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RESOLUÇÕES DA 8ª PLENÁRIA NACIONAL DA CUT “CANUDOS” 

28, 29 e 30 de agosto de 1996 

Memorial da América Latina–– Parlamento Latino-Americano São Paulo SP 

 

HOMENAGEM: 100 ANOS DE CANUDOS 

 

A CUT prestou uma homenagem à luta do povo de Canudos, município do interior da Bahia 

que, a partir de 1870, desencadeou um processo de luta por melhores condições de vida no Nordeste 

brasileiro. Por deliberação dos delegados, a 8ª Plenária passou a se chamar “Plenária Canudos”. O 

prestígio e a influência que o líder da comunidade de Canudos, Antônio Conselheiro, e o seu povo 

tiveram sobre a população do Nordeste logo incomodaram os coronéis e o próprio governo federal. 

Canudos foi literalmente destruída pelo Exército, em 1896. 

 

CONJUNTURA INTERNACIONAL 

 

A ofensiva neoliberal 

O cenário internacional do início dos anos 1990 foi marcado pela crescente hegemonia do 

ideário neoliberal como modelo de ajuste estrutural das economias e pela afirmação do domínio 

político e militar dos EUA, com o fim da Guerra Fria e o colapso do chamado socialismo real no 

Leste Europeu e na antiga URSS. 

Esse movimento foi acompanhado pela evolução de novos conceitos no mundo do trabalho 

(qualidade, produtividade, terceirização, reengenharia etc.), como resultado do desenvolvimento e da 

introdução de novas tecnologias na produção e na administração empresarial, acentuando-se as 

desigualdades de oportunidades no mercado de trabalho, a xenofobia, o racismo, com agravamento 

da exclusão social e crescimento da apropriação de riquezas do Sul pelos países do Norte. 

A deterioração social nos países em desenvolvimento e as políticas protecionistas e 

excludentes dos países de capitalismo avançado têm levado à instabilidade política, em particular nos 

países do Leste Europeu, da antiga URSS e da África. 

 

Perda de autonomia dos Estados nacionais 

A ampliação do poder das multinacionais tem promovido uma concorrência perversa entre os 

Estados. A globalização financeira tem limitado a capacidade dos Estados nacionais de promoverem 

políticas expansionistas sob o risco de serem submetidos à exclusão do mercado mundial de capitais 

e aos ataques especulativos de suas moedas, com graves conseqüências para a estabilização. 

Essa forma de globalização favorece os países que concentram maior poder econômico e 

diminui a autonomia política e decisória dos Estados que, adotando uma inserção subordinada à 

lógica da “Nova Ordem Mundial”, passam a reduzir impostos, atacar conquistas sociais e sindicais e 

submeter suas políticas e legislações aos interesses dos países centrais. 

Embora os impactos sociais sejam semelhantes em escala mundial, são os países da África, 

América Latina e do Leste Europeu que sofrem de forma aguda e acelerada as conseqüências dos 

programas de ajustamento econômicos neoliberais do FMI e do Banco Mundial, agravando a pobreza 

e levando a miséria e o desespero para extensas camadas sociais  
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Na América Latina, os modelos de estabilização têm resultado em forte dependência externa 

para garantir a estabilidade de preços. E simultaneamente têm sucateado importantes setores 

industriais e gerado um crescimento do desemprego estrutural. 

A continuidade do bloqueio econômico de Cuba pelos Estados Unidos e o apoio destes aos 

governos latino-americanos que se orientam segundo o modelo neoliberal visam consolidar uma nova 

hegemonia dos EUA no continente. Diga-se de passagem com dificuldades, haja vista a votação pela 

OEA de moção repudiando a lei Helms-Burton. 

 

Limites do neoliberalismo 

Esse avanço do neoliberalismo, no entanto, não têm sido linear e já apresenta debilidades, 

sinais de enfraquecimento. Uma resistência crescente dos trabalhadores e de seus aliados, em todos 

os continentes, tem sinalizado os limites das políticas neoliberais. 

Na América Latina, a expressiva votação da Frente Ampla no Uruguai, a eclosão e 

continuidade da guerrilha de Chiapas no México, o avanço eleitoral da esquerda em Buenos Aires e a 

reativação, ainda que moderada, de mobilizações nacionais promovidas pelo movimento sindical 

demonstram que o cenário não está completamente definido em favor do neoliberalismo no 

continente. 

Na Europa e nos EUA, as mobilizações de trabalhadores retomam a cena nacional. Na França, 

com a Greve Geral em defesa da previdência e mais de 30 dias de Greve Geral do setor público em 

Paris. Na Alemanha, país-chave da Europa, com as jornadas de luta pelo emprego, pela luta pela 

redução de jornada dos metalúrgicos, que com a proposta de Acordo Nacional pelo emprego 

pautaram a discussão européia. 

Outro elemento importante da conjuntura foi a vitória da aliança de centro-esquerda nas 

eleições italianas e mesmo a possibilidade de quebra da hegemonia conservadora na Inglaterra. Nos 

EUA, foi vitoriosa a greve dos metalúrgicos da indústria automobilística contra a terceirização na 

GM. 

Ao mesmo tempo, seguem as dificuldades de aplicação dos pacotes de ajuste na Europa do 

Leste e Central, com expressivas votações recebidas pelos partidos ex-comunistas na República 

Tcheca, e em particular com a votação obtida pelos comunistas na Rússia, apesar do maciço apoio 

dado pelo FMI, BIRD e pelos países do G-7 à candidatura de Ieltsin. Essas votações expressam o 

grande descontentamento popular com as chamadas políticas de ajuste estrutural e liberalização da 

economia. 

Esse avanço da resistência não significa ainda o questionamento da hegemonia neoliberal. 

Mesmo porque muitos governos populares, mesmo vencendo eleições contra coalizões 

conservadoras, adotam políticas que muito se assemelham ao receituário neoliberal por serem 

pressionados pela aliança BIRD/FMI/OMC. Por outro lado, os setores democrático-populares não 

conseguiram forjar um projeto alternativo global, malgrado o aumento da solidariedade nas fileiras 

sindicais, como no apoio da AFL-CIO e da CLC (Canadá) e centrais européias, à Greve Geral do dia 

21/6. 

 

A reestruturação e os efeitos no mundo do trabalho 

A reestruturação industrial e econômica em curso na economia mundial tem sido apontada 

como a terceira revolução industrial, pois tem como alicerces básicos profundas mudanças na 
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estrutura produtiva, a emergência de novas fontes de riqueza, de novos padrões de concorrência e 

mudanças radicais no perfil e composição do mercado de trabalho. 

A geração e a rápida difusão de inovações tecnológicas, organizacionais e gerenciais sobre 

extensos setores econômicos são as características mais marcantes desse processo de transformações 

produtivas. 

O rejuvenescimento dos chamados setores dinâmicos (química e metalmecânica) e dos setores 

tradicionais é acompanhado de fortes movimentos de desindustrialização seletiva nos países 

desenvolvidos com a transferência para os países em desenvolvimento de fases ou ciclos de produção 

com características menos nobres (predadores do meio ambiente, grandes consumidores de energia, 

intensivos em mão-de-obra e dependentes de baixos salários). 

A difusão destas inovações na estrutura produtiva não se reduz, contudo, à mera incorporação 

de novas máquinas e equipamentos em processos produtivos existentes. Ela envolve uma nova forma 

de produzir com a adoção de modernas técnicas de gestão da produção (just-in-time, controle de 

qualidade total, CEP), de gestão e organização do trabalho (células de produção e gestão 

participativa), além da terceirização. 

Essas mudanças promovem alterações profundas no perfil e na composição do mercado de 

trabalho, acelerando a diferenciação entre os trabalhadores, com a criação de um núcleo mais estável 

de multiqualificados, responsáveis pela condução da produção nas novas empresas, e promovendo a 

desqualificação profissional do restante. Nos EUA, apesar de um crescimento econômico continuado 

nos últimos quatro anos, da queda do desemprego, do aumento da produtividade, os salários da 

indústria da transformação, mais especificamente entre os trabalhadores diretamente vinculados a 

produção, caíram 18% entre 1973 e 1995 de acordo com o BLS (Bureau de Estatísticas do Trabalho). 

 

Ofensiva patronal contra os sindicatos 

Essa diferenciação é fruto dessas mudanças mas também da ofensiva patronal sobre o papel 

dos sindicatos na representação dos trabalhadores e o ataque sobre os sistemas de contratação 

nacionais (horizontais e verticais) responsáveis por estabelecer garantias básicas e fundamentais para 

o conjunto dos trabalhadores. 

