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APRESENTAÇÃO
       Outros outubros virão 
       Outras manhãs, plenas de sol e de luz 
       (Milton Nascimento)

 O presente caderno é parte de um esforço coletivo da atual direção da CUT-SP para expressar o 
conjunto dos acúmulos construídos durante os últimos anos, bem como as novas análises que dão 
sustentação aos novos desafios do presente e do futuro.

 Os textos trazidos ao Congresso inserem-se em um momento específico e singular da realidade 
brasileira, marcado por forte ofensiva dos setores mais retrógrados e reacionários da sociedade, que 
colocam sua sede de lucro sob os direitos historicamente adquiridos pelos trabalhadores. A própria 
convocação desse espaço – sob o chamamento de Congresso Extraordinário – já dá a tônica do tamanho 
dos nossos desafios. As transformações abruptas na conjuntura brasileira – especialmente com o golpe e 
a aprovação de uma série de reformas desastrosas ao povo brasileiro, tais como a Trabalhista e a PEC 55 
– nos colocaram a necessidade de reorientar nossa política aprovada no último Congresso, que teve 
como lema “Um projeto Popular para São Paulo”, realizado em 2015. E é diante deste novo cenário de 
retrocessos sociais que repensamos os novos passos e atualizamos a melhor estratégia para os dias 
sombrios que se avizinham. 

Nesse cenário, São Paulo exerce um papel fundamental, tanto do ponto de vista do apoio e 
sustentação aos setores golpistas – sendo sede de articulações golpistas e de apoio a uma agenda 
extremamente recessiva – como de emergência de novos movimentos sociais de contestação ao 
desgoverno Temer. Também tem como papel a rearticulação dos setores que historicamente estiveram na 
vanguarda dos avanços sociais, dentre os quais a CUT-SP sempre foi protagonista. Desse modo, o que 
acontece em São Paulo, devido a sua grande expressividade nacional, aponta caminhos para os dois 
extremos da polarização política que atualmente circunscreve a realidade brasileira. Nesse sentido, esse 
Congresso Extraordinário tem a tarefa de atualizar nossa política para o próximo período, bem como 
apontar uma estratégia nítida, articulada e com capacidade de agregar outros sujeitos sociais, na disputa 
por um estado que seja a expressão das demandas dos trabalhadores e das trabalhadoras.

 A primeira parte desse caderno compreende uma análise de conjuntura do estado de São Paulo, 
exercício que, por sinal, constatamos que pouco fazemos, postos nossas proximidades constantes com 
as pautas nacionais. No entanto, entender a estruturação da política em São Paulo, bem como sua 
reprodução há décadas sob a hegemonia dos setores mais retrógrados e conservadores, se faz tarefa 
necessária aos próximos tempos que virão. Essa análise permeia os aspectos econômicos, sociais, 
históricos e políticas que – conjuntamente – dão forma a esse estado profundamente peculiar na 
realidade brasileira, que mantém um grupo político no poder, mesmo diante de graves constatações de 
corrupção, ausência de políticas públicas e sociais, caos no transporte, na saúde e na educação, e 
–recentemente – com fortes problemas de abastecimento de água.

 Na segunda seção apresentamos a estratégia estadual levada a diante pelo conjunto dos 
sindicatos, ramos e federações que compõem a Central Única dos Trabalhadores. Nosso recado é 
preciso: Lutar pelas Diretas Já e por nenhum direito a menos; pela construção de um projeto popular para 
o estado de São Paulo e o fortalecimento da nossa organização sindical. 

Na sequência, apresentamos os acúmulos dos diferentes setores, ramos e secretarias, que 
expõem nesse caderno sua análise setorial – dialogando com a estratégia mais geral da Central – bem 
como o plano de lutas construído para levar adiante o desafio de empreender as mudanças necessárias 
para esse estado e para o conjunto dos trabalhadores (as). 

 Esse é um material em construção e esperamos que os debates presentes na nossa Plenária 
Extraordinária tragam os demais elementos para rechear esse caderno com as contribuições advindas de 
todas as partes e referendadas no nosso espaço coletivo de decisão.

Saudações!

COORDENAÇÃO DA 15ª PLENÁRIA - CONGRESSO
EXTRAORDINÁRIO E EXCLUSIVO DA CUT-SP

João Vicente Silva Cayres
Secretário-Geral, Coordenador-Geral da 15ª Plenária e

 Coordenador-adjunto da Plenária Nacional da CUT
Douglas Martins Izzo - Presidente

Renato Carvalho Zulato - Secretário de Administração e Finanças
Adriana Oliveira Magalhães - Secretária de Comunicação

João Batista Gomes - Secretário de Mobilização
Telma Aparecida Andrade Victor - Secretária de Formação
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REGIMENTO INTERNO

15ª PLENÁRIA ESTATUTÁRIA - CUT ESTADUAL SÃO PAULO 
Congresso Extraordinário e Único - Tião Cardozo e Jaime Izidoro 

Tema: 100 anos depois... A luta continua! Nenhum Direito a Menos.
21 e 22 de julho de 2017 - Quadra dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região 

Rua Tabatinguera, 192 - São Paulo (SP)

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS DA PLENÁRIA

Artigo 1º      A 15ª Plenária Estadual da CUT tem como objetivos:

a) Atualizar o debate de conjuntura;
b) Discutir e aprovar resoluções sobre o temário constante neste Regimento, considerando a  

conjuntura e as prioridades estratégicas do período entre 2017 e 2019;
c) Recompor a direção em caso exclusivo de vacância;  
d) A Plenária Estadual se intitulará: “Plenária Estadual - Congresso Extraordinário e Único - 

Tião Cardozo e Jaime Izidoro”.

   
CAPÍTULO II - DA REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PLENÁRIA

Artigo 2º      A 15ª Plenária Estatutária da CUT Estadual São Paulo realizar-se-á nos dias 21 e 
22 de julho de 2017, na Quadra dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, na cidade de São 
Paulo (SP). 

  
Artigo 3º      A Executiva Estadual é responsável pela organização da 15ª Plenária. A 

Coordenação da 15ª Plenária é de responsabilidade dos seguintes membros da Executiva Estadual 
da CUT:

João Vicente Silva Cayres - Secretário-Geral, Coordenador Geral da 15ª Plenária e
Coordenador-adjunto da Plenária Nacional da CUT
Douglas Martins Izzo - Presidente
Renato Carvalho Zulato - Secretário de Administração e Finanças
Adriana Oliveira Magalhães - Secretária de Comunicação
Telma Aparecida Andrade Victor - Secretária de Formação
João Batista Gomes - Secretário de Mobilização 

 
   

CAPÍTULO III - DOS PARTICIPANTES

Artigo 4º      De acordo com o Estatuto da CUT e Resoluções da Direção da CUT, são 
participantes da 15ª Plenária com direito à voz e voto:

a) Todos os membros da Direção da CUT Estadual/SP;
b) Todos os membros da Executiva Nacional da CUT do estado de São Paulo;
c) Todos os membros da Direção Executiva das Confederações/Federações Nacionais e 

Interestaduais da CUT do estado de São Paulo;
d) Os delegados(as) das federações estaduais e interestaduais filiadas, eleitos nos respectivos 

conselhos de suas diretorias;
e) Os delegados(as) das entidades filiadas, em dia com as obrigações estatutárias da Central, 

eleitos diretamente nas instâncias das categorias e dentro dos prazos estabelecidos pela CUT 
Estadual (SP);
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f) Os delegados (as) das oposições sindicais reconhecidas de acordo com os critérios 
estatutários;

g) Os/as observadores(as) e convidados(as), conforme critérios definidos pela Coordenação 
Estadual, referendado pela Executiva Estadual.

Parágrafo único: Para a eleição de delegados e delegadas é obrigatório obedecer ao critério de cota 
de gênero, sendo vedada a substituição de um gênero pelo outro.

CAPÍTULO IV - DAS INSCRIÇÕES E CREDENCIAMENTO

Artigo 5º      Os delegados e delegadas participantes da 15ª Plenária foram inscritos 
previamente, mediante apresentação da documentação exigida para atendimento às normas 
estatutárias e pagamento da taxa de inscrição. 

Artigo 6º      O credenciamento dos(as) delegados(as) será realizado exclusivamente no local 
da Plenária, com início no dia 21 de julho de 2017, às 10h, encerrando-se neste dia às 19h. Será 
reaberto no dia 22 de julho de 2017, às 9h, com encerramento às 11h para os delegados(as) efetivos. 
Às 11h deste dia 22 de julho de 2017 será iniciado o credenciamento dos delegados(as) suplentes, 
com término às 13h deste mesmo dia.

Parágrafo 1º - Não haverá credenciamento após o período e horários estabelecidos. 
Encerrado o período de credenciamento, o setor responsável será dissolvido, não havendo, portanto, 
nenhuma possibilidade de credenciamento fora do prazo limite.

Parágrafo 2º - Para o credenciamento será utilizada uma listagem previamente preparada com 
todos os nomes dos/as delegados/as de acordo com os critérios estatutários e as normas 
estabelecidas pela Coordenação da Plenária. Cada delegado(a), no ato do credenciamento, deverá 
apresentar um documento de identificação válido e com foto.  Na credencial constará: nome do 
delegado ou delegada, sua condição de nato ou efetivo ou suplente, e a entidade a qual representa.

Parágrafo 3º - Os suplentes somente serão credenciados de forma antecipada mediante 
apresentação de autorização assinada pelo delegado(a) efetivo ou pelo responsável da delegação, 
ou, ainda, por meio de autorização do coordenador adjunto da plenária.
   

Artigo 7º      Caberá à Direção da CUT Estadual-SP decidir sobre o credenciamento de 
convidados(as) e observadores(as). Os observadores(as) não terão direito à voz e nem a voto e 
apenas serão credenciados mediante o pagamento da taxa de inscrição. Somente terão direito à voz 
os convidados(as) que irão compor as mesas temáticas e a abertura oficial da 15ª Plenária. 

Artigo 8º      Cada delegado(a) é responsável pelo material contido nas pastas e não haverá, 
em nenhuma hipótese, reposição de crachás ou do material distribuído no ato do credenciamento.

   
CAPÍTULO V - DO TEMÁRIO DA PLENÁRIA

Artigo 9º      O temário da 15ª Plenária Estatutária da CUT-SP/2017 será o mesmo da 15ª 
Plenária Nacional, mas com os temas específicos da Plenária Estatutária da CUT-SP, como seguem: 

Temário da Plenária Estatutária da CUT-SP
a) Conjuntura: Estadual e Nacional
b) Estratégia 
c) Plano de Lutas
d) Recomposição da Direção Estadual
e) Eleição dos delegados e delegadas à 15ª Plenária Nacional da CUT
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CAPÍTULO VI - DAS EMENDAS AO TEXTO BASE

Artigo 10º      Encaminhamento de emendas:

a) As emendas deverão abranger apenas os itens Estratégia e Plano de Lutas;
b) A aprovação e envio de emendas deverão seguir as diretrizes definidas pela Coordenação 

da Plenária.

Parágrafo Único - As emendas apresentadas na plenária devem ser encaminhadas à 
Coordenação Organizadora para sua inscrição. O encerramento do prazo de inscrição das emendas 
ocorrerá até o término da apresentação do texto-base referente ao tema. Na inscrição, a emenda deve 
conter anexa ao texto, o mínimo de 10% de assinaturas dos(as) delegados(as) credenciados(as).

CAPÍTULO VII - DO FUNCIONAMENTO DA 15ª PLENÁRIA

Artigo 11º      A Plenária será composta pelos seguintes órgãos:

a) Plenário;
b) Direção da CUT-SP;
c) Executiva da CUT-SP;
d) Coordenação Estadual.

Artigo 12º      O plenário será o órgão máximo de deliberação da 15ª Plenária Estatutária da 
CUT-SP e será composto pelos delegados (as) credenciados (as), tendo a mesma competência para 
discutir, aprovar ou rejeitar as propostas a ele apresentados, observando-se o temário, o Regimento 
Interno e a ordem do dia.

Artigo 13º      A Plenária terá uma mesa diretora dos trabalhos, organizada pela coordenação 
estadual, composta por um(a) coordenador(a) da mesa, um(a) secretário(a), e um(a) assessor(a) para 
auxiliar nos trabalhos de relatoria.

Artigo 14º      Para fazer o uso da palavra, o(a) delegado(a) deverá inscrever-se previamente, 
mediante a apresentação do crachá à mesa.
   

CAPÍTULO IX - DA COORDENAÇÃO ORGANIZADORA DA PLENÁRIA

Artigo 15º      A organização da Plenária ficará a cargo da Comissão Organizadora, que será 
composta pelo conjunto das secretarias da CUT Estadual-SP: Presidência, Secretaria-Geral, 
Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria de Mobilização, Secretaria de Formação e 
Secretaria de Comunicação.

Artigo 16º      Compete à Comissão Organizadora:

a) Criar as condições para a realização da Plenária;
b) Organizar todos os trabalhos e documentos necessários;
c) Credenciar os delegados (as);
d) Organizar as assessorias necessárias;
e) Produzir o relatório final.

CAPÍTULO X - DAS DISCUSSÕES E VOTAÇÕES

Artigo 17º      Cada delegado(a) credenciado terá direito a 1 (um) voto, não sendo permitido 
voto por procuração.
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Artigo 18º      As votações serão realizadas por aclamação (levantando-se os crachás). Por 
critério da mesa diretora dos trabalhos, nos casos de dúvidas, as votações serão realizadas 
individualmente, identificando-se as propostas por numeração correspondente e depositando-se os 
respectivos votos em urnas coletoras. Para declaração de voto, o(a) delegado(a) deverá avisar a 
mesa antes da votação entregando o respectivo crachá.

Parágrafo Único - As moções devem ser encaminhadas à Comissão Organizadora, com o 
encerramento do prazo de inscrição no dia 22 de julho de 2017, às 13h. Na inscrição, as moções 
devem conter anexo ao texto um mínimo de 10% de assinaturas dos (as) delegados (as) credenciados 
(as). 

Artigo 19º      As deliberações de Plenário serão tomadas por maioria simples.

