e venezuelana frente aos criminosos 

bloqueios. 

Ponto 21 Acrescentar:  

Nós continuaremos a luta pela superação do sistema capitalista, e na construção de um 

outro modelo econômico e social que anule a opressão e a exploração do homem pelo 

homem, reafirmando a necessidade da busca pelo Socialismo. 

 

 

Emenda 026 - Proponente: Thaísa Borges de Magalhães - Sinpro/DF - APROVADA 

 

Novo Eixo V - ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS 

Novo texto de acordo 

112.  Estabelecer as tarefas do Secretário Executivo das CUTs estaduais, de acordo com a 

realidade regional específica de cada CUT estadual. 

 

 

Emenda 027 - Proponente: Rodrigo Rodrigues - Sinpro/DF - APROVADA 

 

Tópico da emenda  -  filiação de associações de caráter classista 

Após o parágrafo 84 

a. Não poderão se filiar à central as associações de trabalhadores/as de caráter 

classista de uma mesma categoria profissional ou ramo de atividade (regionais, 

subsedes, representação de parcela ou setor de categoria/ramo etc.) já 

representada por sindicato, federação ou confederação. 

b. O processo de filiação dessas associações deve respeitar trâmites e exigências 

previstos nos Art. 5o, 6o, 7o, 8o e 9o do estatuto da CUT e comunicados às 

entidades dos ramos para constatar se há alguma contestação. 

 

 

Emenda 028 - Proponente: Rodrigo Rodrigues - Sinpro/DF - APROVADA 

 

Filiação de associações de caráter classista  após 84b 

b.1 A CUT passará a admitir a filiação de associações fraternas de migrantes, esportistas, 

identitárias, culturais, assistência socioeconômica etc. 
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b.2 As associações fraternas terão todos os direitos dos demais afiliados, com exceção de 

votar e ser votada. 

c. A Executiva Nacional constituirá um Fórum de Autorregulação, de caráter consultivo, a 

partir de indicações dos ramos, com participação da Secretaria Geral e da Secretaria 

Nacional de Organização, e terá como principal atribuição facilitar e mediar as partes e as 

direções dos ramos sobre esses pedidos de filiação. A decisão final caberá à Executiva. 

 

 

Emenda 029 - Proponente: Rodrigo Rodrigues - Sinpro/DF - APROVADA 

 

Página 20, após 65 

65.a Fortalecer os Sindicatos é fortalecer a CUT, e a contribuição dos/as filiados/as por 

meio de mensalidades é a receita mais importante, prioritária, segura e politizadora da base 

que  as entidades sindicais têm para a sustentação de suas organizações e lutas,sendo 

importante um processo permanente de sindicalização. Apontadas pelo 13º CONCUT, 

temos a convicção de que a sindicalização que estamos falando na conjuntura atual tem de 

ser feita de forma diferente das que praticávamos no passado recente, relacionada a um 

mundo do trabalho que se modificou, e que atinja PJs, MEIs, intermitentes, trabalhadores/as 

em home office etc. 

65.b O processo de sindicalização tem de ter um olhar específico, criatividade, utilização de 

metodologia, e da cultura para abordagem dos trabalhadores, sejam os formais sejam os 

que queremos representar, dialogando primeiro a partir de suas necessidades, atuando nos 

territórios. Mudar nossa forma de abordagem por meio de metodologias com estratégias 

diferenciadas para cada especificidade, ouvindo as demandas, trazendo-os/as para ações e 

com isso a filiação será uma consequência. 

65.c A CUT precisa auxiliar os seus sindicatos a melhorarem seus índices de sindicalização, 

elaborando e propondo uma Metodologia de Organização e Sindicalização. Para tal, será 

essencial conhecer suas dificuldades e as expectativas de suas bases, fazendo um 

diagnóstico. É importante também neste processo de elaboração, conhecermos as 

experiências de metodologias que obtiveram sucesso na sensibilização e aumento de 

filiação, mesmo numa conjuntura que se demonstra desfavorável, como por exemplo dos 

Acordos Coletivos Diferenciados da CONTICON, da CUT-RS - CUT na Comunidade, 

CONTRAF/UNI, SNF/DGB, CNTSS, Projeto DIEESE/Jovem Mulher Trabalhadora entre 

outras. 

65.d A Importância da Organização no Local de Trabalho e da proximidade com os/às 

trabalhadores/as é outro elemento fundamental num processo de sindicalização, numa 

estratégia de Comunicação e Ação Militante. 

É importante estar presente onde eles/as estiverem, não só nos Locais de Trabalho, mas 

também nos Territórios de Moradia, nas Comunidades, Bairros etc. 

65.e A CUT já desenvolve um processo de unificação ao Portal CUT, incorporando os sítios 

(sites) das Estaduais e dos Ramos por adesão, num único portal do Mundo do Trabalho 

Cutista, algo que necessita de maior empenho e comprometimento destas direções e ainda 

há a possibilidade da entrada de Federações e Sindicatos, disponibilizando provimento de 
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acesso e conteúdo para as entidades que migrarem para o portal. A CUT é uma forte marca 

de Luta, que atrai muitas pessoas e entidades, temos de usá-la para atração e filiação 

dos/as trabalhadores/as que nos procurarem diretamente e encaminhá-los/as aos 

respectivos sindicatos filiados existentes. 