A ofensiva patronal tem abalado esses sistemas através da imposição de negociações isoladas 

por empresa, com a criação e fortalecimento de vínculos individuais em detrimento da negociação 

coletiva e da informalização das relações de trabalho (tempo parcial, regimes especiais de contrato de 

trabalho), em particular para o conjunto dos trabalhadores que ocupam posições secundárias no 

processo produtivo. 

Além disso, uma das características mais nítidas dos impactos da reestruturação industrial 

sobre o mundo do trabalho é o desemprego estrutural e crônico. A manutenção de um patamar 

elevado de desemprego, além de se tornar num dos maiores problemas sociais no mundo 

contemporâneo, atinge diretamente a organização sindical. 

 

CONJUNTURA NACIONAL 

 

Ajuste perverso na gestão FHC 

O Plano Real segue a mesma lógica dos processos de ajuste neoliberal realizados na 

Argentina, Chile, México e demais países da América Latina. Esse modelo de ajuste tem colocado 
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obstáculos ao pleno desenvolvimento democrático, à distribuição de renda e à erradicação da 

pobreza, agravando os problemas sociais em todos esses países em que foi implantado. 

Os pilares do modelo neoliberal, em curso no país e na América Latina, são a abertura 

econômica indiscriminada, a privatização de empresas estatais e de serviços públicos, o desmonte dos 

instrumentos de regulação da atividade econômica privada e o ataque aos direitos trabalhistas e às 

garantias sociais. 

As experiências de ajuste neoliberal na América Latina têm contribuído para piorar 

significativamente as condições de vida dos trabalhadores latino-americanos. Segundo dados da 

CEPAL, 45,9% da população latino-americana se encontrava em situação de pobreza em 1993, o que 

representa um total de 196 milhões de pessoas e um aumento significativo da miséria em relação à 

década passada. 

Os custos do avanço do modelo de ajuste neoliberal são a desestruturação produtiva de 

amplos setores industriais e agrícolas, estagnação econômica, redução do emprego no setor formal da 

economia, aumento da informalidade do trabalho e deterioração das condições de vida da maioria dos 

trabalhadores. 

O mercado de trabalho e todas as demais variáveis sociais são encarados de forma 

subordinada ao objetivo de estabilização via âncora cambial. A reforma trabalhista deve, nessa visão, 

contribuir para se diminuir o chamado Custo Brasil. Uma nova invenção do empresariado e do 

governo, para mostrar que os salários dificultam a nossa competitividade internacional. Do mesmo 

modo, a reforma educacional reduz a formação para a cidadania, orientando-se exclusivamente pela 

ótica da eficiência e da competitividade internacional. 

A lógica do Plano Real contribui para a consolidação dos níveis de pobreza e para a 

manutenção da vergonhosa desigualdade na distribuição de renda. Ao restringir o mercado interno e 

desvalorizar a nossa força de trabalho através da flexibilização trabalhista, o governo procura 

consolidar uma inserção internacional dependente, conservadora e excludente de significativos 

setores da sociedade. 

 

Aumento da concentração de renda e desemprego 

A posição internacional do Brasil em termos de indicadores sociais é desalentadora. Nesse 

aspecto o país é um dos mais competitivos no mundo. Em recente relatório do PNUD, o Brasil foi 

considerado o grande campeão de desigualdade social, vindo apenas atrás de Botsuana. Segundo 

dados da ONU, o Brasil está entre os dez países do mundo com maior número de pobres, sendo o 

quinto país com maior proporção de pobres em relação à população total. 

Atualmente o Brasil possui em torno de 40 milhões de pobres, sendo que metade desse 

contingente (20 milhões) é indigente. Ou seja, a sua renda não é suficiente nem mesmo para a 

satisfação das necessidades alimentares. Enquanto na década de 1960 os 10% mais ricos ganhavam 

34 vezes mais que os 10% mais pobres, na década de 1990 essa proporção subiu para 78 vezes. 

O desemprego atinge mais de 4 milhões de trabalhadores, segundo dados do IBGE, que 

subestimam o número de desempregados (sem falarmos dos critérios de raça, idade e gênero 

utilizados pelos empresários, preferencialmente, para as demissões. Critérios que contribuem, 

portanto, para aumentar a exclusão dos trabalhadores do mercado de trabalho e para a conquista da 

cidadania plena). Se utilizarmos a pesquisa Seade/DIEESE, veremos que só na região metropolitana 

de São Paulo, mais 1,3 milhão de trabalhadores estão desempregados, correspondendo a uma taxa de 

desemprego de 15,9%. 
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Metade da força de trabalho é constituída por empregos precários, ou seja, desprovida de 

quaisquer direitos sociais e trabalhistas. A taxa de rotatividade do trabalho está em torno de 30%, o 

que significa que um terço da força de trabalho troca de emprego anualmente. Esses dados 

comprovam a elevada flexibilidade do nosso mercado de trabalho. 

Os custos salariais somados aos encargos sociais no setor manufatureiro são muito menores 

no Brasil que no mundo industrializado. Enquanto esse custo horário por trabalhador é de 16,17 

dólares no EUA e 16,16 dólares no Japão, na Alemanha ele chega a 25,44 dólares. No Brasil, o custo 

horário por trabalhador do setor manufatureiro é muito baixo, 2,52 dólares. Além do mais, a redução 

dos encargos sociais significa um aumento ainda maior da instabilidade do emprego e uma 

dificuldade de financiamento de políticas sociais, como a previdência, por exemplo. 

O recente incremento da produtividade nas empresas é, portanto, resultado da utilização cada 

vez mais predatória do trabalho na produção e do recurso a demissões em massa de trabalhadores. Na 

indústria, entre 1989 e1995, houve um aumento de produtividade da ordem de 47% e ao mesmo 

tempo foram eliminados mais de 1,3 milhão de empregos. 

 

Privilégios dos banqueiros e aumento das dívidas interna e externa 

O sistema financeiro, além de ser agraciado com elevadas taxas de juros oferecidas pelo 

Banco Central para rolar a dívida pública federal, foi beneficiado com o Proer. Esse programa, 

segundo informações veiculadas pela imprensa, já custou ao Tesouro Nacional mais de 12 bilhões de 

reais, somente para as operações que envolveram os bancos Econômico e Nacional. O mesmo 

tratamento receberam os grandes usineiros e latifundiários do país, com generosas renegociações de 

suas dívidas. 

Essa política econômica beneficiária do grande capital especulativo – nacional e internacional 

– promoveu um crescimento da dívida pública federal de mais de 120% em 15 meses (de dezembro 

de 1994 a março de 1996). Em março, a dívida pública federal alcançou 131 bilhões de reais (cerca 

de 20% do PIB) e em dezembro do ano passado a dívida líquida dos estados e municípios era de 74,5 

bilhões de dólares, com um crescimento de 23% em apenas um ano. 

A dívida externa, por sua vez, encontra-se em pouco mais de 155 bilhões de dólares. No ano 

passado, o país remeteu para os credores externos 22 bilhões de dólares somente a título de serviços 

da dívida. Esse agravamento das finanças públicas representa a variável mais frágil para a garantia da 

estabilização, no médio e longo prazo, sendo fonte de limitações dos gastos inadiáveis na área social 

(educação, saúde, saneamento, moradia etc.) e de infra-estrutura econômica, fundamentais para 

garantir a retomada do crescimento econômico. 

O rigor fiscal só é exigido e aplicado quanto se trata dos interesses dos trabalhadores, dos 

setores excluídos do mercado de trabalho ou dependentes dos serviços públicos. O governo, para 

arcar com o forte crescimento dos juros da dívida pública, vem reduzindo os gastos na área social e 

nos investimentos públicos geradores de empregos, e trata as reformas estruturais (Previdência, 

administrativa etc.) somente sob a ótica fiscal. 