Artigo 20º      No plenário somente serão permitidas as discussões das matérias constantes no 
temário e na ordem do dia.

Artigo 21º      Todo delegado(a) que desejar intervir no Plenário deverá se inscrever 
previamente junto à mesa e o fará segundo a ordem de inscrição.

Artigo 22º      Nenhuma intervenção poderá ultrapassar o tempo de 3 (três) minutos, 
compreendido o tempo de eventuais apartes, exceto a apresentação e defesas das propostas sobre 
os temas constantes na ordem do dia.

Parágrafo 1º - A critério da mesa, com referendo do plenário, esse tempo poderá ser alterado.

Parágrafo 2º - Terminada a exposição, seguir-se-á o regime de apresentação ao Plenário e 
votação das emendas, sobre o respectivo tema, que deverão receber os votos de, no mínimo, 20% 
dos(as) delegados(as) para serem encaminhadas à 15ª Plenária Estatutária – Congresso Nacional.

Parágrafo 3º - O tema “conjuntura internacional, nacional e estadual” constante nos cadernos 
de texto-base da Direção Nacional e Estadual será apresentado e haverá, excepcionalmente, um 
tempo de 5 (cinco) minutos para apresentação de contribuições. Não haverá apresentação de 
emendas para este tema. 

CAPÍTULO XI - DO FUNCIONAMENTO DA PLENÁRIA

Artigo 23º      Será garantida creche no local da Plenária para crianças de 0 a 7 anos, durante 
todo o trabalho em plenário, conforme programação. 

Artigo 24º      Para alcançar os objetivos previstos no capítulo I, a Plenária terá o seguinte 
programa:

Programação:

1º Dia: 21 de julho de 2017

9h - Abertura do credenciamento para delegados e delegadas

14h - Mesa 1 - Leitura e aprovação do Regimento Interno

15h - Mesa 2 - 100 anos depois... A Luta Continua - 100 anos da Greve Geral 

16h30 - Mesa 3 - Os impactos da Reforma Trabalhista

17h - Mística
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19h - Abertura solene da 15ª PLENÁRIA ESTADUAL ESTATUTÁRIA - CONGRESSO 
EXTRAORDINÁRIO E ÚNICO - “TIÃO CARDOZO E JAIME IZIDORO”. 

Hospedagem: os delegados e delegadas que optaram por ficar hospedados serão informados 
no ato do credenciamento. O jantar será no hotel das 22h às 23h.

Segundo dia: 22 de julho de 2017

9h às 11h - Credenciamento titulares

11h às 13h - Credenciamento de suplentes

9h - Mesa 1 - Conjuntura Estadual e Nacional 

11h - Mesa 2 - Inovações Tecnológicas e o Mundo do Trabalho – Impactos na Sociedade 

13h às 14h - Almoço 

14h - Homenagem aos dirigentes (in memoriam)Tião Cardozo e Jaime Izidoro 

14h30 às 16h30 - Estratégia e Plano de Lutas 

16h30 às 17h - Leitura e Aprovação das Moções

17h às 18h - Recomposição da Direção e Eleição de Delegados e Delegadas para a Plenária 
Nacional
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CONJUNTURA DE SÃO PAULO
Compreender a conjuntura específica do nosso estado é um desafio e uma tarefa não muito fácil. A 

proximidade com as pautas nacionais – que se justifica pela centralidade que o estado tem nos debates 
gerais – em muitos momentos tem dificultado análises mais extensas e elaboradas sobre a conjuntura 
local, ainda mais em um período tão acirrado como o que temos vivenciado atualmente. Esse texto tem o 
objetivo de exercitar nossas análises e aprofundar a compreensão sobre esse estado que vivencia as 
principais contradições da sociedade brasileira.

Em primeiro lugar faz-se necessário situar que historicamente São Paulo se aliou – ou mesmo 
forjou em suas fronteiras geográficas – com os setores mais retrógrados e conservadores da sociedade, 
além de ter sido cenário de articulações golpistas diversas, podendo ser exemplificado na contra-
revolução de 1932, na articulação do golpe militar de 1964 – sediando a Marcha da Família com Deus e 
pela Liberdade – e mais recentemente sendo cenário das grandes manifestações que deram sustentação 
política ao golpe de 2016.

Uma breve contextualização histórica:

�São Paulo foi o estado que mais se desenvolveu nos primeiros anos do século XX, tendo passado 
por um intenso processo de urbanização e de industrialização. Ao final dos anos 1920 o estado já era o 
centro de concentração da industrialização brasileira – embora tivesse uma economia essencialmente 
agrária - ultrapassando o Rio de Janeiro e concentrando o maior número de trabalhadores industriais do 
país. Esse foi um processo rápido e intenso. No início dos anos 1900, São Paulo concentrava 15% apenas 
da indústria nacional, mas isso se modificou em velocidade surpreendente nos anos subsequentes. Em 
1950 o estado detinha 50% das indústrias nacionais, contribuindo com nada menos do que 1/3 do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional. 

A grande Greve Geral de 1917 – que neste ano completa seu centenário – foi protagonizada pelos 
trabalhadores de São Paulo, e contou com uma paralisação geral de 30 dias consecutivos, envolvendo 
inicialmente os setores têxteis e de bebidas, e, mais tarde, se generalizando para os demais setores 
econômicos. Importante destacar, também, que essa greve foi protagonizada pelas mulheres – 
fundamentalmente nas indústrias têxteis. Esse episódio foi fundamental para que em 1932 as mulheres 
conquistassem o direito ao Sufrágio Universal.

São Paulo foi o berço da industrialização brasileira, que alimentou-se das divisas provenientes da 
exportação do café, e possibilitou a inversão de capitais para a diversificação produtiva. Além disso, o 
estado já contava com uma recente estrutura portuária e de linhas férreas, fatores que impulsionaram a 
industrialização. Em uma aliança entre setores burgueses das oligarquias agrárias e das nascentes 
burguesias urbanas e industriais, São Paulo industrializou-se sem romper com a dinâmica arcaica dos 
latifúndios e da concentração fundiária. Ou seja, nossa modernização urbana foi profundamente 
conciliada com o atraso e nos remete a uma herança de convivência mútua com a concentração da renda 
e da terra.

A posição paulista contrária à Revolução de 1930, e sua posterior tentativa de uma 
contrarrevolução conservadora em 1932, atestam a resistência do estado às transformações 
progressistas em âmbito nacional. Por outro lado, essa mesma situação de 1932 fez São Paulo barganhar 
com Getúlio Vargas a centralização da industrialização no nosso território, em um acordo que teve como 
contrapartida o apoio político das elites locais ao governo federal. 

Ainda do ponto de vista da industrialização, nos anos 1980 houve uma forte expansão da indústria 
por várias outras regiões do estado paulista para além da capital e região metropolitana. Mesmo assim se 
manteve uma forte concentração da industrialização na região metropolitana de São Paulo, que se 
integrou com as regiões metropolitanas de seu entorno imediato: Baixada Santista, Vale do Paraíba e 
Campinas. Se agregarmos a este espaço a Região Metropolitana de Sorocaba, a participação é de 90% 
da produção industrial do estado.

No mesmo período, fora desse perímetro (que chega a aproximadamente 150 km da capital), as 
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atividades industriais também são expressivas, mas ligadas à atividade agropecuária, como nos casos 
dos complexos da laranja e da cana. A partir dos anos 1980, o setor de serviços ganha cada vez mais 
espaço na economia paulista, também com grande concentração na capital e seu entorno. Apenas os 
municípios de São Paulo, Osasco, Guarulhos, Campinas e Barueri concentram 50% do valor adicionado 
em serviços no estado. O setor de serviços emprega atualmente cerca de 50% dos empregos formais no 
estado, enquanto a indústria emprega 20% e o comércio 19%.

Importante destacar, também, que nos últimos tempos avançou-se muito no processo de 
expansão das atividades financeiras em São Paulo, com o avanço de fusões e aquisições por grupos 
financeiros nacionais e internacionais. Basta uma breve caminhada pela avenida Paulista para ter a 
dimensão de que São Paulo concentra as sedes das grandes instituições financeiras.

Nos anos 1990, era do neoliberalismo, a indústria e a economia paulista sofrem, assim como todo 
o Brasil. Ao precisar responder à concorrência externa, fruto da abertura comercial, à introdução de novas 
tecnologias, além de novas formas de organização da produção, muitas indústrias sucumbiram. Alguns 
setores, como têxtil e calçadista, sofreram mais. Mesmo nos anos recentes de desenvolvimento do Brasil, 
sob os governos Lula e Dilma, São Paulo tem um índice de crescimento abaixo do nacional, deixando de 
contribuir com o crescimento do país. Enquanto outras regiões, como o Nordeste, tiveram altas taxas de 
crescimento, São Paulo vê sua parcela de contribuição ao PIB nacional cair de 36%, no início dos anos 
2000, para 33,8%, em 2011. Quando o tema é a recessão econômica, São Paulo também apresenta 
índices preocupantes. O PIB nacional recuou três pontos percentuais em 2016, enquanto o de São Paulo 
– no mesmo período – caiu quatro pontos percentuais. 

A atual crise da indústria paulista não é conjuntural, mas sistêmica. Todos os indicadores mostram 
uma queda persistente da indústria de transformação paulista desde a década de 1990, desmascarando 
a ineficiência dos governos tucanos – que dirigem o estado há mais de duas décadas – em fortalecer o 
setor industrial na unidade que já carregou consigo o justo epíteto de “Locomotiva do Brasil”. 

o
 O estado também caiu para o 10  lugar no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), 

está com a saúde pública com problemas de gestão e passa por um processo de destruição do transporte 
público com falhas e superlotação e da segurança pública e do sistema prisional sem saídas frente à 
violência policial e ao fortalecimento do crime organizado, com a marca de ter forjado em suas fronteiras o 
Primeiro Comando da Capital (PCC).

�Do ponto de vista da saúde, São Paulo também se destaca negativamente. O estado é um dos que 
menos participa da manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo um exemplo desse descaso a 
realidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no qual o governo do estado nunca 
arcou com a sua parte na manutenção do serviço. No mesmo sentido, o governo do estado historicamente 
se omitiu da responsabilidade com os hospitais nos municípios e não participa das ações conjuntas, o que 
demonstra estar incoerência e falta de diálogo com os projetos do SUS nas regiões e cidades paulistas.

�O estado também se destaca com uma alta taxa de desemprego, batendo a marca de 18,5% da 
população procurando emprego. Fenômeno como esse é exemplo da ineficiência do governo do estado 
na geração de postos de trabalho e também na criação de políticas públicas de absorção desse 
contingente de desempregados.

Atualmente o estado tem passado por um processo de desindustrialização, marcado por 
desincentivos à industria, ausência de uma política industrial e pela guerra fiscal, na qual o capital tem 
procurado melhores espaços para sua reprodução, reduzindo os custos com mão-de-obra e impostos. 
Esse movimento tem reafirmado uma tendência de concentração da atividade econômica no setor de 
serviços e no setor financeiro, que – por excelência – tem um menor valor agregado e menos efeitos em 
cadeia. As altas taxas de juros exercidas pelo estado também têm dificultado a diversificação e ampliação 
das atividades produtivas, gerando transferência de renda dos setores produtivos para os que vivem do 
rentismo financeiro. 

São Paulo também esteve na contramão dos ganhos conquistados com os governos Lula e Dilma. 
No mesmo período em que se inseriam cotas raciais e sociais nas universidades federais, São Paulo 
seguiu mantendo universidades que servem principalmente aos filhos das elites e mantêm restrições de 
entrada centradas em um modelo excludente e retrógrado de avaliação de ingresso. Apesar de ter sido 
aprovadas cotas na Unicamp e USP, o processo ainda depende de uma regulamentação. No que tange à 



12

moradia, o programa “Minha Casa, Minha Vida” produziu desde 2009 mais unidades habitacionais do que 
a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) em 30 anos.  Do ponto de vista da 
redução das desigualdades, o estado também manteve-se na “vanguarda do atraso”, apresentando taxas 
de redução muito mais lentas do que no restante do país. 

No estado mais rico do país, não há nenhuma política pública estadual que seja referência em todo 
o espectro das responsabilidades públicas. Além disso, amargamos recentemente com a falta de água 
em nossas torneiras, fruto de muitos anos de priorização do interesse privado (lucro e dividendos), em 
detrimento do público (investimentos e qualidade do serviço), na maior empresa estatal de SP.

Dados como esses atestam que São Paulo – que já foi a locomotiva nacional – está perdendo força 
e potencial, o que pode ser associado às péssimas gestões do governo do estado que não priorizam o 
desenvolvimento local, apenas o lucro do grande capital – especialmente os alocados na esfera 
financeira. 

Por fim, embora São Paulo seja o estado mais rico do país, com maior concentração de 
investimentos produtivos e financeiros, é um dos que possui o menor IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano), com alta concentração de renda, seculares problemas habitacionais, de saneamento e 
transportes em termos nacionais. Além disso, essa “terra de contradições” com forte presença dos 
setores conservadores e reacionários - como sindicatos patronais, sindicatos cartoriais e outros pouco 
representativos - também forjou expressões, tais como o movimento do Novo Sindicalismo, a criação da 
CUT e outras organizações sociais que têm forte presença no estado. 

Governos em SP

O estado de São Paulo é historicamente governado por partidos de direita. O PSDB se mantém no 
governo há mais de 20 anos consecutivos. Aliás, se formos à raiz da história paulista, o estado segue 
historicamente como herdeiro do populismo de direita, passando por personagens como Adhemar de 
Barros, Paulo Maluf, Carvalho Pinto, entre outros que há muito tempo hegemonizam a política estadual 
sob o prisma do liberalismo conservador. No período anterior, estiveram à frente do Palácio dos 
Bandeirantes Montoro, Quércia e Fleury, do PMDB. A partir de 1983, a linha sucessória traz Montoro, 
Quércia, Fleury, Covas, Alckmin, Serra e Alckmin outra vez (sendo os dois últimos o núcleo do tucanato 
nacional). A força do PSDB em São Paulo se reflete no cenário político nacional. Basta lembrar que desde 
a retomada das eleições presidenciais, em 1989, os candidatos a presidente do partido foram 
governadores de São Paulo (Covas em 1989, Serra em 2002 e 2010, e Alckmin em 2006). Houve uma 
exceção em 2014, quando o candidato foi Aécio Neves, de Minas Gerais.