65.f Além disso, o aplicativo/plataforma, aprovado e implementado no 13º CONCUT, será 

aprimorado e com o uso de ferramentas da Inteligência Artificial, será um instrumento de 

sensibilização da importância dos sindicatos e possibilitar a filiação de trabalhadores/as, a 

ser inserido no site/portal/app da CUT e Entidades Filiadas, que permitiria acompanhá-

los/as mesmo quando mudam de emprego ou categoria. 

 

 

Emenda 030 - Proponente: Rodrigo Rodrigues - Sinpro/DF - APROVADA 

 

Tópico da emenda - Organização dos Sindicatos 

Página 20, Parágrafo 66 E 

Emenda substitutiva 66.e - substituir “metodologias” por “Metodologias de Sindicalização e 

Organização” 

66.e A elaboração de material de orientação e de diretrizes para os sindicatos: o que é um 

sindicato para nós, qual é sua importância, quais são suas práticas, estratégias, 

Metodologias de Sindicalização e Organização e qual é a concepção de sindicato – questão 

do território, representação dos microempreendedores individuais (MEIs), democracia 

interna, com transparência, representação dos migrantes, dos jovens, dos negros, das 

mulheres, das pessoas LGTBI+ e em teletrabalho –, iniciativas que vêm sendo feitas na 

base da CUT, e o que podemos fazer independentemente da lei e que não vai contra 

nossas resoluções; 

 

 

Emenda 031 - Proponente: Rodrigo Rodrigues - Sinpro/DF - APROVADA 

 

Página 20, Parágrafo 66 

Emenda aditiva após o 66.f - adicionar 

66.g Elaboração e proposição de Metodologias de Organização e Sindicalização Cutistas, 

sistematizando a partir das melhores experiências sindicais, promovendo a formação e 

capacitação dos/as dirigentes dos sindicatos filiados para implementação. 

66.h Aprimoramento do Portal e Aplicativo da CUT para possibilitar filiação de 

trabalhadores/as e encaminhamento aos respectivos sindicatos. 

 

 

Emenda 033 - Proponente: Gediel Ribeiro de Araújo Junior - Sindsep/DF - APROVADA 

 

Tópico - Onde couber - Plano de Lutas 

Página 20, Parágrafo 1 

14 de SETEMBRO: LUTA PARA DERROTAR A REFORMA ADMINISTRATIVA 
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As centrais sindicais já definiram a convocação de um novo Dia Nacional de Luta das três 

esferas do serviço público para 14 de setembro. 

Essa data se ajusta ao calendário de tramitação da PEC 32 na Câmara que está sendo 

brutalmente acelerado por Arthur Lira. 

Está ainda em discussão o formato de uma atividade em frente ao Congresso, na mesma 

data. 

A PLENCUT-DF assume o compromisso, desde já, de envidar todos os esforços para 

garantir uma grande presença de servidores cutistas (municipais, distritais, federais), 

convocando também o setor privado porque essa reforma é um ataque aos direitos de toda 

a população trabalhadora. 

 

 

Emenda 035 - Proponente: Rodrigo Rodrigues - Sinpro/DF - APROVADA 

Tópico - Organização Sindical, Parágrafo - Não se aplica 

Para garantir a independência e autonomia da CUT na construção da luta da classe 

trabalhadora, a CUT deve: 

- reconhecer que o Fórum das Centrais é um importante espaço de debate e de construção 

das agendas nacionais, especialmente das lutas que se fazem na institucionalidade do 

parlamento; 

- afirmar com veemência que o Fórum das Centrais não é e não pode se constituir em uma 

instância deliberativa e/ou superior à CUT; 

- reforçar que o espaço de construção das decisões políticas da CUT deve ser sua Direção 

Nacional e Direção Executiva Nacional; 

- ressaltar que a realidade de cada Estado é diferente e que instituir a organização de 

Fóruns estaduais seria potencializar entidades que não têm representatividade, colocando-

as em condições de igualdade à CUT. É importante destacar que, na maioria dos Estados, 

a CUT é a única Central que verdadeiramente constrói políticas e lutas para organização e 

defesa da classe trabalhadora; 

- defendemos que a Central continue integrando o Fórum, mas que tenha autonomia e seja 

protagonista na luta de classe. 

 

 

 

Emenda 036 - Proponente: Ana Paula Barbosa Cusinato - Oposição Sindjus - 

APROVADA 

 

DEFENDER A JUSTIÇA DO TRABALHO 

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 
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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. 

d)  Lutar pela inclusão da CUT na composição do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho – CSJT, como representante dos trabalhadores e trabalhadoras.  

 

USO POLÍTICO-PARTIDÁRIO DO SISTEMA DE JUSTIÇA  

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 perfil 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 

perfil 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 fins 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. 