As justificativas são de recuperação do equilíbrio fiscal, como condição essencial, segundo o 

governo, para manter a estabilização. Frente a essa situação, o funcionalismo público foi 

transformado, pelo governo e meios de comunicação, em principal inimigo público da sociedade, 

como parte de uma grande ofensiva para aprofundar o desmonte e a precarização de todos os serviços 

sociais, reduzindo ainda mais os baixos salários e as condições de trabalho. 
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Essa política econômica restritiva, apesar do relativo afrouxamento dos juros desde novembro 

do ano passado, aliada ao elevado desemprego tem favorecido a redução real dos salários, 

especialmente a partir do início deste e ano. O salário mínimo anunciado pelo governo, de 112 reais, 

junto com o aumento de 15% para a Previdência Social, continuará representando uma vergonha 

nacional e mais uma demonstração do descaso do governo FHC com relação ao quadro de miséria e 

exclusão social do país. Mais de 20 milhões de trabalhadores e 10,8 milhões de aposentados têm 

rendimentos de até um salário mínimo. Com esse gesto, o governo manterá cerca de 30 milhões de 

cidadãos e suas famílias submetidos à condição de pobreza absoluta. 

Na área da política agrária, os massacres dos sem-terra de Corumbiara (RO) e de Eldorado do 

Carajás (PA) expressam o descaso do governo FHC com a reforma agrária e a sua conivência com a 

prática da eliminação dos excluídos do campo. 

 

Avanço não-linear das políticas neoliberais 

Nesses 16 meses do governo FHC, a aliança governista formada pelo PSDB, PFL, PMDB e 

PPB avançou significativamente na aprovação das reformas neoliberais. Todas as mudanças 

constitucionais da área econômica foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Depois de concluir a 

venda da maioria da empresas da petroquímica, o programa de privatização incorporou a Cia. Vale 

do Rio Doce, o transporte ferroviário, a malha rodoviária e empresas do setor elétrico. 

De todo modo, o Executivo ainda não conseguiu definir um calendário para as reformas 

administrativa e tributária e não tem nenhuma previsão para a regulamentação das mudanças 

constitucionais já aprovadas na área econômica. 

Apesar do forte avanço da implementação das reformas neoliberais a agenda das reformas, ao 

longo desse período, foi submetida a intensos processos de negociações e concessões políticas e 

econômicas, sofrendo alterações de conteúdo importantes. Essas negociações e conflitos, 

especialmente a relativa à Previdência, resultaram em derrotas para o Executivo e, ao mesmo tempo, 

em uma maior identidade política dos partidos de centro-direita (PFL, PMDB e PPB), em detrimento 

do papel e peso político do PSDB. 

Esse quadro político, associado ao desaquecimento econômico, à proximidade do calendário 

eleitoral e ao elevado desemprego, rompeu, parcialmente, o forte apoio social ao governo e ao 

mesmo tempo tornou o Executivo mais dependente dos maiores partidos da aliança para concluir o 

processo de reformas e garantir estabilidade ao mandato de FHC. 

 

Cresce a resistência popular 

As pesquisas de opinião passaram a refletir a insatisfação popular e as reações dos 

trabalhadores, tanto da cidade como do campo, passam à ordem do dia, como uma característica do 

período. 

No campo, as ocupações do Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

e dos sindicatos rurais foram respondidas com extrema violência, como no Massacre de Corumbiara 

e de Eldorado de Carajás. As manifestações de trabalhadores rurais por reforma agrária e política 

agrícola, em particular o Grito da Terra Brasil, foram expressão da resistência popular e, por outro 

lado, da ausência de uma política agrícola e de reforma agrária governamentais. 

A Greve Geral de 21 de junho, um protesto que paralisou mais de 12 milhões de trabalhadores 

em todo país, foi a principal resposta organizada dos trabalhadores. A unidade entre as três principais 

centrais sindicais permitiu demonstrar a grande insatisfação dos trabalhadores com a política 
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econômica e cobrar do governo o não cumprimento das suas promessas de campanha: emprego, 

salário, aposentadoria digna, reforma agrária e a manutenção dos direitos dos trabalhadores. Esse 

movimento provou o potencial de uma ampla aliança dos trabalhadores com os estudantes, 

movimentos populares e partidos progressistas que, através do Fórum de Oposições, apoiaram a 

greve. 

 

Governo ensaia mudança de tática 

As crescentes críticas ao descaso do governo com a política social, o aumento do desemprego 

e as manifestações de trabalhadores têm produzido uma crescente inflexão da política econômica. 

Essa inflexão está planejada para enfrentar as eleições em um clima mais favorável. As reações dos 

setores mais díspares da sociedade. 

O afrouxamento da política monetária começou em março, mas é também influenciado pela 

resistência popular e dissensões internas do governo sobre a ênfase dos próximos dois anos: mais 

crescimento ou queda mais abrupta das taxas de inflação. A disputa se dá em torno do que seria a 

melhor estratégia para garantir a reeleição de FHC. 

O aumento recente das tarifas de importação, para uma série de setores ameaçados pela 

concorrência internacional predatória dos Tigres Asiáticos e da China, é uma resposta defensiva ao 

desemprego gerado na indústria têxtil, de calçados e de brinquedos, mas também uma aposta contra o 

déficit na balança comercial. Essa medida contraria a abertura comercial defendida pela equipe 

econômica nos últimos anos. 

A forma de dar continuidade às reformas administrativa, tributária e previdenciária não 

encontra unanimidade no governo. Ora procurando se recuperar das derrotas a partir da rearticulação 

do rolo compressor azeitado pela mudança do regimento, que restringe os DVSs, ora reduzindo o 

alcance das reformas ou sua simplificação. A retomada da iniciativa também acontece em duas 

frentes: aprovação de leis complementares e edição de medidas provisórias que façam as mudanças 

essenciais, junto com a aceleração do programa de privatizações para gerar o caixa que garanta a 

política de juros altos e câmbio valorizado. 

O governo vai jogar suas fichas nos candidatos da aliança governista mais comprometidos 

com a continuidade de FHC. Ao mesmo tempo, tentará retomar a iniciativa no campo, perdida para 

os trabalhadores rurais e os sem-terra. Volta-se a falar em não desapropriar terras ocupadas e tenta-se 

demonizar os sem-terra. No campo sindical, prepara-se uma nova lei de greve dos setores essenciais, 

que é um atentado ao direito de greve e institucionaliza as multas. Procurando amordaçar e fechar os 

sindicatos. 

O ministro do Trabalho comemorou o fim do reajuste automático – o resíduo do IPC-R – e 

falou em fim das negociações salariais na data base, tanto nas estatais como no setor privado. A 

ordem é não conceder reajustes iguais ou maiores que a inflação dos últimos 12 meses. 

Os governos estaduais centralizaram as verbas e ações na área de comunicação e marketing de 

todos os órgãos da administração direta, estatais e empresas de economia mista nos seus comandos 

políticos dos governos estaduais. O governo FHC está fazendo a mesma coisa em nível nacional e vai 

gastar, só no segundo semestre/1996, 250 milhões de reais nos diferentes veículos de comunicação 

para garantir o respaldo da sociedade ao avanço do seu projeto neoliberal. 
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BALANÇO DAS ATIVIDADES DA CUT 

 

Delegados analisam atividades da CUT 

No período compreendido entre a Plenária Zumbi dos Palmares e esta 8ª Plenária Nacional da 

CUT, vivemos principalmente o desafio das reformas da Constituição propostas pelo governo, 

notadamente a da Previdência Social, a Reforma Administrativa e a Tributária, embora as duas 

últimas não tenham ido a voto na Câmara Federal. 

Dois outros fatos também marcam o período: crescimento acentuado do desemprego e os 

conflitos no campo, incluindo o bárbaro massacre de trabalhadores rurais em Eldorado do Carajás, no 

Pará. 

A 7ª Plenária, entre outras coisas, deliberou pela campanha em defesa das reformas populares 

e contra as reformas neoliberais de FHC, que, somadas às reflexões históricas da central, nos 

permitiu a apresentação de propostas concretas sobre a Previdência Social, Reforma Tributária, 

relações de trabalho etc., bem como encaminhar a campanha por mais e melhores empregos. 

No que toca à reforma promovida na ordem econômica, as elites foram ágeis o suficiente para 

flexibilizar monopólios e mudar o conceito de empresa nacional, apesar de nossa intervenção unitária 

contrária a essas iniciativas. Naquele momento a velocidade da ofensiva neoliberal nos deixou, a 

todos, atônitos e fomos incapazes de promover uma disputa pública de projetos que permitisse, pelo 

menos, catalisar a vontade popular em sentido contrário. 

O fracasso da greve nacional unificada de servidores federais e trabalhadores de empresas 

estatais, de 1995, que acabou com apenas duas categorias no processo de luta, com destaque 

inquestionável para a brava categoria petroleira, contribuiu decisivamente para a derrota que 

sofremos na primeira fase da reforma constitucional. O fracasso a que nos referimos não está na 

greve que houve, e sim na que não houve, pois poderíamos ter parado o país, pondo em cena a força 

dos trabalhadores, alternando aquela indesejável e desfavorável correlação de forças. 