Neste tempo à frente do governo paulista, o PSDB fez a lição de casa à moda neoliberal: fez 
privatizações desde a década de 1990, entregando a Telesp, o Banespa e as elétricas e segue com esta 
política até os dias de hoje em relação ao Metrô e às estradas. A Nossa Caixa foi vendida para o Banco do 
Brasil durante o governo Lula, se mantendo como sociedade de economia mista, tendo o governo federal 
como acionista majoritário. Ao se desfazer do Banespa e da Nossa Caixa, o governo paulista abriu mão de 
instrumentos fundamentais para ações e investimentos no desenvolvimento do estado.

Ao mesmo tempo em que desconstruíam o estado, construíam sua hegemonia eleitoral e social 
por meio de ações coordenadas em relação às prefeituras, aos movimentos sociais, ao judiciário, à mídia 
e a diversos segmentos sociais e econômicos. Ao privatizar empresas e bancos públicos, os governos 
tucanos não somente negligenciaram as possibilidade de desenvolvimento local e geração de renda, 
como também se aproveitaram desse processo para desvios de recursos e favorecimentos privados. 

Com a privatização do setor elétrico, de telefonia e dos bancos estaduais, o governo paulista se 
desfez de instrumentos fundamentais, mostrando claramente não ter um projeto de desenvolvimento 
para o conjunto do estado. Sem o Banespa e a Nossa Caixa, São Paulo perdeu a possibilidade de fomento 
e de atuação, deixando apenas às forças do mercado a responsabilidade pelo desenvolvimento, o que 
implicou em não termos hoje qualquer projeto de inclusão e de desenvolvimento regional. As regiões com 
maiores dificuldades de atração de investimentos do mercado foram abandonadas a sua própria sorte e, 
assim, o estado perde potencial de desenvolvimento e de inclusão social.

A privatização das estradas e os pedágios exorbitantes foram outra marca tucana iniciada nos 
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anos Covas. Os nossos pedágios estão na triste marca de vigorar entre os mais caros do mundo. Isso 
impacta fortemente o transporte de cargas, dificuldades à atividade produtiva, encarecendo as 
mercadorias e serviços e penalizando os trabalhadores motoristas que arcam com altos custos de 
locomoção. 

Outra característica dos governos do PSDB são as obras que “nunca terminam”. Metrô, Rodoanel, 
despoluição do Rio Tietê são exemplos bem conhecidos. Obras que vão sendo encarecidas por muitos 
aditamentos e que, com a proteção das mídias tradicionais, não geram desgaste eleitoral e são outra fonte 
de desvios para abastecer a máquina eleitoral tucana. Atualmente, o governo tucano tem vendido a 
promessa de entregar uma nova estação de metrô por mês no ano de 2018, o que é claramente falacioso, 
e apenas reafirma o caráter mentiroso e demagógico do governo atual. Ainda sobre o transporte paulista, 
um estudo recente comparativo mostrou que o metrô de São Paulo é o mais caro entre os países com 
estrutura produtiva e economia próxima à brasileira. Hoje pagamos uma tarifa equivalente ao do metrô de 
Tóquio, no entanto, nossa qualidade é extremamente inferior. Só a cidade de Tóquio tem mais linhas e 
estações de metrô do que todos as linhas de metrô do Brasil juntas. No ritmo lento que leva o governo de 
São Paulo na expansão das linhas atuais, precisaríamos de mais 172 anos para chegar ao tamanho do 
metrô de Londres. Hoje, o governo de São Paulo cria escassos 2,5 km de linhas por ano, mas sabemos 
que nesse ritmo levaremos mais 50 anos para cumprir a meta que o próprio governo estabeleceu 
anteriormente. O descaso com o transporte público é tamanho que não se pode nem argumentar falta de 
verbas, isso porque entre 2008 e 2011 o governo gastou apenas 37% da renda disponível para ampliação 
das linhas do metrô. Além disso, sabemos que a superlotação põe em risco a segurança dos 
trabalhadores, na medida em que também aumentam as queixas de falhas e panes. Ainda, se faz urgente 
pensar em formas de ampliar o tempo do serviço disponível. Uma cidade com o ritmo de São Paulo, com 
trabalhadores que exercem atividades durante as noites e madrugadas, não pode manter um sistema de 
locomoção que não seja 24h.

O aprofundamento do projeto se evidencia a cada período. Bastam apenas alguns exemplos 
recentes para deixar isso claro: a crise de abastecimento e o racionamento de água, que afetaram 
principalmente as regiões mais vulneráveis do estado e as periferias das grandes cidades; o Metrô, que já 
foi padrão de excelência em serviços na capital paulista, tem sido palco para toda sorte de problemas e 
escândalos, tendo sua necessária expansão travada; o aumento da criminalidade organizada, que 
espalha insegurança nos grandes e pequenos municípios; a aprovação automática sem critério, que faz 
com que milhões de crianças e jovens deixem a escola sem aprender, além de um quadro alarmante no 
ensino médio e a crise sem precedentes que vivem hoje as universidades públicas estaduais paulistas.

Os institutos e centros de pesquisa, instrumentos essenciais para elaboração de políticas 
públicas, como a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), Fundação Instituto de Terras 
do Estado de São Paulo (Itesp), Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal (Cepam) e 
Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap) sendo sucateados, sem investimentos e sem 
contratação de novos quadros;

A crise da falta de água continuará, pois a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo) fez clara opção por ser empresa de mercado, privilegiando os ganhos dos acionistas em 
detrimento da solução, de investimentos e de uma atuação voltada para a população.

Em relação ao tema da segurança pública, os números são alarmantes. O governo do estado tem 
sistematicamente sucateado o sistema de segurança pública, desinvestindo e impondo as piores 
condições de trabalho, além de perdas salariais constantes aos trabalhadores da área. Dados da 
execução orçamentária de 2016 atestam para a terrível marca de um corte de 768 milhões na Polícia Civil, 
R$ 368 milhões na Polícia Militar e corte de R$ 301 milhões na Superintendência de Polícia Técnico-
Científica, especialmente no gasto com pessoal (-R$ 267 milhões). Tudo isso tem se refletido no aumento 
da criminalidade – especialmente homicídios, latrocínios e estupros. Por mudanças metodológicas e 
omissões de dados, os governos tentam passar a percepção de melhora nos indicadores de segurança, 
no entanto, os dados reais apontam um aumento de 3,98% (2015-2016) em casos de furtos, 5% (2015-
2016) em casos de roubos, 26,5% (2016-2017) em crimes de latrocínio e 71% em crimes de estupro 
(2014-2017). Ainda sobre a temática da violência, o estado de São Paulo se destaca como a Unidade 
Federativa que mais assassina jovens nas periferias, violência que é agravada pelo racismo e preconceito 
que atestam que o atual processo é, de fato, um genocídio da população pobre, especialmente a jovem e 
a negra. 
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É preciso destacar o sucateamento da escola pública no estado de São Paulo. O governo de 
Geraldo Alckmin (PSDB) está tentando impor o chamado Método de Melhoria de Resultados (MMR), sob 
supervisão de consultoria privada (que desvia recursos do público para favorecimento privado), numa 
política que descarta toda possibilidade de um verdadeiro debate democrático com toda comunidade 
escolar, tratando o processo educacional como uma empresa privada. O descaso com a educação se 
completa com a situação insustentável dos seus profissionais. Há três anos o governo tucano não 
concede nenhum reajuste ao funcionalismo, sob a justificativa de que não tem orçamento. Porém, o 
governador está sendo processado pelo procurador-geral da República por desviar recursos da 
educação para a SPPrev (previdência estadual) e concede isenções fiscais a setores empresariais (os 
quais não divulga), reduzindo os recursos vinculados destinados ao setor educacional. Como se não 
bastasse isso, em 2017, Alckmin aumentou o seu próprio salário, o do vice e de mais 25 secretários.

A máquina eleitoral completa a sustentação do projeto neoliberal em São Paulo. Os tucanos e 
aliados, nem sempre oficialmente na base aliada, têm montado no estado uma extraordinária máquina 
que elege prefeitos, que depois se mostram subservientes e não críticos ao governador, mas também 
elegem uma bancada de deputados que dá folgada maioria parlamentar. A Assembleia Legislativa 
também gerou um modus operandi muito bem amarrado, em que as benesses pela distribuição de 
cargos, emendas e leis aprovadas para todos geram um conformismo mesmo por parte dos poucos 
oposicionistas. Resultado é a aprovação do que interessar ao governo e a não instalação de nenhuma 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em mais de 20 anos, em que pese a lista de denúncias que cada 
vez mais colocam à prova a corrupção dos governos tucanos. Entre essas constam a não abertura de CPI 
para tratar do escândalo da merenda escolar; do superfaturamento das obras dos trens – em conluio com 
as empresas multinacionais Alstom e Siemens – em 2013; a CPI do Rodoanel; CPI da Febem; CPI da 
Sabesp. Isso só para falar das principais. 

Relação do governo do estado com as prefeituras: em geral, principalmente no que se refere às 
prefeituras do interior, o governo estadual se baseia em relações clientelistas, que o distancia de uma 
conduta republicana. Desta forma, concede recursos para os prefeitos de partidos aliados, em detrimento 
dos “adversários”, mantendo o interesse coletivo e as demandas da população em último plano.

São Paulo: Terra de manifestações

Ainda do ponto de vista das contradições que assolam o estado de São Paulo, as crescentes 
manifestações e mobilizações sociais também têm em São Paulo seu berço de desenvolvimento. Nos 
últimos anos podemos citar a emergência do movimento que ficou conhecido como “Jornadas de Junho”, 
em 2013, que tiveram seu início e propagação vindas de São Paulo e da reivindicação, primeira, que 
compreendia o aumento do valor das passagens do transporte público. 

� Do ponto de vista estadual, esses últimos anos foram de muito enfrentamento. São Paulo 
vivenciou momentos de forte embate contra o governo estadual, dentro dos quais destacamos as greves 
e paralisações do funcionalismo público, dos setores da saúde, da Fundação Casa entre outras. A 
resposta do governo foi condizente com o projeto tucano de governar, ou seja, falta de diálogo, repressão 
e ausência de propostas que favoreçam os trabalhadores.

Diante deste cenário e da necessidade de unidade da esquerda, constitui-se no dia 13 de maio o 
Fórum dos Movimentos Sociais do Estado de São Paulo, com o objetivo de construir bandeiras unitárias 
como o enfrentamento ao governo do estado, promover debates de propostas que acumulem para a 
elaboração de um Projeto Popular para São Paulo, além da organização de mobilizações contra os 
ataques que aos trabalhadores (as). Mais tarde, o fórum transformou-se em Frente Brasil Popular São 
Paulo, sendo desde o início composta por mais de 65 entidades dos movimentos do campo e da cidade. 
Sob a coordenação da CUT-SP, a Frente Brasil Popular tem sido protagonista das principais e maiores 
mobilizações sociais brasileiras do último período. 

“Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar!”. É com esse grito de ordem que dá início ao ato 
de lançamento da Frente Povo Sem Medo, em São Paulo, no dia 8 de outubro de 2015, com o objetivo de 
fazer grandes mobilizações nacionais contra qualquer retrocesso. A Frente reúne quase 30 movimentos, 
dentre os quais a CUT-SP.
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As duas frentes, de 2015 até hoje, que contam com a participação da CUT-SP, realizaram diversos 
atos em defesa da democracia, pelo Fora Temer e por Diretas Já. 

� De 2015 para cá, o estado seguiu protagonizando as principais mobilizações sociais brasileiras. O 
primeiro evento importante que destacamos foi a forte atuação dos estudantes secundaristas que 
ocuparam as escolas públicas do estado em contrariedade à proposta de reorganização do ensino 
público, levada a cabo pelo governador Geraldo Alckmin e pelo secretário da Educação, à época, Herman 
Voorwald. As mobilizações selaram a marca da ocupação de 213 escolas estaduais, grandes 
manifestações sociais e demais ações sociais que impuseram uma forte derrota ao governo do estado, 
com a queda do secretário da Educação e o engavetamento da proposta. É importante destacar a grande 
presença da CUT e da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) 
como agentes de resistência contra o projeto e de enfrentamento à lógica de educação do governo do 
estado.

�Em 2015 ainda, a capital paulista protagonizou um grande movimento que sinalizava um novo 
momento de organização e incidência da esquerda brasileira nos rumos da política nacional. No contexto 
do forte ajuste fiscal promovido pelo governo Dilma, cerca de 100 mil pessoas reuniram-se – sob forte 
chuva – na Avenida Paulista no dia 13 de março reivindicando outra política econômica. No entanto, dois 
dias depois, a cidade vivenciou o primeiro grande ato da direita a favor do golpe contra Dilma Rousseff, 
que também ocorreu na Avenida Paulista no dia 15 do mesmo mês, reunindo milhares de pessoas.

Em 2015 também o estado presenciou a maior greve da história dos professores da rede pública, 
que amargaram 92 dias de paralisação, que não foram suficientes para dobrar a intransigência do 
governo do estado que não apresentou nenhuma proposta de reajuste aos docentes. Apesar disso, a 
vitória política de manutenção de uma grande greve com forte adesão no estado recolocou a Apeoesp 
como um dos principais sindicatos de enfrentamento ao projeto de sucateamento da educação pública 
levada a cabo pelo governador. 

O ano de 2015 findou com chave de ouro. Mais de 200 mil pessoas marcharam do Largo da Batata 
até a Avenida Paulista sob o slogan “Não Vai ter Golpe”, que marcou a denúncia contra a ofensiva dos 
reacionários.  