Como vimos, o ano de 1995, apesar da resistência dos trabalhadores, se demonstrou como um 

período em que acumulamos um grande número de dificuldades, algumas estruturais. Naquele 

momento avaliávamos que a correlação de forças era muito ruim e que em nossa estratégia 

deveríamos nos esforçar em evitar que as reformas estruturais se consumassem, ainda em 1995, posto 

que em 1996 viveríamos um ano eleitoral e terminado o primeiro ano de governo nos seria mais fácil 

impor desgastes ao novo gerente da política neoliberal – FHC. 

Os últimos acontecimentos da conjuntura demonstraram uma mudança das possibilidades de 

enfrentamento, ficando claro que a tática de ganhar tempo estava certa. 

Vale a pena nos debruçarmos um pouco sobre a reforma da Previdência Social, que foi o 

principal tema da conjuntura por um longo período e foi o primeiro teste prático das Resoluções da 

Plenária passada, bem como da governabilidade da CUT. 

Após a primeira tentativa governamental de lidar com o tema, no início de 1995, 

particularmente de extinguir o sistema de aposentadoria por tempo de serviço, rejeitado pela maioria 

da opinião pública, a proposta governamental foi enviada à Câmara dos Deputados, onde “hibernou” 

por alguns meses. 

Ao final do ano, verificamos que a Comissão Especial da Seguridade Social estava prestes a 

votar o parecer do relator, enviando assim a proposta de uma nova Previdência para o plenário da 

Câmara. O parecer, que aliás mudava cada dia, dependendo do “lobby” de plantão, era praticamente 

tão ruim quanto à proposta governamental. 
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Acertadamente deslocamos a reunião da Direção Nacional para Brasília, além de convocar os 

sindicatos a enviarem caravanas de trabalhadores à capital, para pressionar os parlamentares a não 

votarem o parecer do relator. A grande presença de trabalhadores, particularmente rurais, a ocupação 

da sala da Comissão Especial, somadas às desavenças no campo governamental, impediram que fosse 

tomada alguma decisão. 

A Direção Nacional, nesta reunião, aprovou também a realização de um dia nacional de 

mobilização em defesa da Previdência para o dia 30 de janeiro, com a participação de outros setores 

da sociedade. Entre as primeiras providências, procuramos as demais centrais sindicais, bem como a 

Confederação Brasileira dos Aposentados (Cobap), para discutir a possibilidade de unidade em torno 

da mobilização. 

Como decorrência, aconteceram as negociações com o Executivo e Legislativo, com 

entendimentos sobre alguns pontos e divergências em outros. O relatório Euler Ribeiro, que não 

respeitou os pontos negociados, foi derrotado na Câmara, e o relatório “Frankenstein” de Michel 

Temer também foi derrotado ou modificado em vários pontos. 

Em processo mais recente, embora tenha havido avanços na previdência do setor público, que 

o governo não aceitava antes, foi preservado todo o sistema de aposentadorias privilegiadas dos 

parlamentares, via IPC, além de outras, e não se avançou na regulamentação da gestão da 

previdência. No entanto, a questão fundamental da previdência foi preservada, a partir das 

negociações com a CUT, mantendo-se a previdência pública e o regime contributivo e de repartição. 

O grande debate Tempo de Serviço versus Tempo de Contribuição, da maneira como foi 

redigido, assegurando o ônus da comprovação da contribuição ao empregador, contando licenças 

especiais e assegurando um teto superior ao atual, impediu a privatização do sistema, que era um dos 

objetivos fundamentais da reforma. 

Este foi um processo em que houve começo e meio. De certa maneira, foi uma surpresa que o 

governo, através dos ministérios da Previdência Social e do Trabalho, tivesse aberto as negociações, 

inclusive aceitando modificações de fundo no seu projeto. 

O fato de termos a nossa proposta de reforma nos permitiu a ofensiva nas negociações, 

inclusive prolongando-as e mudando o fórum de negociações para o Congresso, apesar das tentativas 

do governo, da imprensa e das outras centrais de dar por fechado um acordo já na primeira reunião. 

Avaliávamos que não se tratava de discutir um pacote, e sim de ir definindo ponto por ponto. 

Tanto é que, quando o relator apresentou seu parecer final, desrespeitando itens acordados e sem 

acatar nossas reivindicações sobre outros, declaramos que não havia acordo com aquela proposta. 

Não há dúvida de que a participação da CUT nas negociações, a nossa postura em defesa dos direitos 

dos trabalhadores e de combate aos privilégios nos fortaleceram. Além disso, retiramos o debate do 

Congresso e o trouxemos para a sociedade. 

O governo tentou desde o início colocar os servidores públicos como os privilegiados e 

responsáveis pelos problemas da previdência. No entanto, as negociações, as nossas alternativas, 

mostraram para a sociedade os verdadeiros aposentados privilegiados, cujas benesses o governo 

inclusive tratou de manter, como a “extinção” do IPC apenas para os futuros parlamentares. Uma 

forma fisiológica de manter seu bloco de aliados. 

As negociações, que expuseram claramente a política de fundo do governo e de sua bancada 

no Congresso, obviamente não aconteceram sem dificuldades. As principais foram: 

1. Falta de coesão interna da CUT, devido a diferenças políticas quanto à participação ou não no 

processo de negociação e quanto ao mérito sobre o que foi negociado, inclusive interesses específicos 
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de diferentes setores profissionais representados pela CUT. Embora tenhamos obtido um saldo 

político positivo no processo, o fato de sermos surpreendidos pela iniciativa do governo de negociar 

dificultou que nos organizássemos melhor com antecedência. 

2. A comunicação, tanto a externa (grande imprensa) quanto a interna (entre instâncias da CUT). A 

grande imprensa, em geral, trabalhou na linha de vender a imagem que “havia acordo em torno da 

reforma da Previdência e que finalmente a reforma da Constituição deslancharia”. Em várias ocasiões 

foram trabalhadas informações mentirosas, parciais ou contraditórias. A nossa rede de comunicação 

não conseguiu acompanhar esta dinâmica, contribuindo para a desinformação ou falta de informação 

sobre o que ocorria na realidade. 

3. Divergências com os partidos de oposição. A CUT cumpriu seu papel de representação dos 

trabalhadores ao participar das negociações e ao afirmar suas concordâncias e discordâncias. A nossa 

presença nas negociações poderia, inclusive, fortalecer a ação dos partidos de oposição no 

Congresso. Vários partidos de oposição manifestaram publicamente sua discordância em relação à 

forma e ao conteúdo das negociações, baseados na avaliação de que o bloco governista não tinha 

àquela altura (janeiro) a unidade necessária para aprovar o projeto do governo. Vale lembrar que 

apenas um mês antes a avaliação corrente era de que seríamos “tratorados” na Comissão Especial. 

Obviamente, até hoje não há acordo sobre o tema. A experiência demonstrou que existe a 

necessidade de manter um diálogo permanente e construir um método de cooperação entre as partes, 

preservando-se a autonomia, os papéis e as especificidades de cada representação. 

4. Envolvimento da base no processo. Embora a maioria da sociedade acompanhasse pela mídia a 

evolução do processo, não conseguimos envolver a nossa base de modo a pressionar o governo e seus 

parlamentares durante e após as negociações. 

Há ainda duas outras reformas em discussão; a tributária e a administrativa. Ambas 

aguardando decisão das Comissões Especiais. Tudo indica que as propostas que serão apresentadas 

não tocam nos problemas reais. Particularmente a reforma administrativa, que tem o objetivo 

exclusivo de permitir a demissão de servidores. 

Sobre essa reforma, apesar dos esforços do nosso Grupo de Trabalho, pouco avançamos na 

formulação de uma alternativa. É um tema complexo. A imagem do serviço público é muito 

desgastada perante a sociedade e os próprios servidores federais, que iniciaram uma greve contra a 

reforma, tiveram de mudar seu caráter para uma greve por razões econômicas, visando abrir 

negociações, inclusive sobre database. 

Além da atuação em relação às reformas no período, também demos encaminhamento a 

outros pontos relativos à estratégia aprovada no 5º Concut, como a luta pela igualdade racial. As 

atividades desenvolvidas em 95, particularmente com a Marcha Zumbi pela Vida, colocaram o tema 

na agenda política a ponto de fazer parte do pacote de Direitos Humanos do governo, apresentado 

recentemente. Da mesma forma em relação ao trabalho escravo, que poderá estar envolvendo mais de 

50 mil pessoas. Fizemos denúncias, interviemos em vários casos e inclusive desmascaramos a 

inoperância do governo na Comissão de Aplicação de Normas da OIT. 

Da mesma forma, iniciou-se a construção de uma política de alianças com outros setores 

sociais, através do Fórum de Oposições, bem como do envolvimento de outras entidades na 

negociação da Previdência. 

Realizou-se também recentemente o 3º Grito da Terra Brasil, organizado pelos trabalhadores 

rurais, que mais uma vez mobilizou a muitos, conseguiu estabelecer um processo de negociação e 

viabilizou o atendimento a uma série de reivindicações. 
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Por último, mas não menos importante, apesar de todas as dificuldades de mobilização em 

função do desemprego e da estabilização da moeda, que exigem novas formas de ação, conseguimos 

organizar a Greve Geral de 21 de junho. 

Numa conjuntura marcada pela disputa política na sociedade, a Greve Geral de 21 de junho 

significou a condenação popular à política econômica do governo, no que tange ao arrocho salarial e 

ao aumento da exclusão social, com aumento do desemprego, concentração de riquezas, da miséria e 

da violência, especialmente no campo. 

A Greve Geral teve forte adesão popular, alterou a agenda nacional, obteve grande 

repercussão, conquistou a solidariedade do movimento sindical internacional e marcou a importância 

da unidade de ação com o movimento estudantil, partidos políticos de oposição, movimento popular 

e outras entidades da sociedade civil. 

 

PLANO DE AÇÃO 

 

Reage, Brasil! 

Contra as políticas neoliberais de FHC 

O Plano de Ação da CUT para o próximo período tem como objetivo mobilizar os 

trabalhadores, em conjunto com os setores organizados da população, para combater o projeto 

neoliberal. O sucesso dessa empreitada vai depender do envolvimento efetivo dos nossos sindicatos, 

das centrais sindicais, do movimento estudantil, dos movimentos populares, incluindo setores 

marginalizados e informais, dos partidos políticos e de amplos setores da população em defesa dos 

direitos sociais. 

Mais que uma jornada de lutas ou um calendário de eventos para manifestações e 

mobilizações, o Plano de Ação aprovado pela 8ª Plenária Nacional da CUT será uma caminhada que 

vai construir uma ponte para o século XXI, como obra conjunta dos trabalhadores e da maioria da 

população. 

Para tanto, esta Plenária delibera pela programação em conjunto com as demais centrais 

sindicais, com a CMP, UNE, MST, CNBB, OAB, ABI, partidos políticos e demais organizações 

populares, um extraordinário processo de envolvimento social que, partindo das lutas e manifestações 

adiante relacionadas, aponta para um Dia Nacional de Manifestações, com greves, debates, passeatas, 

atos ecumênicos, atos culturais e muita criatividade. Num movimento chamado indicativamente de 

Reage, Brasil – Contra as Políticas Neoliberais de FHC. 

Como referência dessa caminhada em defesa dos direitos sociais em nosso país, a CUT 

apresenta aos demais setores organizados da sociedade a proposta de realizar uma Conferência 

Nacional em Defesa da Terra, do Emprego e da Cidadania. 

O objetivo é discutir de forma ampla e permanente o Brasil do desemprego, do latifúndio, da 

violência, do trabalho escravo e do trabalho infantil, da exclusão social, da degradação da saúde e da 

educação, da concentração da renda e da terra, unificando as lutas populares com propostas 

concretas, desenvolvidas a partir de consultas às nossas instâncias e das outras organizações da 

sociedade. 

A responsabilidade pelos encaminhamentos necessários à realização das tarefas previstas 

nesse Plano de Ação, quanto aos contatos, formas de mobilização, prazos etc., será da Executiva 

Nacional da CUT, em nível nacional, das Executivas Estaduais da CUT, em nível estadual, e das 

coordenações das nossas entidades nacionais de ramo, em nível setorial. 
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1 – Intensificar as lutas das categorias, dando ênfase à luta pela conquista da recuperação dos 

salários, redução da jornada de trabalho sem redução nos salários, sem flexibilização e manutenção 

dos direitos sociais dos trabalhadores. 

2 – Construir, a partir da luta por salários e emprego, a unificação das Campanhas Salariais. 

Disseminar entre as categorias que entram em Campanha Salarial a cada mês que a as pautas de 

reivindicações contenham pontos de unidade, como a Redução da Jornada de Trabalho sem redução 

dos salários, Direito de Organização Sindical a partir do local de trabalho, eliminação das horas 

extras, implementação dos artigos da Convenção 111 e 158 da OIT etc. A CUT e suas estruturas 

verticais deverão discutir as datas coincidentes para iniciar a greve (caso haja necessidade) e para a 

realização de Atos Públicos, como: manifestações, panfletagens, colagens etc., sem a obrigatoriedade 

de uma estar vinculada a outra (negociações e acordos com patrões). E, por fim, atentar para a 

questão da solidariedade entre as categorias, fundos de greve, jurídico, imprensa, apoio na confecção 

de publicações, espaço físico para reuniões, telefones, fax e, fundamentalmente, militância. 

3 – Dia 3 de setembro, às 14h, Ato Público em Brasília-DF, em defesa da previdência pública, contra 

a privatização das aposentadorias especiais, contra a privatização do acidente no trabalho e da saúde 

e contra a reforma “branca” que o Ministério da Previdência está fazendo com ordens de serviços e 

medidas provisórias, principalmente atacando as aposentadorias especiais, penosas, insalubres e 

perigosas. Todos os sindicatos deverão participar e organizar caravanas para fortalecer esse 

movimento. 

4 – A CUT deve participar ativamente, em 7 de setembro, do “Grito dos Excluídos por Justiça e Paz” 

pelo fim da exclusão social, contra o desemprego, pela reforma agrária, pela independência para 

todos, pela cidadania, convocado pela CNBB. Engajando-se e participando das campanhas nas 

regiões, cidades e estados, já definidas pela CUT, como por exemplo: a realização de um desfile 

alternativo (na capital) e paralelo ao instituído; e reforçar a manifestação em Aparecida do Norte, 

interior do Estado de São Paulo. 

5 – Organizar em conjunto com as entidades do movimento popular e as centrais sindicais caravanas 

a Brasília/DF montando acampamentos de desempregados, inclusive nos Estados, até o dia 19 de 

setembro. 

6 – Organizar um grande showmício no dia 13 de outubro ,–“Pela Dignidade e Cidadania e contra o 

desemprego causado pelas políticas de FHC”, reforçando os eixos levantados pela Greve Geral – 

empregos, reforma agrária, salários, aposentadoria decente, manutenção dos direitos dos 

trabalhadores, pelas reformas populares e contra as reformas neoliberais. Estimular os participantes a 

levarem gêneros alimentícios ao showmício para posterior distribuição aos desempregados. Fazer, até 

dezembro de 1996, o cadastro dos desempregados junto aos sindicatos da CUT nos sentido de lançar 

um movimento pela moratória de tarifas públicas, como água, luz, IPTU etc. junto aos governos. 

Fazer nesse showmício o lançamento das quatro campanhas: 

1ª ) Projeto de Emenda Popular – articular com o Fórum das Oposições e outras entidades da 

sociedade civil uma campanha de recolhimento de no mínimo 1 milhão de assinaturas para um–

“Projeto de Emenda Popular pela Redução da Jornada de Trabalho sem Prejuízo dos Salários”. E a 

partir de 23 de setembro os sindicatos e as entidades deverão montar bancas nos locais de trabalho e 

em praças públicas para a coleta de assinaturas; 

2ª ) Campanha pela Erradicação do Trabalho Infantil (pela ratificação da Convenção 138, da OIT); 

3ª ) Pelo Direito da Organização Sindical; e  
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4ª ) Campanha de resistência às demissões, com ocupações aos locais de trabalho, quando houver 

demissões em massa: “Demitiu, ocupou!”. 

7 – Intensificar a organização da luta pela reforma agrária e de uma política agrícola que garanta a 

expropriação de terras e valorize a agricultura familiar, a assistência técnica, subsídios, incentivos, 

educação e saúde aos trabalhadores rurais. Orientar os sindicatos para apoiarem e organizarem esta 

luta, sob as bandeiras da CUT, preparando caravanas de visitas aos assentamentos e dando respaldo 

político e material aos trabalhadores rurais sem terra. E que cada Estrutura Vertical da CUT atue 

solidariamente, promovendo intercâmbio de experiências com pelo menos um acampamento de 

trabalhadores sem-terra, na luta pela terra nos estados. 