No dia 10 de junho de 2016 – após a primeira votação do golpe na Câmara dos Deputados – a 
Avenida Paulista foi tomada pelos trabalhadores. Vindos de todas as regiões do estado, o local ficou 
lotado e colorido por todos aqueles que denunciavam o golpe e a pancada na democracia brasileira. A 
manifestação contou com a presença de 100 mil pessoas e com a fala aclamada do ex-presidente Lula.

�Esses episódios inauguraram um contexto de forte polarização política que nasceu na capital 
paulista e se espalhou pelo Brasil inteiro. No decorrer do ano de 2016 outras grandes ações foram levadas 
a cabo pelas organizações populares – contando com a articulação decisiva da CUT – e, por outro lado, 
dos movimentos nascentes da direita brasileira, como o Movimento Brasil Livre (MBL).

Em 2016, o Vale do Anhangabaú mais uma vez foi cenário de grandes manifestações. Sob a 
intervenção da presidenta Dilma – golpeada uma semana depois em um fatídico e cômico episódio que 
desmascarou o Congresso Nacional – milhares de trabalhadores reuniram-se para denunciar o golpe e 
defender os direitos dos trabalhadores (as). 

�Ainda no que se refere às manifestações, o contexto imediatamente posterior ao golpe de abril de 
2016 manteve acesa a contradição paulista entre ser um estado de forte presença da direita e também da 
esquerda. Grandes atos como o que ocorreu na Avenida Paulista no dia 4 de setembro de 2016 – logo 
após a consumação do golpe no Senado Federal – foram marcados por truculenta repressão policial do 
governo Alckmin. Nesse episódio, a ação da Polícia Militar (PM) cegou a militante do Levante Popular da 
Juventude, Debora Fabri, que foi atingida por uma bala de borracha no olho esquerdo. Ainda nos 
protestos, diversas têm sido as denúncias levadas adiante pelos profissionais da área da comunicação. 
No último período, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo denunciou uma série 
de agressões vivenciadas pelos profissionais pela ação violenta da PM. No dia 18 de setembro de 2016, a 
repressão inovou nos métodos, infiltrando pessoas entre os manifestantes para incitar confusões e 
justificar a violência extremada.

O ano de 2017 começou com força e, mais uma vez, o estado de São Paulo se destacou na 
resistência contra as reformas levadas a cabo pelo governo golpista de Michel Temer (PMDB). No dia 15 
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de março, cerca de 150 mil pessoas ocuparam a Avenida Paulista, contrárias à Reforma da Previdência. 
Esse dia marcou a primeira grande greve do ano, paralisando importantes setores econômicos como o 
transporte. Na sequência, e logo após o 1º de Maio, a Paulista foi mais uma vez lotada por grevistas que 
cruzaram os braços na maior Greve Geral da história brasileira, paralisando – nacionalmente – 40 milhões 
de trabalhadores no dia 28 de abril de 2017. Em 20 de junho ocupamos a Praça da Sé e, em 30 de junho, 
as paralisações e mobilizações por direitos tomam fábricas e ruas em São Paulo e no interior. O 
mais recente ato foi realizado em 10 de julho na véspera da aprovação da retrógrada Reforma 
Trabalhista que vai promover o maior ataque aos direitos dos trabalhadores e aos sindicatos na 
história do nosso país.

 Importante destacar, para finalizar, que embora a capital tenha protagonizado os principais 
momentos da luta política, essas ações também foram realizadas nos interiores, demonstrando as forças 
dos municípios na mobilização dos trabalhadores e das trabalhadoras. 

Sobre os resultados das eleições

Os resultados das eleições municipais, ao serem analisados nacionalmente, em seu conjunto, 
foram devastadores para a esquerda. Do ponto de vista eleitoral, a esquerda elegeu apenas sete 
prefeitos e uma prefeita em São Paulo, sendo seis do PT e um do PCdB. Do ponto de vista 
populacional, as vitórias do partido se deram em cidades pequenas. Araraquara é a que tem a maior 
população, seguida por Franco da Rocha e Cosmópolis. As demais são pequenas cidades. 

Em 2012, o PT, partido mais forte da esquerda, elegeu cerca de 70 prefeitos (as), incluindo a 
capital, com seus 12 milhões de habitantes e as principais cidades da Grande São Paulo, como 
Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André e Mauá. Porém, muitos desses gestores 
deixaram o partido durante seus mandatos e esse número caiu bastante. Pouco mais de duas mil pessoas 
saíram do PT para disputar eleições para vereador(a) por outros partidos, enquanto a média de “saída” 
registrada em outras legendas foi de 200 integrantes. 

Os partidos de esquerda também amargam resultados dramáticos. O PT elegeu seis prefeituras, 
apenas. O PCdoB perdeu a prefeitura de Jundiaí (400 mil habitantes), que ganhou em 2012, e, em 2016, 
elegeu apenas a prefeita de Andradina, que tem pouco mais de 50 mil  habitantes. Nenhum outro partido 
de esquerda elegeu prefeito em 2016 em São Paulo. O candidato do PSOL foi para o segundo turno em 
Sorocaba, mas perdeu.

Esse novo contexto nacional é mais dramático em São Paulo, devido à ofensiva tucana para 
eliminar o “cinturão vermelho” na Grande São Paulo. O processo de cooptação de prefeitos e prefeitas por 
meio da oferta de recursos, cargos e estrutura, foi muito forte, assim como de  atores do movimento social.

Além da derrota eleitoral da esquerda no estado é preciso pensar a derrota política. Alguns dos 
eleitos em cidades importantes como São Paulo e Guarulhos, por exemplo, fizeram discurso “antipetista” 
e com evidente inclinação liberal, além de Osasco, onde os candidatos no segundo turno se atacavam 
chamando o adversário de petista. 

Desde a década de 1980 construímos princípios de igualdade, justiça e combate à fome que se 
tornaram hegemônicos nas campanhas. Agora, esses valores foram combatidos por muitos que se 
elegeram recentemente ao modo “Trump”, explicitamente.

As eleições de 2016 demonstram que houve uma mudança qualitativa. Algumas questões 
precisam ser levantadas. Em primeiro lugar, intensificou-se a criminalização da esquerda – em especial 
ao PT – seguidos de sistemáticos ataques aos seus integrantes, articulado por um verdadeiro projeto de 
suplantação da esquerda brasileira. De um ponto de vista mais interno, o afastamento dos mandatos dos 
movimentos populares e sindical, também podem ser entendidos como parte do processo que permitiu o 
retorno de setores conservadores em várias prefeituras.

�É nesse cenário, portanto, que teremos que travar nossa luta por um projeto popular para São 
Paulo, que dê conta de retomar o papel estratégico e promissor do estado na economia nacional, gerando 
renda, desenvolvimento e justiça social aos seus habitantes. A efetividade dessa empreitada, no entanto, 
dependerá da nossa articulação com os demais movimentos sociais, especialmente a Frente Brasil 
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Popular e a Frente Povo Sem Medo que nesse novo período de ofensivas sobre os trabalhadores e 
o seus direitos historicamente adquiridos.

�A CUT-SP tem um papel fundamental na articulação e mobilização de diversos setores sociais e 
precisa reafirmar sua disposição em ser parte da vanguarda de rearticulação da esquerda. Precisamos 
construir uma utopia, ser ousados no desafio de pensar um novo projeto para o nosso estado, que seja 
popular e atenda as demandas do conjunto dos trabalhadores. 

As tarefas não são simples e vão exigir esforço coletivo de permanente diálogo e organização, 
além de garantir que nossas pautas tenham a concretude necessária para dialogar com o novo período 
que se avizinha. No entanto, temos a certeza de que esse Congresso Extraordinário será um passo 
decisivo rumo às mudanças estruturais e necessárias que esse estado precisa!
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ESTRATÉGIA DA CUT-SP
“A estratégia é o nosso horizonte geral, diz respeito sobre onde queremos chegar coletivamente. 

Traçar o horizonte estratégico é condição necessária para pensar e construir as táticas - ou seja, os 
caminhos - que levarão a sua conquista. Nesse momento apresentaremos a síntese de três pontos 
basilares, os quais orientarão as ações de todos os demais setores, que traçam propostas visando chegar 
ao nosso objetivo máximo”:

1- FORA TEMER, DIRETAS JÁ E NENHUM DIREITO A MENOS

Diante de um governo ilegítimo e corrupto e dos ataques de extremo retrocesso aos direitos da 
classe trabalhadora, que foram duramente conquistados, com muitas lutas na nossa história, 
devemos fortalecer no estado de São Paulo, em conjunto com os movimentos sociais, 
particularmente as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, as lutas contra as reformas 
Trabalhista e da Previdência e a terceirização, pelo Fora Temer e por Diretas Já. Precisamos 
articular ações de mobilização nos locais de trabalho além das mobilizações de rua e buscar meios 
de obter o apoio da sociedade em geral.

2- CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO POPULAR PARA MUDAR SÃO PAULO

Para combater o governo Alckmin (PSDB) e derrotar o projeto neoliberal em São Paulo, 
precisamos construir um projeto alternativo que destrua a hegemonia de um grupo político que está 
no poder há muito tempo. É necessário fazer um grande debate articulado com os movimentos 
sociais para que a partir da raiz dos problemas centrais apresentemos propostas para superar a 
total ausência de planejamento, de investimentos em políticas públicas e no desenvolvimento 
econômico para que assim seja possível gerar empregos, ter uma política industrial eficaz, que 
haja incentivo à agricultura familiar, além de valorizar o funcionalismo público entre tantas outras 
questões que nunca foram priorizadas no nosso estado.

3- FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL

É necessário investir intensamente na organização e ação sindical em São Paulo e fazermos o 
debate de como essas reformas atingem os setores representados pela CUT e a classe 
trabalhadora em geral. O que muda nas relações de trabalho e na nossa representação sindical?

A Reforma Trabalhista proposta traz consequências nefastas para os trabalhadores (as) e vai no 
sentido oposto dos princípios da CUT de liberdade e autonomia sindical e radicaliza as distorções 
do sistema corporativo, assegurando ao capital todas as condições possíveis para explorar o 
trabalho e impedir a ação dos sindicatos. As mudanças na legislação trabalhista vai exigir dos 
nossos sindicatos uma mudança substancial que passa pela maneira de fazer a ação sindical à 
necessidade de fazer alterações nos estatutos. Também é fundamental estarmos atentos às 
transformações no mundo do trabalho provocadas pelas mudanças tecnológicas.

REFORMA AGRÁRIA

Com a unificação das ações dos movimentos sindical e social para enfrentar a conjuntura, a CUT 
São Paulo criou, com conjunto com as suas entidades filiadas, o Fórum Estadual pela Reforma Agrária, 
em agosto de 2012. O encontro ocorreu na sede da CUT-SP, na região central da cidade de São Paulo, 
com a presença de entidades do campo e da cidade para discutir estratégias e caminhos que promovam 
avanços na questão da reforma agrária, formando uma grande frente de debates. Estavam presentes da 
FAF (Federação da Agricultura Familiar) Feraesp (Federação dos Empregados Rurais Assalariados do 
Estado de São Paulo), MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), Apeoesp, dos sindicatos 
Estado de São Paulo), MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), Apeoesp, dos sindicatos 
dos bancários de SP, químicos de SP, químicos do ABC, metalúrgicos do ABC, CUT-SP e CUT Nacional.



19

Com o acirramento da disputa do projeto geral, o fórum teve suas atividades interrompidas 
temporariamente, quando, em meados de maio de 2016, houve a necessidade de recolocação do debate 
sobre a questão do campo na cidade, de forma a rearticular o Fórum, em junho de 2016. O relançamento 
ocorreu na sede do Sindicato dos Químicos de SP, com a presença da FAF (Federação da Agricultura 
Familiar), do MSL (Movimentos Social de Luta), do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), do 
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), do MAB (Movimento dos Atingidos por 
Barragens), da Conac (Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais e 
Quilombolas), representantes da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), do Fórum de 
Segurança Alimentar, da Cooperativa da Terra e Movimento dos Pequenos Agricultores, do Sintraf, 
químicos de SP, bancários de SP, Metalúrgicos do ABC, Sindsep e SindSaúde SP. Nesta atividade, 
estabeleceram-se algumas parceiras para o fortalecimento das entidades que integram o Fórum e 
também a necessidade de reforçar o enfrentamento em São Paulo contra a política do PSDB, onde ocorre 
toda a articulação da construção do projeto a nível federal, reforçando o debate de forma mais alinhada, 
construindo uma pauta unitária com as entidades que integram o Fórum e inserindo o debate na agenda 
da Frente Brasil Popular. 

Um dos principais objetivos é debater a reforma agrária e os problemas do campo, em especial os 
problemas dos pequenos agricultores, a partir da ótica dos trabalhadores rurais do estado de São Paulo; 
articular o movimento do campo com os movimentos da cidade para, por meio da participação do ramo 
rural e da agricultura familiar na Frente Brasil Popular, fortalecer a reação contra o golpismo; construir a 
programação para que os movimentos do campo possam criar unidade e participar da luta contra o golpe 
e contra os retrocessos sociais e reforçar o enfrentamento contra as políticas neoliberais do governo do 
PSDB no estado.

Plano de ações:

�· Elaborar documento para alinhar as bandeiras do Fórum e articular mais movimentos;

�· Realização de grandes atos em Bauru, Pontal do Paranapanema e Vale do Ribeira, a serem 
convocados via Fórum da Reforma Agrária, com a participação da Frente Brasil Popular;

�· Descentralizar/regionalizar as lutas e debates em prol da reforma agrária por meio das subsedes 
CUTtistas e dos territórios rurais;

�· Realizar ações concretas, unificadas e radicais no campo;

�· Encaminhar ação judicial que obrigue o governo estadual a cumprir o PNAE (Programa Nacional 
de Alimentação Escolar), como foi feito no Paraná;

�· Suspender judicialmente o PL 249/2013 (Lei nº 16.260/16) que permite a privatização das 
Unidades de Conservação da Natureza do estado de São Paulo;

�· Fazer a manutenção das ações por territórios rurais (como fazia o extinto Ministério do 
Desenvolvimento Agrário) de modo a engajar o poder público local e as organizações sociais 
para o fortalecimento dos programas no campo.