8 – Dia 7 de outubro, Dia Nacional de luta por Habitação. 

9 – Dia 12 de outubro – Dia Nacional de luta por Creche – organizar eventos em defesa dos direitos 

das crianças e dos adolescentes. 

10 – Na segunda quinzena de novembro, organizar uma conferência sobre Juventude e Mercado de 

Trabalho. 

11 – Dia 20 de novembro – Dia da Consciência Negra – Realizar entre os dias 18 e 22 de novembro 

a Semana da Consciência Negra, com seminários sobre a Convenção 111, da OIT, sobre saúde e um 

grande evento por igualdade de oportunidade de negros e negras no mercado de trabalho e de 

combate ao racismo. Lançamento do vídeo da “Jornada Zumbi pela Vida”. 

12 – Organizar uma grande manifestação de mulheres contra a miséria e por políticas sociais, no dia 

8 de março de 1997. 

13 – Organizar manifestações em Defesa da Saúde e Educação Públicas. 

14 – Estabelecer dentro da CUT o debate sobre os serviços públicos (saúde, educação, segurança, 

cultura, previdência, assistência social etc.) com as seguintes preocupações: 1) a destruição desses 

serviços como aprofundamento do ajuste neoliberal no país, que aumenta a exclusão social e diminui 

o oferecimento de serviços; 2) a situação dos serviços públicos; e 3) qual o modelo de serviço público 

que interessa aos trabalhadores para a garantia da cidadania. Elaboração de um vídeo sobre Serviço 

Público; 3) Junto com FENAJUFE, a partir de 16 de outubro desenvolver uma Campanha Nacional 

pela Democratização do Judiciário e contra as perseguições políticas ao movimento sindical e 

popular (que denuncie à sociedade a utilização do Poder Judiciário como instrumento de repressão 

dos movimentos sociais, dos quais os sindicatos são parte importante, hoje atingidos pela perseguição 

política da cúpula dos Tribunais a dirigentes, pelas multas abusivas fixadas pelo TST contra os 

petroleiros, pelo não reconhecimento à liberdade sindical e demissão de dirigentes licenciados no 

Serviço Público e outros tantos casos). 

15 – Atuação da CUT no processo de discussão e votação da Reforma Administrativa para garantia 

da manutenção dos serviços, dos direitos e da estabilidade do funcionalismo. 

16 – Fórum permanente com as entidades cutistas do funcionalismo público estadual para organizar 

campanhas conjuntas. 

17–– Transformar o dia 28 de outubro em Dia Nacional de Luta (Dia do Funcionário Público), em 

defesa dos serviços públicos de qualidade, unificando os sindicatos, movimentos populares e partidos 

políticos. Essa luta não é só do funcionalismo. 

18 – Realizar, no segundo semestre deste ano, Seminário Nacional para discutir propostas comuns de 

garantir a manutenção dos direitos dos trabalhadores, como o turno de seis horas, que está sendo 

atacado em diversas categorias e sindicatos. 
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19 – Pela defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), contra qualquer projeto de privatização, a 

exemplo do PAS (Plano de Atendimento à Saúde), que significa venda de leitos públicos. 

20 – A CUT deve encampar a luta contra a municipalização da Educação que vem sendo 

desenvolvidas pelas entidades que representam os trabalhadores do Setor da Educação. 

21 – A CUT deve desenvolver uma campanha contra o casuísmo da reeleição de FHC e dos atuais 

governantes. 

22–– Desenvolver ações de solidariedade à luta dos trabalhadores latino-americanos, em particular, 

argentinos, que realizarão uma Greve Geral em 26 e 27 de setembro. 

 

Seguro-Desemprego e sistema público de emprego 

Em sua última reunião, o Conselho Deliberativo do FAT (Codefat) aprovou a extensão do 

seguro-desemprego para as dez maiores regiões metropolitanas do país: Belém, Fortaleza, Recife, 

Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Distrito Federal. 

Nessas regiões, até o fim deste ano, os trabalhadores que têm direito a receber parcelas do seguro-

desemprego poderão receber até mais duas parcelas, chegando a um máximo de sete. 

Essa resolução, embora tenha sido apresentada como proposta do governo visando apenas a 

região metropolitana de São Paulo, com o intuito de fortalecer a candidatura Serra, havia sido 

apresentada anteriormente pela bancada dos trabalhadores, mas vinha sendo recusada pelo governo. 

Agora, o Codefat, a partir de proposta das centrais sindicais, entendeu que a extensão do seguro 

deveria abranger o país como um todo. Mas, dado o empecilho legal (só poderiam ser comprometidos 

10% dos recursos da reserva mínima de liquidez, que correspondem a 230 milhões de reais), só seria 

possível, neste momento, alcançar apenas os trabalhadores das regiões metropolitanas relacionadas 

acima. 

No entanto, para a próxima reunião do Codefat, no dia 18/9/1996, na sede do BNDES no RJ, 

será possível abrir um processo de negociações que permitirá a apresentação de propostas 

direcionadas a estender, de forma permanente, esta ampliação do seguro-desemprego em nível 

nacional. Para isso, será necessário efetuar uma articulação ampla, a partir das Comissões Estaduais e 

Municipais do Emprego, dos sindicatos e do Fórum de Secretários Estaduais do Trabalho (Fonset) de 

forma a apresentar ao governo, até o final do ano, proposta com esse teor. 

Coloca-se, portanto, no curto prazo, a tarefa de disseminar pelo país a campanha para 

extensão, por até sete meses, do seguro-desemprego para todo o país. 

No entanto, é preciso discutir, de forma mais ampla, uma reforma do sistema do seguro-

desemprego para instituir, progressivamente, o sistema público de emprego, integrando as ações nas 

áreas do seguro, da requalificação e formação profissional, e da intermediação e recolocação da mão-

de-obra. Para isso, a CUT apresenta uma série de propostas, que devem ser discutidas amplamente e 

que sirvam como plataforma para estabelecimento desta discussão com o conjunto da sociedade. 

 

Diante disso, o Plano de Lutas incorpora 

1- Ampliar, segundo cronograma a ser estabelecido, o seguro-desemprego até 12 parcelas, definindo 

conjuntamente a implantação progressiva do novo sistema; 

2 - Elevar o valor máximo a ser pago pelo seguro: durante os primeiros seis meses, o teto será de dez 

salários mínimos, variando entre 60% do último salário do seguro, para salários mais elevados, e 

80% para os de renda mais baixa; nos seis meses restantes, o teto cairá para cinco salários mínimos, e 



15 
 

os percentuais referentes ao último salário para 40% e 60% respectivamente, cabendo ao Codefat 

definir o detalhamento da proposta para as faixas intermediárias. 

3 - Para garantir recursos adequados ao financiamento do sistema, deve-se lutar contra a prorrogação 

do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), que hoje desvia 27% dos recursos do FAT (cerca de 1,7 

bilhão de reais ao ano, a fundo perdido), e contra o desvio dos recursos do FAT para finalidades 

estranhas ao sistema público de emprego, especialmente no que se refere à edição de medidas 

provisórias, pelo governo, desviando recursos do Fundo para cobrir rombos fiscais; 

4- Associar o pagamento do seguro-desemprego a um sistema público de emprego, gerenciado pelo 

Codefat, abrangendo os programas de requalificação e treinamento profissional e a intermediação de 

mão-de-obra; 

5- Para facilitar o acesso do desempregado ao seguro, estabelecer que a primeira parcela deve ser 

paga em até 30 dias a partir da inscrição do trabalhador em qualquer agência dos bancos públicos. 

Nesse sentido, todos os bancos deverão estar aptos a receber a inscrição e efetuar o pagamento do 

seguro-desemprego. 

 

As lutas da CUT no campo 

A CUT e a Contag estiveram à frente das principais mobilizações dos trabalhadores rurais, 

organizando a luta contra a reforma da previdência proposta por FHC no ano passado. Neste ano 

voltaram a se mobilizar através do 3o Grito da Terra Brasil, por reforma agrária e uma política 

agrícola que valorize a agricultura familiar. Também foram articuladas grandes ocupações de 

latifúndios, organizadas pelos sindicatos e federações de trabalhadores rurais vinculadas à 

CUT/Contag. 

Para os meses de setembro e outubro, serão organizadas mobilizações nos municípios e 

capitais visando garantir recursos para o crédito de investimento e custeio para a agricultura familiar, 

negociados durante o 3o Grito da Terra Brasil. Neste mesmo período, os estados do Nordeste estarão 

em campanhas salariais, organizadas pela Contag e federações. 

 

Encaminhamentos 

1 – A CUT deve participar ativamente das mobilizações dos agricultores familiares, das campanhas 

salariais do Nordeste já em andamento, e das demais campanhas dos assalariados rurais. 

2 – A CUT construirá a luta pela reforma agrária no Brasil organizando os trabalhadores rurais sem 

terra, apoiando e organizando acampamentos, ocupações e assentamentos, através da Contag, das 

CUTs Estaduais, federações e de seus sindicatos. 

3 – A Executiva Nacional da CUT deverá realizar um debate político com os diversos setores e 

organizações dos trabalhadores rurais (MST, CPT etc.), visando estabelecer uma política de alianças, 

em novos patamares, criando condições para ações conjuntas. 

 

Plano de Lutas para 1997 

O ano de 1997 estará marcado novamente por grandes mobilizações dos trabalhadores rurais, 

desta vez articulados em três grandes ações: 

1 – 4º Grito da Terra Brasil: tendo como eixo a denúncia da política neoliberal do governo FHC e 

seus impactos para o conjunto dos trabalhadores rurais e por reforma agrária e políticas que 

valorizem a agricultura familiar. Esta ação será organizada pela Contag e CUT e se desenvolverá em 
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todos os municípios do interior, nas capitais dos estados e no Distrito Federal, entre os meses de 

março a julho. 

2 – Campanhas salariais: os assalariados rurais estarão desenvolvendo suas campanhas salariais nas 

regiões Centro/Sul e Nordeste do país, tendo como principais reivindicações a luta pela geração de 

empregos, reforma agrária, aumento salarial e melhoria das condições de trabalho e moradia. As 

ações acontecerão nos meses de abril e maio nas regiões Centro/Sul e nos meses de setembro e 

outubro na região Nordeste. Será organizada pela Contag, federações e sindicatos, devendo contar 

com a participação efetiva da CUT Nacional e das CUTs Estaduais. 

3 – Aposentados: dos cerca de 5 milhões de trabalhadores rurais em idade para a aposentadoria, quase 

1 milhão ainda não tiveram acesso a esse benefício, além de os valores recebidos serem 

extremamente baixos. Neste sentido, deve ser organizado um grande processo de mobilização dos 

aposentados rurais e urbanos, tendo como principais eixos a denúncia do projeto neoliberal de FHC, 

por aumentos dos benefícios pagos pela Previdência e pela ampliação e garantia de acesso à 

aposentadoria. Esta mobilização deverá acontecer no segundo semestre, nos meses de setembro e 

outubro, sendo organizada pela CUT, Cobap, Contag, Confederações e outras entidades da sociedade 

civil. 

 

Campanha em defesa dos direitos dos servidores públicos 

Fatos novos na conjuntura em 1996 pioraram sensivelmente os precários direitos sindicais dos 

servidores públicos. Os pareceres do STF contrários à data-base dos servidores federais, a 

determinação do fim da greve do Judiciário de Alagoas, argumentando a falta de regulamentação do 

direito de greve no setor público, e o governo propondo indenização ao estado por “prejuízos” 

causados por greves nos serviços públicos, são alguns exemplos e fazem parte do cerco mais geral do 

neoliberalismo contra a organização dos trabalhadores e atingem com particular virulência os 

servidores públicos. 

O objetivo da campanha é garantir ampla liberdade de organização sindical aos servidores 

públicos, assegurando os direitos sindicais de negociação, representação e greve, reconhecidos e 

respeitados. 

 

Atividades da campanha 

1- Junto aos sindicatos: sensibilizando para o tema, buscando aliados e apoio. 

2- Junto à sociedade: mostrando a origem e as conseqüências desse cerceamento, buscando aliados e 

apoio. 

3- Junto ao Congresso Nacional: debatendo o tema na Comissão de Trabalho, procurando saídas 

legais para os direitos sindicais aos trabalhadores do setor público. 

4- Junto ao governo: pressionando para o reconhecimento dos direitos sindicais. Buscar apoio 

internacional, com manifestações junto às embaixadas brasileiras, cartas ao governo e, 

principalmente, atos nas viagens de FHC a qualquer país. 

5- Junto à OIT: denunciando formalmente o governo brasileiro, através do nosso representante no 

Conselho Administrativo. 

6- Coordenação da Campanha: confederações e federações orgânicas e filiadas do setor público da 

CUT: CNTSS, DNTE, CNTE, CONDSEF, ANDES, FASUBRA, FENASPS, FETSS/SP, entre 

outras. A Coordenação estará vinculada à Executiva Nacional da CUT, a quem competirá superar 

divergências. 
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7- Apoio Internacional: através principalmente da ISP e IE, já contatados, faltando articular apoio da 

ORIT e CIOSL. 

A 8ª Plenária Nacional da CUT deliberou, ainda, pela rejeição do atual Projeto de Emenda 

Constitucional, em tramitação no Congresso Nacional, sobre a Reforma Administrativa e pela 

abertura de um amplo processo de debate junto à sociedade, envolvendo os trabalhadores do setor 

público, as organizações populares e as entidades do Fórum das Oposições. 

 

ESTRUTURA SINDICAL 

 

CUT avança para nova estrutura 

Liberdade e autonomia sindical são direitos dos trabalhadores. Não será possível a construção 

de sindicatos livres, independentes e autônomos, de uma estrutura orgânica da CUT, do local de 

trabalho à estrutura nacional da Central, sem conquistarmos a plena liberdade e autonomia sindical. 

Para isso é preciso acabar com o imposto sindical, a unicidade sindical, e também o poder normativo 

da Justiça do trabalho. 

A luta pelos princípios da Convenção 87 da OIT, pelo direito de organização no local de 

trabalho, pelo Contrato Coletivo, por um Sistema Democrático de Relações de Trabalho deve estar 

no centro da atividade política da Central no próximo período. Esta 8ª aprova a realização imediata 

de uma campanha por uma lei de garantias sindicais, segundo a proposta apresentada pelo conselho 

jurídico da CUT. 

Em uma nova realidade de Liberdade e Autonomia sindical, conquistada pelos trabalhadores, 

nossa proposta de estrutura cutista é representada pelo sindicato orgânico da CUT. Nosso modelo de 

sindicato orgânico da CUT é o sindicato regido pelos princípios cutistas: autonomia, independência, 

democracia, pela base, de massas, classista e de luta. 

As principais características desse modelo são: a) um sindicato representativo de um dos 

ramos de atividade definidos pela CUT; b) um sindicato de massas, reunindo os trabalhadores do 

ramo em âmbito regional ou mesmo nacional, com uma forte estrutura local, de base, mas 

respeitando as tradições do sindicalismo; c) um sindicato organizado como instância da Central, 

referenciado nas resoluções dos Congressos da CUT; d) um sindicato com autonomia política; as 

assembléias de base, ou instâncias representativas das bases são os órgãos de decisão do sindicato; e) 

são os trabalhadores sindicalizados que controlam o orçamento da entidade; f) o patrimônio próprio 

construído com recursos dos trabalhadores é de propriedade da categoria. 

A organicidade do sindicato de base é uma necessidade para respondermos aos desafios da 

liberdade e autonomia. Com o fim da unicidade, os trabalhadores poderão definir sua base, seu 

sindicato, mas esse direito só poderá ser garantido e exercido com muita luta, muita organização, já 

que a disputa não será apenas entre os diversos projetos de sindicalismo existentes, mas também com 

o patronato, que nunca escondeu, na sua maioria, a aversão com o sindicalismo. Alguns setores, mais 

do que um projeto de sindicato por empresas, têm um projeto de sindicatos amarelos e patronais. 

Apenas a filiação dos sindicatos não garantirá sua autonomia e independência. Somente o 

fortalecimento do projeto de classe representado na CUT poderá representar uma defesa frente ao 

assédio patronal e dos outros projetos sindicais. 

No Brasil não existe a unidade dos trabalhadores em uma única estrutura e projeto sindical. 