PETROBRÁS

Soberania nacional, com mais saúde, educação e empregos.

O atual cenário político aponta para a conjuntura em que a disputa internacional pelos recursos 
naturais está em ritmo acelerado e o Brasil tornou-se alvo atrativo em função da sua diversidade de 
riquezas, como extensas terras agricultáveis, água em abundância, energia elétrica, proteína animal, 
minérios estratégicos e petróleo. 

Os interesses financeiros investiram no golpe parlamentar/midiático/jurídico e avançam para 
comprometer a soberania nacional, tomar posse das riquezas naturais e precarizar os direitos dos 
trabalhadores, utilizando-se, para isso, de instrumentos como o das reformas Trabalhista e da 
Previdência e a terceirização de todas as atividades laborais, entre outras mazelas, com objetivo de 
assegurar o lucro do mercado financeiro e de setores produtivos em detrimento do povo trabalhador. 
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A descoberta do pré-sal ampliou enormemente a capacidade produtiva de petróleo do Brasil, 
fazendo o país saltar da 17ª para 3ª colocação mundial em reservas comprovadas, uma riqueza que 
poderá ser partilhada com a população em forma de mais investimentos em saúde, educação e geração 
de emprego. Metade da produção do petróleo brasileiro já é proveniente do pré-sal com forte 
concentração no estado de São Paulo.

No entanto, o ataque à Petrobrás e aos setores produtivos brasileiros não está resumido na 
operação Lava-Jato. Há quatro destaques importantes de iniciativas de desmonte do setor:

1- Na área da exploração se quebrou o monopólio da Petrobrás (projeto do senador José Serra – 
PSDB-SP) e a condição de operadora única da exploração e produção de petróleo e também se 
efetuou o leilão de áreas já comprovadas a preços irrisórios, além de precarizar a regra de partilha 
que asseguraria robustos royalties para a saúde e a educação.

2- No refino, pratica-se a venda de combustível acima da média internacional favorecendo a 
multiplicação de importadores e, simultaneamente, se reduz a produção das refinarias na faixa de 
50% a 70% da capacidade produtiva como uma auto-sabotagem. A Petrobrás deveria produzir em 
plena carga, reduzir os preços e, com isso, impedir novos entrantes no mercado de importação e 
distribuição. No entanto, o governo golpista fortalece concorrentes no segmento de compra, venda 
e distribuição de combustíveis em detrimento do fortalecimento do posicionamento produtivo e 
comercial da Petrobrás. 

3- Foi retirada a regra do conteúdo mínimo nacional em componentes de equipamentos e 
plataformas fabricadas, o que assegurava a política de investimento e emprego na indústria 
metal/mecânica e naval do país.

4- O plano de demissão voluntária, sem planejamento de reposição com concursados, fragiliza a 
capacidade de manutenção e memorial técnico, além de induzir a reposição de postos de trabalho 
na condição de terceirizados. 

Em São Paulo, alicerce do golpe respaldado pelas entidades patronais Fiesp (Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo), Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e hegemonia do PSDB 
com o comando do governo estadual, torna-se cenário importante para firmar o combate ideológico. É 
preciso lutar em defesa da soberania nacional no curto, médio e longo prazos para conquistar mentes e 
corações, pois o capital sempre buscará se apropriar da riqueza do povo brasileiro. Por isso propomos:

Plano de ações:

·�Apoiar o plano de lutas contra o desmonte da Petrobrás e contra as privatizações;

·�Empenho para eleger governo democrático e popular comprometido com a soberania nacional, o 
qual, independente da correlação de forças do parlamento, terá poder de veto;

·�Empenho para ampliar ao máximo a representatividade dos trabalhadores no parlamento;

·�Apoiar o projeto de formação da Plataforma Operária e Camponesa de Energia que visa formar 
multiplicadores para dialogar em sala de aula, sindicatos, associações etc.; Dirigentes sindicais 
de todas as categorias e movimentos sociais são convidados a assumirem o papel de 
formadores/multiplicadores em macrorregiões e cidades;

·�Incluir palestra na grade da “Formação Formigueiro” de todos os ramos o conteúdo da Plataforma 
Operária e Camponesa de Energia.

COMUNICAÇÃO 

No último período, ampliamos no interior da Central Única dos Trabalhadores do estado de São 
Paulo o debate sobre o papel estratégico da comunicação no fortalecimento do protagonismo da entidade 
na sociedade. Os sindicatos CUTistas devem ter como princípio fortalecer os canais de comunicação das 
suas entidades para que possam narrar a luta das categorias, assim como a rede de comunicação dos 
trabalhadores, como TVT, Rede Brasil Atual e Rádio Brasil Atual. As categorias devem também ser 
estimuladas para se informarem por meio dos canais de esquerda que apresentam a versão da classe 
trabalhadora, o que afinal irá contribuir como formação ideológica de visões, valores e concepções 
políticas. políticas. 
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Não podemos, de forma alguma, desconsiderar ou minimizar o papel dos grandes veículos de 
comunicação no golpe, na desestruturação da democracia e no avanço da política neoliberal em nosso 
país. Afinal, a grande mídia produziu o ambiente para o golpe. Com forte poder de manipular fatos e 
influenciar decisões políticas, os meios de comunicação, concentrados nas mãos de um número reduzido 
de grupos econômicos e famílias, precisam ser democratizados. O marco regulatório das comunicações 
continua sendo uma pauta urgente para a disputa nas narrativas e para que haja controle público sobre 
todo o conteúdo.

No cenário de disputa, deve-se considerar ainda o papel que tiveram as redes sociais. Pelo menos 
nos últimos quatro anos elas têm contribuído tanto para servir de fonte alternativa em contraposição aos 
interesses político-mercadológicos dos conglomerados da comunicação quanto para ampliar a 
polarização política presente na sociedade brasileira. Nesse sentido, além da luta pela democratização 
dos meios de comunicação, faz-se necessário fortalecermos cada vez mais um projeto alternativo de 
comunicação popular e democrática.

Plano de ações:

· Ampliar o investimento nas equipes de comunicação – jornalismo, redes sociais, monitoramento, 
tecnologia da informação e segurança;

· Fortalecer os encontros e ações da Rede de Comunicadores da CUT-SP constituída em 29 de 
março de 2016; 

· Em conjunto com as subsedes, ampliar as ações articuladas de comunicação colaborativa, 
principalmente nas grandes mobilizações, fortalecendo a propagação de notícias de todas as 
regiões do estado de São Paulo nas redes sociais e no site institucional;

· Promover ciclos de debates, encontros, oficinas, seminários e atividades formativas que 
envolvam sindicatos, jornalistas e sociedade com assuntos da conjuntura política que 
perpassem pelo tema da comunicação; 

·� Ampliar a parceria entre Comunicação, Formação e Cultura, com o objetivo de atuar na 
aproximação e conscientização da juventude, sobretudo nas periferias do estado; 

·�Atualizar no site institucional, em parceria com o CEDOC da CUT, arquivos históricos dos 
congressos realizados em São Paulo, desde a fundação da Central estadual;  

·�Utilizar a educomunicação como metodologia para o empoderamento das direções, assessorias 
e trabalhadores na base;

·�Apoiar e estreitar as relações com as rádios comunitárias no estado de São Paulo.

CULTURA�
O Coletivo de Cultura da CUT-SP, o COLECCUT, criado em 7 de dezembro de 2009, tem por 

objetivo discutir, elaborar e implementar políticas públicas para a cultura nos municípios do estado de São 
Paulo. Além disso, o Coletivo deve incentivar e fomentar o acesso da classe trabalhadora aos bens e 
valores culturais. Propõe organizar debates, encontros, fóruns, saraus, conferências, mostras, oficinas de 
capacitação, festivais e concursos, sempre promovendo ações que culminem na apropriação do tema. 

Desde a sua criação, o Coletivo foi responsável por discutir, aprofundar e planejar a política cultural 
para os sindicatos CUTistas e também refletir sobre programas municipais, estaduais e federais, como o 
Plano Nacional de Cultura, além de estimular a pluralidade de agentes culturais para universalizar e 
facilitar o acesso às artes a toda classe trabalhadora. 

Desde 2009 até hoje, o Coletivo realizou encontros, seminários e saraus voltados à temática da 
juventude, da consciência negra e das questões LGBT.

Também foi responsável pela construção, em conjunto com os moradores, trabalhadores e empresas 
localizadas no bairro do Brás, região central de São Paulo (onde esta situada sede nacional e estadual da 
CUT), ações culturais, como o bloco de carnaval “O Pinto do Visconde”, fundado em fevereiro de 2009; o 
'Arraiá da Democracia' (festa julina); e a Festa das Crianças. Essas atividades tiveram o objetivo de 
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aproximar e fortalecer o diálogo com a comunidade local e só foi possível realizá-las em parceria com os 
sindicatos que compõem o Coletivo de Cultura da CUT-SP. 

Mas, os desafios não param por aí. É imprescindível que o tema não saia das pautas dos 
sindicatos e suas federações CUTistas. Faz-se necessário atuar, por meio do Coletivo de Cultura da CUT-
SP, nos diversos espaços, fóruns e conselhos que debatam e formulem políticas para o município e para o 
estado de São Paulo. Dessa forma estaremos enfrentando as políticas de retrocesso na área, como 
àquela imposta pelo atual prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), que, recentemente, cortou R$ 243,7 
milhões (47%) das verbas destinadas à Secretaria Municipal da Cultura, seguindo políticas praticadas 
pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Vale ressaltar que, no último Congresso Nacional da CUT (12º CONCUT), foi criada a Secretaria 
Nacional de Cultura, momento de extrema importância e histórico para a classe trabalhadora.

Plano de ações 

·�Promover, desenvolver, organizar e apoiar atividades de natureza cultural e esportiva dos(as) 
trabalhadores(as), incluindo toda as temáticas do sindicato;

·�Utilizar-se das diferentes manifestações artísticas como estratégia para reflexões e ações de 
aprimoramento e fortalecimento da organização sindical nos sindicatos de base;

·�Ampliar a participação dos jovens e mulheres nas lutas sindicais no ambiente de trabalho e 
nos sindicatos;

·�Incluir o tema nas negociações coletivas como forma de ampliar o acesso da arte aos 
trabalhadores(as);

·�Incentivar e possibilitar espaços de expressões artísticas aos trabalhadores(as) e para os 
trabalhadores(as);

·�Realizar estudos e pesquisas sobre a questão cultural nos municípios e nos ramos;

·�Promover relações e intercâmbio de experiências, buscando o estabelecimento de convênios 
de cooperação e parcerias com outras instituições para realização de projetos relativos ao 
tema;

·�Promover eventos de âmbito mais geral, que visem à integração dos ramos;

·�Promover, por meio da cultura, a aproximação com os jovens e trabalhadores(as), sobretudo da 
periferia, que não estão na nossa base de representação sindical.

FUNCIONALISMO

O funcionalismo público estadual sofre uma constante desvalorização. Esse processo de 
sucateamento se aprofundou no decorrer de mais de 20 anos dos governos tucanos no poder paulista. 
Resultado de uma política privatista e neoliberal, o serviço público estadual se deteriorou e o 
funcionalismo passou a enfrentar anos sem reajuste salarial, nem mesmo a reposição da inflação. Para 
algumas categorias, em determinados períodos, é oferecido apenas um bônus ou uma gratificação 
vergonhosa, que às vezes são pagos de forma parcelada e, no momento da aposentadoria, são retirados 
do cálculo. É preciso enfrentar essa desvalorização e, para isso, é urgente unificar a luta do funcionalismo 
público estadual.

Plano de lutas:

· Construir um calendário de lutas unificado do funcionalismo público estadual que aponte, se 
necessário for, para uma greve geral unificada do setor.

MEIO AMBIENTE

O golpe em curso no Brasil nos distancia das transformações positivas que levariam a um mundo 
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socialmente equitativo e ambientalmente sustentável: os apoiadores do golpe são aqueles que agem pela 
mercantilização da vida e da natureza; são aqueles que querem retirar todos os direitos dos 
trabalhadores, privatizar riquezas coletivas e dilapidar recursos naturais em nome do lucro fácil e rápido. 

No legislativo federal, os ataques golpistas vêm tanto do PL 4330/2004 (e da Lei nº 13.429/2017, 
que sob o pretexto de regulamentar a terceirização no país, acaba por legalizar a fraude e a precarização 
do emprego), quanto da PEC 215 (que pretende transferir ao Congresso – leia-se à Bancada Ruralista – a 
decisão final sobre a demarcação de terras indígenas, territórios quilombolas e Unidades de Conservação 
da Natureza - UCN); vêm tanto da “flexibilização” da CLT (PLC 38/2017, que dilapidará direitos 
trabalhistas dos brasileiros(as)), quanto da “flexibilização” nas regras do licenciamento ambiental (PLS 
654/2015 e PEC 65/2012, que enfraquece os instrumentos de avaliação, prevenção e compensação de 
impactos socioambientais, abrindo o caminho para outras tragédias como a de Mariana-MG); vem da 
reforma da Previdência (PEC 287/2016, que acabará com o direito a uma aposentadoria descente para os 
trabalhadores(as) brasileiros, e do “PL do Veneno” (PL 6299/2002 que prevê mudanças preocupantes na 
atual lei de agrotóxico, como a redução da necessidades de estudos de riscos, facilitando a liberação de 
agrotóxicos proibidos e a limitação de criação de leis estaduais que restrinjam a utilização de venenos); 
vem da privatização de grandes empresas estatais (como a Petrobrás, Banco do Brasil etc.) e da 
privatização do Aquífero do Guarani (via Programa de Parcerias e Investimentos) e de sistemas 
municipais e estaduais de água e saneamento. 

Em São Paulo, os ataques aos direitos socioambientais vêm com força igual ou maior, já que 
temos um estado governado há mais de duas décadas pelo PSDB e onde o atual secretário de Meio 
Ambiente, Ricardo Salles (conhecido como “o Trump do Tucanistão”: fundador do Movimento Endireita 
Brasil e ex-diretor jurídico da Sociedade Rural Brasileira), é investigado por alterações irregulares do 
Plano de Manejo da APA (Área de Preservação Ambiental) da Várzea do Rio Tietê em benefício da Fiesp e 
de indústrias de mineração. Na Paulicéia, há a recém aprovada Lei 16.260/2016 que autoriza a 
privatização de 25 UCNs, autoriza a absurda “exploração comercial madeireira ou de subprodutos 
florestais” dentro das Unidades de Conservação e desrespeita as populações tradicionais que vivem 
dentre destes territórios. Há também o PL 328/2016, que permite a venda de 79 terrenos e imóveis do 
estado (dentre imóveis de Institutos de Pesquisa e de Fundações Públicas e áreas que serviriam à 
agricultura familiar e à preservação). Na prática, temos a venda do patrimônio científico, tecnológico e 
ambiental no estado de São Paulo.

Outro (mal) exemplo paulista vem da Sabesp e da condução do governo Alckmin (PSDB) perante a 
chamada “crise hídrica”. O modelo de gestão privada da Sabesp – que visa, o aumento dos lucros para os 
acionistas das bolsas de São Paulo e de Nova Iorque em detrimento da preservação ambiental e da 
prestação de um serviço público de qualidade –, levou à tomada de medidas que violaram direitos 
humanos e que seguem dando o tom após a fase mais crítica da crise:  além do desestímulo ao consumo 
consciente de água, a lógica de transposição de bacias e de realização de grandes obras segue como 
prioridade frente a ações estruturantes, como recuperação de mananciais, diminuição de perdas por 
vazamento, participação da população na gestão da água, etc. Deste modo, a situação de crise crônica de 
abastecimento permanecerá em São Paulo.

Plano de ações:

·�Pautar, na eleição estadual com contribuições para a eleição federal, o debate de meio ambiente 
(incluir a temática na Plataforma da CUT para as eleições);

Debater a política mercadológica de “gestão da água” no estado de São Paulo:

·�Ampliar o debate sobre o modelo mercadológico de gestão da água com material didático e 
linguagem popular (cartilhas, seminários, etc.); 

·�Promover a participação de sindicatos e atores CUTistas nos Comitês de Bacias Hidrográficas;

Combater o uso dos agrotóxicos:

·�Apoiar as ações da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida e do Fórum 
Paulista de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos;

·� Realizar ações de sensibilização dos trabalhadores e da população em geral sobre os 
males/riscos associados ao uso de agrotóxicos;
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Debater a problemática dos resíduos sólidos:�

·�Internamente com o Projeto EITA – reciclagem e racionalização do uso dos recursos na CUT e 
entidades cutistas;

·�Externamente com ciclo de debates sobre os desafios relacionados à Política Nacional de 
Resíduos Sólidos;

Lutar contra a venda do patrimônio científico, tecnológico e ambiental no estado de São 
Paulo:

·� Apoiar ações jurídicas e políticas contra a Lei 16.260/2016 (Privatização de Unidades de 
Conservação da Natureza) e o PL 328/2016 (venda de terrenos e imóveis de Institutos de 
Pesquisa e de áreas que serviriam à agricultura familiar);

·�Participar de mobilizações contra as Lei 16.260/2016 e PL 328/2016, com grupos e populações 
afetadas (povos e comunidades tradicionais) e outros movimentos (como o de pesquisadores); 

Apoiar a luta pela reforma agrária:

·�Apoiar, colaborar e participar de ações do Fórum Estadual São Paulo pela Reforma Agrária.

Potencializar a ação de dirigentes sindicais na temática ambiental:

·� Promover encontros, seminários e formações itinerantes sobre a questão ambiental para 
sindicalistas (foco nas subsedes da CUT-SP);

·�Formar novos quadros para fortalecer a luta dos trabalhadores por um meio ambiente realmente 
sustentável;

·�Apoio às lutas dos povos e comunidades tradicionais do estado (indígenas, remanescentes 
quilombolas e caiçaras);

·�Ocupar espaços de participação e controle social relacionados às questões socioambientais 
(como Conselhos de APAs, Comitês de Bacias Hidrográficas, Conselhos e Conferências de Meio 
Ambiente, etc.).

EDUCAÇÃO

A educação pública é vítima do golpe

O sucateamento da educação paulista na lógica da privatização

A educação pública vem sendo uma das áreas mais atingidas pelo golpe e a onda de retrocessos 
que vivemos no Brasil. O congelamento de investimentos públicos por 20 anos inviabiliza a concretização 
do Plano Nacional de Educação e dos planos estaduais e municipais. A reforma do ensino médio nega aos 
filhos e filhas da classe trabalhadora o acesso ao conhecimento historicamente acumulado, 
empobrecendo o currículo, retirando ou reduzindo disciplinas, criando a falácia do “protagonismo” e da 
“livre escolha” por parte dos estudantes e incentivando a privatização, por meio de parcerias com 
instituições privadas e organizações sociais, como ocorrem em Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e 
outros estados. O governo Temer praticamente já destruiu todos os avanços conquistados entre 2003 e 
2014, nos governos Lula e Dilma.

No estado de São Paulo, as escolas estaduais se deterioram, não há reajuste para os professores 
há três anos, as salas estão superlotadas, há fechamentos de classes, sobretudo no noturno. O governo 
também implementa o Método de Melhoria de Resultados, destinado a culpabilizar os professores pelas 
deficiências das escolas estaduais.

O governo diz não ter verbas para reajustar os salários dos professores. Porém, o governador está 
sendo processado pelo procurador-geral da República por desviar recursos da educação para a SPPrev. 
A base da denúncia foi encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado em 2015 pela Apeoesp, sindicato 
filiado à CUT. Agora, a justiça determinou em ação da Apeoesp a concessão de reajuste a toda a 
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categoria, rejeitando o abono que Alckmin tenta utilizar para equiparar o salário base do professor de 
educação básica I ao piso nacional. 

Os governos do PSDB impuseram muitos retrocessos à educação pública no estado de São 
Paulo, mas enfrentam forte resistência por parte dos profissionais da educação, liderados por entidades 
como a Apeoesp, em aliança com estudantes, pais, centrais sindicais, movimentos sociais e outros 
segmentos, realizando greves, manifestações, ocupações e outros movimentos. A luta em defesa da 
educação pública é de toda a sociedade, sobretudo dos trabalhadores e das trabalhadoras.

Plano de ações:

·�Lutar pela implementação das metas e estratégias do Plano Estadual de Educação;

·�Criação e fortalecimento de Comitês em Defesa da Escola Pública em todos os municípios e 
regiões do estado de São Paulo, em conjunto com a Apeoesp e demais entidades e movimentos 
que lutam em defesa da educação pública;

·� Incentivar e participar das etapas municipais e intermunicipais da Conferência Nacional de 
Educação Popular (Conaep) e da etapa estadual, em outubro;

·�Municiar os sindicatos para os debates sobre a educação, incentivando as bases sindicais a 
participarem das ações nas escolas e regiões;

·�Abrir espaço nos meios de comunicação dos sindicatos para os debates sobre as lutas no campo 
da educação pública, visando instrumentalizar as bases sindicais para os debates que irão advir 
sobre os rumos da educação;

·�Buscar construir um amplo movimento social em torno de uma escola pública de qualidade e 
democrática que atenda aos interesses da classe trabalhadora;

·�Construir ações sociais coletivas em defesa da escola pública de qualidade;

·�Apoiar decididamente as lutas pela valorização dos profissionais da educação, pela gestão 
democrática nas escolas, contra a “Escola Sem Partido”, pela garantia de financiamento e pela 
devolução dos recursos desviados da educação e demais lutas e campanhas educacionais;

·�Lutar contra a reforma do ensino médio no estado de São Paulo. Nenhuma disciplina a menos. 
Por um ensino médio que atenda aos interesses dos filhos e filhas da classe trabalhadora;

·�Contra o fechamento de classes e contra a superlotação das salas de aula. Contra o fechamento 
do período noturno e a exclusão dos estudantes trabalhadores.

MACROSSETORES

Promover a solidariedade. Esta é uma das mais importantes tarefas do movimento sindical e, na 
atualidade, uma das mais desafiadoras.

Os sindicatos são instrumentos de luta da classe trabalhadora que têm por objetivo equilibrar a 
relação naturalmente desigual entre capital e trabalho, já que o poder do capital frente ao trabalhador (a) 
enquanto indivíduo isolado é descomunal. Assim, este se torna presa fácil do poder patronal, aceita as 
condições de trabalho impostas unilateralmente ou não consegue trabalho. E, quando empregado, pode 
facilmente ser demitido, dificultando assim qualquer queixa contra injustiças praticadas ou mesmo a 
negociação de melhorias e direitos, não importa a qualificação do trabalhador (a). Enfrentar o poder 
patronal individualmente é, na prática, impossível. E é por isso que só a existência dos sindicatos 
possibilita a conquista de direitos, como prova a história da luta dos trabalhadores (as).

Só a ação coletiva exercida por meio da organização sindical possibilita algum grau de equilíbrio 
nessa relação naturalmente desigual.

No Brasil, o modelo de organização sindical vigente levou a um processo de fragmentação da 
classe trabalhadora através de um processo intenso de pulverização da organização dos sindicatos, 
enfraquecendo a capacidade de enfrentamento do poder patronal pelos trabalhadores(as) e suas 
organizações.
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O mundo do trabalho mudou e suas relações de dependência ao longo das cadeias produtivas ou 
de serviços também, as fronteiras entre as categorias são muito tênues ou em muitos casos 
desapareceram.

No setor industrial, as cadeias produtivas são cada vez mais interconectadas, na produção de um 
automóvel, por exemplo, a cadeia produtiva é integrada pelo setor metalúrgico, têxtil, químico, petróleo, 
mineração e agrícola, comércio e prestação de serviços.

No setor financeiro e de prestação de serviços, hoje as atividades se confundem, bancos vendem 
produtos, têm participação no controle acionário de diferentes empresas nos mais diversos ramos da 
economia, decidem no que, onde e quando investir. Lotéricas, supermercados e grandes lojas prestam 
serviços antes restritos aos bancos, tais como abertura de contas, pagamento de boletos e até depósitos 
e saques podem ser feitos nos seus caixas.

A produção rural faz parte de uma cadeia de fornecimento global de commodities, muitas vezes 
vinculada à monocultura subordinada a cadeias produtivas como o papel ou biocombustíveis, na qual a 
aplicação de novas tecnologias expulsa os empregos do campo e atua no sentido de enfraquecer a 
atividade rural da agricultura familiar, privilegiando o latifúndio e promovendo um enfrentamento, muitas 
vezes criminoso contra a reforma agrária.

Os trabalhadores do setor público, que muito sofrem com o descaso das administrações públicas e 
a negação de mesas de negociação, além da falta de investimentos nas políticas públicas, precisam 
promover a articulação entre todos os seus sindicatos para fortalecer a luta, garantir as negociações, 
promover mobilizações conjuntas e pensar pautas unificadas.

A aprovação recente no Congresso Nacional da reforma Trabalhista objetiva atacar a organização 
sindical dos trabalhadores(as) e fortalecer ainda mais o poder patronal, enfraquecendo a capacidade de 
luta e resistência dos sindicatos.

A reforma destrói direitos, busca enfraquecer os sindicatos, tenta individualizar as relações com 
trabalhadores(as), quebrando com os vínculos de solidariedade  tão necessários à classe trabalhadora.

A globalização da economia as interrelações das cadeias produtivas nacional e 
internacionalmente constituídas, o ataque aos direitos e a organização dos trabalhadores(as), desafia o 
movimento sindical a se reorganizar para poder fazer frente aos ataques que vem sofrendo e aos desafios 
da reestruturação capitalista em curso.

Plano de ações:

·�Reforçar a solidariedade, ampliar a organização dos trabalhadores (as) a partir do local de 
trabalho, fortalecer a capacidade de negociação, unificar bandeiras de lutas e estruturas, ampliar 
a sindicalização aumentando a representatividade das entidades e desenvolver novas formas de 
financiamento da ação e da estrutura sindical, são desafios imediatos dos militantes e dirigentes 
sindicais; 

·�Reforçar a política de constituição dos macrossetores da CUT pode ser o início de uma resposta 
a esses desafios, que deve ser complementada com a construção de agendas comuns que 
atuem no sentido de fortalecer as negociações de contratos nacionais, que debatam a 
constituições de confederações únicas no âmbito dos macrossetores, que atuem no sentido de 
constituir estruturas e militância solidária, como é o caso dos coletivos jurídicos, ampliando esse 
processo para utilização comum das estruturas sindicais, racionalizando seu custo e 
aumentando a sua capacidade de ação unificada;

·�A CUT deve impulsionar nos seus Macrossetores em atividade, Macrossetor da Indústria, 
Comércio e Serviços, Serviço Público e Rurais, um amplo debate quanto aos desafios a serem 
enfrentados, fortalecendo a sua consolidação e planejando o seu desenvolvimento e 
fortalecimento, ampliando assim a capacidade de luta e fortalecimento da organização sindical 
dos trabalhadores(as).  

FORMAÇÃO

A estratégia geral da Secretaria de Formação, em aliança com a Escola Sindical São Paulo, é 
garantir a formação teórica e instrumental do movimento sindical, subsidiando os sindicalistas para 
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atuarem com maior qualidade nas gestões sindicais e mesas de negociação. Bem como contribuir 
para disseminar os princípios da CUT, avançar nos diagnósticos sobre a realidade do mundo do 
trabalho, compreender as particularidades da formação da classe trabalhadora no Brasil e demais 
temas que garantam um melhor entendimento e, consequentemente, uma melhor atuação do 
movimento sindical. 

Em síntese, a estratégia da formação – que nesse momento, mais do que nunca, se faz 
necessário – é garantir a coesão ideológica da Central, afinando nossas concepções e disseminando 
a estratégia da entidade para todas as suas bases.

Nossa estratégia atual também passa por garantir um processo de formação mais solidário. 
Isso quer dizer que todos precisam se responsabilizar pela formação e entender sua dimensão 
transversal. Dessa forma, a estratégia da Formação para os próximos anos é avançar mais na 
responsabilidade solidária, contribuindo para que sindicatos e ramos se sintam parte e contribuam 
com esse processo. Isso envolve utilizar as estruturas sindicais existentes, as parcerias e a 
construção coletiva e participativa. 

Plano de ações:

·�Dar continuidade aos programas do Plano Nacional de Formação realizados pela Secretaria 
Estadual de Formação e Escola Sindical-SP, tais como os priorizados no Conafor 2017 
(Coletivo Nacional de Formação): ORSB (Organização e Representação Sindical de Base), 
NCC (Negociação e Contratação Coletiva), Gestão Sindical, Formigueiro e atuar na 
construção dos novos cursos construídos no âmbito da Secretaria Nacional de Formação 
(FFOCCO Formação de Formadores Cultura e Comunicação), FDA (Formação de Dirigentes 
Antes-Agora-Amanhã) e Formação para a Juventude, além do CEPS (Concepção Estrutura e 
Prática Sindical);

·�Investir na preparação e comprometimento dos formadores militantes e com isso fortalecer a 
rede de formadores da CUT, com o objetivo de disseminar e ampliar a formação da entidade;

·�Seguir com os cursos de Formação de Formadores Inicial e Continuado (também priorizados 
pelo Plano Nacional de Formação de Dirigentes), atividade central para o fortalecimento da 
Rede de Formadores Militantes;

·�Fortalecer e incentivar os coletivos de formação das subsedes, ramos e sindicatos;

·�Dialogar com sindicatos e ramos incentivando a contribuição solidária para o fortalecimento 
do projeto de formação em nosso estado.

·�Avançar e seguir com a formação com os parceiros externos, tais como a Fundação Perseu 
Abramo, o PT, MST, Dieese, universidades e demais organizações sociais do nosso campo 
político.

RELAÇÕES DO TRABALHO

Plano de ações:

·�Permanecer, nos diversos fóruns e espaços de representação institucional e política, tais 
como: Comissão Estadual de Trabalho, Comitê Estadual Gestor do Trabalho Decente, 
Comissão Municipal do Trabalho da Cidade de SP, Comitê Gestor do Trabalho Decente no 
município de SP e Comissão Municipal de Combate ao Trabalho Escravo de São Paulo;

·�Lutar pela implantação de uma política pública de trabalho e avanços de qualidade;

·�Realizar ações de combate à precarização e terceirização;

·�Fortalecer as políticas de promoção da democratização das relações sociais e do trabalho;

·�Elaborar campanhas para ampliação dos direitos trabalhistas e sindical dentro dos princípios 
CUTistas;

·�Acompanhar e apoiar as campanhas salariais dos sindicatos e ramos.
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JUVENTUDE

Na última década vivemos um projeto de país que buscava o bem-estar social. Um país que 
passou a acreditar que o alicerce para seu desenvolvimento era investir em si mesmo: em sua indústria, 
tecnologia, mercado consumidor – investir em seu povo. Sabemos que muito faltava ser feito, porém, o 
Estado era visto como provedor de direitos sociais e civis, além de intermediador de relações econômicas 
e trabalhistas. 

No ano passado, 2016, sofremos um golpe institucional que rasgou a Constituição brasileira e, 
com isso, retomou o projeto de país e de Estado dos anos 1990, com um ar de conservadorismo ainda 
pior. Com a velha ideia de que o ajuste fiscal é necessário, a economia está afundando cada vez mais e já 
temos no Brasil quase 14 milhões de desempregados. Sustentada por uma visão de 'meritocrática', logo 
após o golpe, a PEC do Teto congelou os “gastos”, o que levará a um sucateamento dos já precários 
serviços públicos (o maior concorrente das instituições privadas de educação e saúde é o setor público). 
Com mudanças no ensino que excluem disciplinas formadoras do senso critico, o Estado está 
preocupado em apenas formar mão de obra para o mercado, dificultando o acesso a programas públicos 
de ingresso ao nível superior. 

O Estado que está sendo instaurado no Brasil deixa de ser provedor de direitos sociais e passa a 
ser mais repressor e controlador. Leis de controle do nosso âmbito íntimo, como estatuto da família, 
nascituro, aborto, violência doméstica, homossexualidade, assim como a perseguição aos movimentos 
sociais e à legitimidade do genocídio da juventude, e perseguições políticas aos movimentos sociais são 
fortalecidos.

A juventude é o segmento social mais atingido pelas mudanças de rumo do Estado. É como se 
falassem: - Se comporte na escola, no trabalho, na rua, em casa, no quarto. Não pense e não viva. Você é 
apenas mais um robô à mercê das necessidades do mercado. E agradeça se conseguir um emprego e 
saúde porque o Estado não vai te ajudar. Cada um tem o que foi capaz de conquistar. 

Nesse cenário, a juventude tem sido protagonista da resistência aos retrocessos, seja de forma 
espontânea e desorganizada, apenas participando de atos ou nas redes sociais, ou como protagonista de 
novas formas de lutas, como nas ocupações das escolas.

Plano de ações:

·�Fortalecer a juventude nos sindicatos. Os jovens precisam enxergar que existem outros jovens 
nos sindicatos para se sentirem encorajados a frequentá-los e a participar ativamente de nossas 
instituições. Para isso, temos que dar mais visibilidade aos jovens sindicalistas, seja nas fala nas 
assembleias, nos boletins dos sindicatos, nos atos, programas de entrevistas, etc.;

·�Precisamos continuar fortalecendo o coletivo de juventude da CUT-SP, assim como a aliança 
com movimentos sociais inerentes à juventude e à juventude dos demais movimentos parceiros 
também. Abrir mais nossas instituições a novas formas de se comunicar com a população, como 
a utilização de mais ferramentas audiovisuais e inovações nos atos políticos. Além de nós 
mesmos, aceitar mais o controverso, debates e criticas construtivas que visam o aprimoramento 
de nossas organizações. 

MULHER TRABALHADORA

Não ao desmonte das políticas públicas e das conquistas de direitos para as mulheres!

O 14º Congresso Estadual da CUT-SP, em agosto de 2015, que elegeu a atual gestão para o 
mandato 2015 / 2019, e o 12º CONCUT, em outubro do mesmo ano, são um marco na história da Central 
Única dos Trabalhadores, maior central sindical do país que, ao aplicar a resolução da paridade entre 
mulheres e homens na direção da Central, registra o seu pioneirismo e demonstra para o Brasil e para o 
mundo a firmeza e seriedade da luta por igualdade de oportunidades na vida, no trabalho e no movimento 
sindical.

Neste período, as mulheres trabalhadoras foram protagonistas de grandes ações, com um 
calendário de lutas marcado por intensas atividades e mobilizações conjuntas com entidades, feministas 
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e movimentos parceiros, para responder aos desafios colocados em uma conjuntura adversa. Isso exigiu 
a presença das mulheres nas ruas, de maneira articulada com os setores organizados da sociedade civil, 
contra o golpe que se arquitetava no país, como nos protestos durante 4ª Conferência Nacional de 
Políticas para as Mulheres, em maio de 2016, em Brasília, com cerca de três mil mulheres dos 26 estados 
e do Distrito Federal que aprovaram as resoluções que deveriam ser implementadas a nível nacional 
enquanto políticas de Estado para garantia dos direitos e conquistas das mulheres. 

Esse dia, aliás, foi um dos momentos mais tristes da nossa história, pois Brasília foi cenário do 
mais nefasto golpe aplicado na nação, afastando da Presidência do Brasil Dilma Rousseff, a primeira 
mulher eleita para o cargo e que em sua reeleição teve mais de 54 milhões de votos. 

Começava ali o desmonte dos direitos e conquistas da classe trabalhadora, das políticas públicas 
e das conquistas de direitos para as mulheres, a extinção das secretarias de Políticas para as Mulheres - a 
nacional perde o status de ministério e, em São Paulo, voltou à condição de coordenadoria após a entrada 
do prefeito João Doria (PSDB).

Doria tem “acelerado” o atraso em pouco tempo de mandato. Observamos isso na situação das 
casas de atendimento às mulheres vítimas de violência que estão funcionando de forma precária ou, até 
mesmo, fechando – resultado da ação de enfraquecimento da Rede de Enfrentamento à Violência, assim 
como a Casa da Mulher Brasileira que segue fechada – e na falta de transparência nas ações, na 
destinação dos recursos e na ausência de diálogo com as representações da sociedade civil, como ocorre 
com o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres de São Paulo para o qual a CUT foi eleita para a 
composição.

A conjuntura política que o país atravessa, sobretudo em São Paulo, que é o berço do tucanato e 
do conservadorismo, tem exigido uma permanente mobilização por nenhum direito a menos, em defesa 
da democracia e do Estado democrático de direito. 

Com este entendimento, as mulheres trabalhadoras têm sido protagonistas nas manifestações de 
repercussão nacional, como o Encontro das Mulheres e Militantes com Lula e em Homenagem à Dona 
Marisa Letícia; Celebração dos 30 Anos da Criação da Comissão da Questão da Mulher Trabalhadora da 
CUT-SP - Uma Trajetória de Lutas e Conquistas Históricas, contando com a presença das mulheres 
protagonistas desde a criação da CUT aos dias atuais, resultando na produção de um vídeo documentário 
que, além de ser um registro histórico, é um importante material formativo da CUT. No Dia Internacional de 
Luta das Mulheres deste ano tomamos as ruas de São Paulo exigindo que a “Aposentadoria Fica, Temer 
sai!” e protagonizamos uma das maiores manifestações do 8 de Março; em mais uma ação de luta e 
resistência contra a retirada de direitos, pela revogação das Reformas Trabalhista e da Previdenciária e 
por eleições diretas, ocupamos as ruas em manifestações como no ato “Mulheres pelas Diretas e pelos 
Direitos”, em junho.

As mulheres trabalhadoras da base de representação da CUT mantêm sua trajetória de luta pela 
igualdade, liberdade e autonomia como eixo de luta, considerando que o combate ao machismo é 
essencial para a construção de uma sociedade na qual as mulheres sejam respeitadas e tenham os 
mesmos direitos e cidadania garantidos. Reafirmamos que o combate a todas as formas de violência 
contra a mulher é pauta permanente da CUT. Por isso, intensificamos a luta levando como mote a palavra 
de ordem “mexeu com uma, mexeu com todas”, e promovemos manifestações, escrachos e ações 
respondendo às investidas machistas, apologia ao estupro e misoginia e a tantas agressões. Fomos pras 
ruas em frente à Câmara e no Senado, nos vários espaços públicos, no serviço público, nos meios de 
comunicação, como no ato em frente à editora Abril, etc.

No mercado de trabalho, as mulheres continuam sendo discriminadas e tendo seus direitos 
violados, assuntos que têm sido foco de grandes debates e reflexões nos ramos e entidades CUTistas 
com o objetivo de garantir e ampliar a contratação de mulheres nos postos de trabalho e para que os 
direitos sejam garantidos e respeitados, ressaltando que as mulheres continuam tendo um salário 23,6%, 
em média, menor que a dos homens. Cabe ressaltar que vem crescendo a sua participação em setores 
científicos e técnicos, mas persiste a discriminação na diferença salarial, na ocupação dos principais 
cargos. Continuam enfrentando a dupla ou tripla jornada de trabalho e ainda são as principais 
responsáveis pelo cuidado de filhos (as) e pessoas idosas. Enfrentam barreiras para conciliar o trabalho, 
a casa e o movimento sindical etc. Consideramos fundamental ampliar e garantir a participação da mulher 
trabalhadora nos sindicatos e na CUT, na ampliação dos direitos definidos em cláusulas nas convenções 
coletivas, no aumento da presença em mesas de negociação coletiva e na efetivação da campanha de 
sindicalização das mulheres.
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Plano de ações:

Ações no mundo do trabalho e movimento sindical a curto e médio prazos

·�Coordenar junto aos ramos e sindicatos a campanha de sindicalização voltada para as mulheres 
em todos os segmentos e setores que representamos, em especial as trabalhadoras domésticas, 
rurais e a juventude com o objetivo de ampliar sua participação e representação nas entidades;

·� Organizar atividades de sensibilização das entidades/sindicatos voltadas a garantir nas 
negociações junto a empresas o estabelecimento de cotas para a contratação de mulheres em 
todos os níveis de hierarquia, como forma de ampliar, em pelo menos 25% em todos os 
seguimentos, a participação das mulheres, em especial nos setores em que persiste uma baixa 
representação, a exemplo das experiências internacionais no mercado de trabalho;

·�Lutar pela obrigatoriedade da licença-maternidade de 180 dias por meio de promulgação de lei;

·�Intensificar a luta contra a discriminação da mulher nas relações de trabalho;

·�Avançar na garantia de direitos com a inclusão da pauta das mulheres nos acordos coletivos e 
dar maior divulgação aos direitos das mulheres;

·�Criar, organizar e fortalecer os coletivos de mulheres nas instâncias CUTistas;

·�Fazer campanha de sindicalização voltada para mulheres e jovens;

·�Lutar pela descriminalização do aborto.

SAÚDE DO TRABALHADOR

A Secretaria de Saúde do Trabalhador visa defender o direito à saúde e a segurança do 
trabalhador(a) como princípio de dignidade humana, com base nas determinações sociais dos processos 
saúde-doença relacionados ao trabalho e aos princípios da reforma sanitária consolidados no SUS 
(Sistema Único de Saúde), na sua integralidade, universalidade e equidade.

A relação saúde-trabalho precisa ser inserida nas estratégias patronais de exploração do trabalho, 
pois os acidentes e doenças da atividade laboral adquirem novas características em decorrência de 
mudanças na base técnica e organizacional. Deste modo, faz-se necessário desenvolver uma 
consciência crítica e garantir ambientes de trabalho seguro. 

Plano de ações:

·�Estimular a criação de coletivos de saúde nas subsedes;

·�Realizar reuniões nas subsedes com os sindicatos filiados, identificando em quais macrorregiões 
de saúde estão situados, no intuito de fortalecer os debates nos diversos espaços de controle 
social de saúde do trabalhador, garantindo assim uma maior participação/inserção da base 
cutista nas conferências de saúde do trabalhador e em vigilância em saúde;

·�Ampliar e fortalecer os mecanismos de organização dos(as) trabalhadores(as) nos locais de 
trabalho voltados para saúde do trabalhador(a);

·�Elaborar materiais temáticos da Secretaria de Saúde do Trabalhador.

POLÍTICAS SOCIAIS 

A Secretaria de Políticas Sociais da CUT-SP desenvolve ao longo de sua gestão temáticas com 
LGBT, pessoas com deficiência e crianças e adolescentes no intuito de elaborar instrumentais e/ou 
atividades formativas que dê visibilidade as estas políticas com os sindicatos filiados, garantindo assim 
um olhar da classe trabalhadora nas políticas públicas locais, fortalecendo-os para o debate nas 
conferências, nos conselhos e demais espaços de controle social.



31

·�Estimular a criação de coletivos LGBT e de pessoas com deficiência nas subsedes;

·�Promover atividades formativas em direitos humanos e cidadania;

·�Participação permanente na Feira da Diversidade e na Parada LGBT, tendo como parceiros 
sindicatos filiados;

·�Realização de reuniões mensais com o coletivo e subsede, fortalecendo, dessa forma, o debate 
sobre a questão LGBT e pessoas com deficiência em toda área de abrangência.

COMBATE AO RACISMO

População negra vitimada pelo golpe no Brasil 

Dados apontam que, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Todo ano, 
23.100 jovens negros de 15 a 29 anos são mortos, de acordo com o relatório final da CPI do Senado sobre 
o assassinato de jovens, apresentado em junho de 2016, destacando a responsabilidade do Estado, seja 
por ação ou omissão. O Atlas da Violência 2017, divulgado pelo Ipea e Fórum de Segurança Pública, 
aponta que entre 2005 e 2015, observou-se um aumento de 17,2% na taxa de homicídio de indivíduos 
entre 15 e 29 anos, período em que mais de 318 mil jovens foram assassinados. De cada 100 pessoas que 
sofrem homicídio no Brasil, 71 são negras. O relatório aponta ainda situações envolvendo a morte de 
jovens negros, sobretudo aquelas cujas justificativas da ação policial se apoiam nos chamados autos de 
resistência. As mulheres negras são as que mais sofrem estupros e violência doméstica de seus parceiros 
e parentes, além das demais formas de violência em suas comunidades, especialmente as mulheres 
negras e lésbicas. A Lei 13.104/15, conhecida como Lei do Feminicídio, sancionada pela então presidenta 
Dilma Rousseff, torna o homicídio de mulheres em crime hediondo quando envolve violência doméstica e 
familiar, e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

Em 2015, 4.621 mulheres foram assassinadas no Brasil, o que corresponde a uma taxa de 4,5 
mortes para cada 100 mil mulheres. Enquanto a mortalidade de mulheres não negras teve uma redução 
de 7,4% entre 2005 e 2015, a mortalidade de mulheres negras observou um aumento de 22% no mesmo 
período. Além da taxa de mortalidade de mulheres negras ter aumentado, cresceu também sua proporção 
entre o total de mulheres vítimas de mortes por agressão, passando de 54,8% em 2005 para 65,3% em 
2015, concluindo como evidência de que a combinação entre desigualdade de gênero e racismo é 
extremamente perversa.

No mercado de trabalho, a participação da população negra representa, segundo o Dieese, 
37,9%. Quando a comparação é o salário, a média do rendimento/hora dos negros é de R$ 8,79 enquanto 
a dos brancos é de R$ 13,80. Mesmo com a melhora observada entre 2014 e 2015, os rendimentos 
médios por hora das mulheres negras ainda equivaliam a pouco mais da metade daqueles auferidos por 
homens não negros. A situação da juventude negra é ainda pior porque sofrem com o descaso e ausência 
de políticas públicas que promovam a inclusão social em todas as áreas, na educação, onde a defasagem 
de escolaridade dos negros, em relação aos não negros, ainda permanece, saúde, cultura etc., e a grande 
dificuldade da inserção no mercado de trabalho. Em pesquisa do Sead/Dieese, em novembro de 2016, 
negros(as) representam cerca de um terço da população paulista (34,6%, segundo o Censo Demográfico 
2010), mas que o legado histórico de discriminação reflete na inserção no mercado de trabalho pior do que 
a dos não negros. Em 2015, representavam, na Região Metropolitana de São Paulo, 39,6% da população 
em idade ativa, 40,8% da população economicamente ativa e a parcela de desempregados negros era 
bem superior, de 46,3%, caracterizando uma sobrerrepresentação no total de desempregados que 
cresceu mais no último período, sendo ainda que a taxa de desemprego costuma ser mais que o dobro 
das outras faixas etárias e a situação ainda é pior para as mulheres e, principalmente, para as jovens 
negras, sobretudo por ser relegada a estas o cuidado com os irmãos e, muitas vezes, filhas(os). Ainda no 
mercado de trabalho, verifica-se uma maior inserção de negros em ocupações com menor acesso aos 
direitos trabalhistas e previdenciários; no trabalho doméstico, onde as mulheres, principalmente negras, 
são maioria. No setor de telemarketing, onde estão jovens negros, obesos, homossexuais, enfim, quem 
não se enquadra no “padrão estético da sociedade” capitalista, machista e racista.

Como vimos, o Brasil é um país enraizadamente racista, que faz centenas de milhares de vítimas 
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todos os dias por meio da segregação, exclusão e extermínio da população negra. Afirmamos que esta é 
uma questão estrutural da sociedade. 

Com o golpe que assola o país, desde o ano de 2016, o impacto e as consequências com a retirada 
de direitos na vida da população negra em geral, sobretudo no mercado de trabalho, são imensuráveis. 
Com uma história secular de exclusão social, de discriminação e opressão que remonta a escravidão, 
base do capitalismo, a população negra que avançou na garantia de direitos e relevantes conquistas 
sociais, principalmente nas últimas décadas com os governos de Lula e Dilma Rousseff, já sente na 
própria pele os efeitos nefastos do desmonte do Estado. Infelizmente são poucos os mecanismos de 
inserção social que, agora, estão sob ataques do governo golpista. A cada semana a população é 
surpreendida com anúncios de medidas que exterminam importantes conquistas do povo pobre, 
periférico e trabalhador. Assim foi com a aprovação do limite dos investimentos públicos por vinte anos, a 
lei da terceirização, aprovação da Reforma Trabalhista que acaba com a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e, neste cenário, tentam aprovar uma Reforma da Previdência que impedirá o acesso à 
aposentadoria. Medidas que atendem somente aos interesses dos grandes empresários e da classe 
dominante.

Além disso, o governo golpista e seus aliados são os mesmos que defendem a redução da 
maioridade penal, são contra as cotas e as políticas afirmativas, e defendem o recrudescimento da 
violência policial e do genocídio da população negra e periférica, principalmente em São Paulo, onde a 
situação é ainda pior com os tucanos Geraldo Alckmin, no governo, e João Dória, na prefeitura da capital, 
que, ao não promoverem políticas efetivas de direitos humanos e insistirem num modelo de segurança 
ultrapassado, violentam jovens e mulheres da periferia.

Em 2015, fomos protagonistas da maior Marcha de Mulheres Negras contra o Racismo e a 
Violência e pelo Bem Viver, quando mulheres negras brasileiras, descendentes das aguerridas 
quilombolas e que lutam pela vida denunciaram para o mundo, no dia 25 de julho – Dia da Mulher 
Afrolatinoamericana e Afrocaribenha, a ação sistemática do racismo e do sexismo com que somos 
atingidas diariamente. Além disso, estamos na Década Internacional de Afrodescendentes, estabelecida 
pela ONU entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2024, para reconhecer que os povos 
afrodescendentes representam um grupo distinto cujos direitos humanos precisam ser promovidos e 
protegidos. Este será tema da IV Conapir (Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial) que 
acontecerá em Brasília em 2018, precedida das etapas municipais, macrorregionais e estaduais. A CUT 
participará em caráter de denúncia do desmonte do Estado, da exclusão e retirada de direitos da classe 
trabalhadora.

Frente a essa conjuntura, temos a responsabilidade de intensificar as ações e a mobilização 
CUTista para garantir uma significativa participação na Conferência de Promoção da Igualdade Racial, de 
forma articulada, defender e aprovar as propostas da CUT, denunciar em todos estes espaços os 
desmontes das políticas de inclusão social e ampliar a luta e a resistência em defesa da democracia, 
contra o racismo e por nenhum direito a menos.

A CUT tem em sua trajetória uma história de luta contra a discriminação racial e a opressão, tendo 
como grande eixo a igualdade de direitos e de oportunidades exigindo do poder público a implementação 
de políticas que assegurem e promovam a inclusão social e a eliminação das desigualdades entre 
brancos e negros, sobretudo no mercado de trabalho.

Reafirmamos que a Secretaria Estadual de Combate ao Racismo da CUT-SP prima pelo 
desenvolvimento do trabalho conjunto com o coletivo estadual em que participam representantes dos 
ramos e entidades filiadas. Por isso, para que este trabalho tenha, de fato, consistência, efetividade e 
repercussão para que garanta e implemente a política da Central no estado de São Paulo, consideramos 
fundamental que todos os ramos e entidades estejam representados.

Plano de ações:

·�Criação e rearticulação do Coletivo de Combate ao Racismo em todas as instâncias da Central, 
com destaque para as subsedes da CUT-SP;

·�Participar em todas as etapas da IV Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, de 
forma articulada, na defesa e aprovação das propostas da CUT determinadas em sua 
Conferência Livre;
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·�Reforçar mecanismos já existentes e criar novos, como cotas no mercado de trabalho que 
assegurem e incentivem a igualdade de oportunidades em relação ao emprego, processo de 
seleção, permanência, promoção e isonomia salarial, independente de raça/cor/etnia, 
recomendando aos empregadores que se abstenham de adotar ou permitir quaisquer práticas 
discriminatórias por ocasião da admissão e durante sua contratualidade, nos termos da 
declaração Universal dos Direitos Humanos, da Convenção nº 111 da OIT e da Constituição 
Federal de 1988;

·�Incentivar a criação de Comissões Permanentes de Igualdade Racial nas empresas para (1) 
desenvolver campanhas de sensibilização e orientação sobre temas como relacionados ao 
combate à discriminação racial, visando prevenir atos e postura discriminatórios no ambiente de 
trabalho e na sociedade, (2) apurar denúncias quanto a discriminação racial ocorridos dentro da 
empresa, (3) além de pensar medidas que possam combater discriminação racial no ambiente 
de trabalho, como, por exemplo, o estabelecimento de cotas de cor/raça/etnia;

·�Lutar pela garantia de cláusulas em negociação coletiva que promova a contratação de jovens 
negros(as) no mercado de trabalho e ampliar a participação nos sindicatos; 

·�Realizar campanhas permanentes contra o assédio moral e sexual, o racismo institucional, o 
preconceito, a discriminação e a LGBTfobia; 

·�Promover políticas ativas de emprego para a população negra em todas as esferas;

·�Promover campanhas de combate ao genocídio de negros e negras.
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PLANO DE LUTAS ESTADUAL
1 - POR UM PROJETO POPULAR PARA MUDAR SÃO PAULO

·� Dar continuidade à ação articulada com os movimentos sociais no estado de São Paulo, 
particularmente as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, para enfrentar a agenda neoliberal 
que se estabeleceu pós-golpe de Estado nos planos federal, estadual e municipais;

·�A CUT-SP continuará perseguindo o objetivo de consolidar sua relação com os movimentos 
populares, em particular os representados nas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, visando 
construir a unidade das forças democráticas e populares para enfrentar as forças conservadoras 
e golpistas no estado de São Paulo. A CUT-SP considera que as frentes não devem se sobrepor 
aos partidos, às centrais sindicais e entidades que as compõem, aos quais compete o 
protagonismo das ações, cabendo às frentes aglutinar forças, encaminhar ações conjuntas e 
construir a unidade na ação;

·�Lutar pela implantação de uma política industrial no estado de São Paulo na busca pelo 
crescimento econômico, geração de emprego e distribuição de renda;

·�Combater todas as formas de violência contra a mulher;

·�Lutar por uma educação pública laica e de qualidade para todas(os);

·�Lutar pela Reforma Agrária;

·�Fazer a defesa intransigente do Sistema Único de Saúde (SUS) - por uma saúde pública de 
qualidade para todas(os);

·�Lutar por um transporte público de qualidade;

·�Defender o meio ambiente;

·�Ampliar a luta pela democratização dos meios de comunicação.

2 – FORTALECER A ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO CUTISTA EM SÃO PAULO

·�Defender os princípios fundantes da CUT, de independência, liberdade e autonomia nas 
organizações, ética nas relações e unidade dos trabalhadores(as) como elementos 
essenciais;

·�Fortalecer a Organização no Local de Trabalho (OLT), como prática que deve ser considerada 
estratégica;

·�Fortalecer os Macrossetores na CUT como um espaço para discussão e troca de 
experiências;

·�Defender o direito à saúde e segurança do trabalhador;

·�Defender o direito de greve firmado no âmbito da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT);

·�Defender a organização de empreendimentos da economia solidária.

3 - DESENVOLVER E FORTALECER AS POLÍTICAS PERMANENTES

·�Ampliar e fortalecer a comunicação da CUT-SP;
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·�Articular os conselheiros e pensar uma estratégia de atuação conjunta; 

·�Combater a discriminação e o preconceito racial;

·�Consolidar a juventude como referencial político e ideológico;

·�Garantir o fortalecimento e a expansão da formação sindical;

·�Intensificar as ações das subsedes da CUT-SP valorizando seu papel estratégico nas regiões;

·�Intensificar as políticas da CUT voltadas para a(o) trabalhadora(or) com deficiência e LGBT;

·�Lutar para garantir igualdade de gênero, liberdade e autonomia para as mulheres 
trabalhadoras;

·�Promover a cultura como facilitadora da organização sindical;

·�Defender e garantir o direito da criança e do adolescente;

·�Combater toda e qualquer forma de preconceito.
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