Os trabalhadores já se organizam em várias centrais sindicais, e em diferentes confederações e 

federações de trabalhadores, como a FITTEL/FENATEL, FITERT/FENART, CNB/CONTEC, 
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CNM/CNTM, e a pulverização sindical, garantida pela unicidade e o imposto, levou a existência de 

mais de 20 mil sindicatos, na sua maioria pequenos sindicatos inviáveis política e estruturalmente. A 

unicidade não é capaz inclusive de evitar a criação de sindicatos da mesma categoria, na mesma base 

territorial, com outra denominação, graças ao conluio de setores da Justiça trabalhista com a parcela 

mais atrasada do sindicalismo. 

Não dá para afirmar que a estrutura sindical atual garanta alguma unidade. Os fatos 

desmentem. A realidade sindical confirma que os sindicatos construídos sob a égide da CLT são mais 

vulneráveis à divisão e pulverização do que os sindicatos do setor público criados independentemente 

da lei, e às vezes contra a própria lei. Mesmo quando existem mais de uma entidade, a unidade é 

definida pela maior representatividade dos sindicatos na ação sindical. 

A luta pela liberdade e autonomia sindicais deve estar assim vinculada não só a uma proposta 

de nova legislação, à proposta de um sistema democrático de relações de trabalho, mas também à 

construção desde já de uma nova estrutura sindical do local de trabalho à direção nacional das 

Centrais. É preciso criar fortes elementos de tensão na estrutura da CLT, para que possamos almejar 

mudanças. Não vacilamos em criar a estrutura vertical nacional da CUT. Hoje não basta mais nossa 

tática de ganhar os sindicatos-CLT, filiá-los e democratizá-los, como era a tática adotada nos 

primórdios da CUT, para construir a Central e um sindicalismo de luta, independente, democrático e 

classista. 

Passos concretos podem ser dados desde já. Em primeiro lugar, a fusão de sindicatos da 

mesma categoria, a fusão de sindicatos intercategorias/ramos de atividade; em segundo, a 

regionalização dos sindicatos, a padronização das finanças dos sindicatos, com repasse automático 

das mensalidades da CUT, mantendo a arrecadação nos sindicatos. Em terceiro lugar, todas as 

entidades filiadas (sindicatos, federações e confederações) devem entrar com ações judiciais para 

impedir a cobrança do imposto sindical já em 1997, encaminhando tais ações conjuntamente. É 

possível também a adoção de princípios básicos de democracia no processo eleitoral (comissão 

eleitoral escolhida democraticamente, para o processo eleitoral etc.). E principalmente de controle 

coletivo, democrático e transparente das contas do sindicato pela base em todos os sindicatos cutistas. 

A criação de associações de trabalhadores cutistas na base dos sindicatos contrários a Central é mais 

um desses passos. 

Uma tarefa prévia da Central será reorganizarmos os ramos de atividade. Acabamos de 

aprovar o ramo da telemática. Este novo ramo já é resultado das grandes mudanças na economia e 

nos processos de produção, e mostra a necessidade de estarmos abertos a grandes mudanças nos 18 

ramos existentes. Na realidade, a CUT já se organiza em mais de 27 ramos de fato. Essas são as 

diferentes estruturas verticais organizadas na Central. É necessário estudarmos como elas devem se 

organizar e se é o caso de propor a organicidade de todas. Esse é um processo necessariamente lento, 

mas devemos defini-lo coletivamente. Uma comissão com a participação da estrutura vertical e da 

Executiva Nacional deve, até o 6º Concut, preparar um relatório sobre a situação dos ramos para que 

possamos tomar as seguintes decisões: quantos e quais ramos, e qual o prazo para tornar orgânicas 

todas as estruturas verticais. 
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FINANÇAS 

 

Fortalecer a CUT e suas instâncias 

A consolidação de fato da unidade de luta dos trabalhadores e combate ao projeto neoliberal 

dos patrões e governo passa pelo fortalecimento da CUT e de todas as suas instâncias a nível 

horizontal e vertical. Esta consolidação é mais um passo para superarmos o modelo corporativo e a 

construção de fato da unidade dos trabalhadores. Uma CUT forte supõe repasse de recursos dos 

sindicatos locais (que hoje detêm 90% dos recursos ) para todas as suas instâncias e confederações 

nacionais a ela filiadas. Conforme deliberações do 4º e 5º Concut, e por definição da 7ª Plenária da 

CUT em agosto de 95, cabe à 8ª Plenária definir a divisão do acréscimo de mais 1% da mensalidade a 

partir de janeiro de 1997. Dos atuais 9%, passaremos a 10%. 

 

Atual divisão dos percentuais 

3,5% Confederações Orgânicas da CUT ou Confederações de Ramo ou Federações Nacionais filiadas 

à CUT. 

3,5% CUTs Estaduais 

2,0% CUT Nacional 

TOTAL: 9% 

 

Nova proposta de divisão de percentuais com mensalidade de 10%. 

3,8% Confederações Orgânicas da CUT ou Confederações de Ramo ou Federações Nacionais 

filiadas à CUT. 

O aumento de 0,4% aos ramos respectivos é no sentido de estimular ainda mais a unidade de 

luta dos trabalhadores do respectivo ramo. Criar cada vez mais condições objetivas para o processo 

de fusão das várias entidades e evitar a pulverização imposta pelo modelo corporativo vigente. 

OBS.: O repasse terá sempre como preferência a Instância Orgânica. 

3,6% CUTs Estaduais. 

0,2% Fundo de repasse para o fortalecimento das CUTs Estaduais com maior dificuldade 

financeira. Com este fundo repassaríamos mensalmente às CUTs Estaduais com menores recursos 

um valor proporcional. Estabelecer de fato a solidariedade entre os trabalhadores e a distribuição de 

recursos entre os diversos estados. O repasse será definido periodicamente nos Encontros dos 

Tesoureiros, com aprovação posterior da Direção Executiva Nacional da CUT. 

0,2% Criação do Fundo Solidariedade. Até o momento, até por termos poucos recursos, 

sempre precisamos fazer rateios para grandes campanhas nacionais, Greve Geral, Solidariedade 

Internacional aos Trabalhadores do Terceiro Mundo etc. Com a criação deste fundo, poderemos ter 

recursos para momentos decisivos na nossa luta, reduzindo conseqüentemente os rateios entre as 

diversas entidades filiadas à CUT. 

2,2% CUT Nacional 

TOTAL: 10% 

 

Combate à sonegação e à inadimplência 

A melhor forma de atacar a sonegação e a inadimplência é fazermos as cobranças das 

contribuições estatutárias diretamente na fonte. Por isso, propomos, com a anuência das nossas 

entidades filiadas, que as mesmas autorizem o desconto das contribuições diretamente nas contas 
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bancárias de suas receitas. Por exemplo: todas as mensalidades pagas pelos trabalhadores 

sindicalizados são descontadas diretamente nos holerites e depositadas pelos patrões em contas 

bancárias específicas das entidades filiadas. Com a autorização das entidades filiadas, os 10% seriam 

descontados diretamente destas contas e distribuídos automaticamente da mesma conta para todas as 

instâncias da CUT. 

Neste sistema, se houver pagamento de receitas, a qualquer título, diretamente no caixa da 

entidade filiada, a mesma faria a contribuição à CUT via sistema bancário, periodicamente, para fins 

de acertos de diferenças. 

Modificação estatutária: atribuir responsabilidades fiscais aos dirigentes das instâncias da 

CUT. 

Já há uma definição clara nos nossos Estatutos de que a CUT é uma entidade formada por 

instâncias verticais e horizontais, subordinadas politicamente às respectivas instâncias deliberativas: 

Congressos, Plenárias, Executiva etc., com obrigações e deveres estatutários definidos desde a 

fundação da Central. Ocorre, porém, que muitas instâncias (horizontais e verticais) não honram suas 

despesas, trazendo sérios transtornos de toda ordem às instâncias fiéis cumpridoras de seus deveres. 

Por isso, propomos, que a 8ª Plenária Nacional encaminhe para o 6º Concut as modificações 

estatutárias que tenham por objetivo responsabilizar ainda mais os dirigentes das instâncias, fazendo 

com que as instâncias tenham vida própria administrativamente, tendo registros legais e fiscais 

próprios, como CGC de funcionamento, registro na Previdência Social diferenciado do nosso e 

contas bancárias específicas. 

 

Orçamento participativo e prévio 

Iniciar discussão gradativa do orçamento participativo e prévio de todas as instâncias da CUT, 

quer horizontais, quer verticais, com a publicação periódica de seus balancetes e atividades 

 

6º CONCUT 

 

Concut terá texto base da DN 

Definir, inicialmente, um coeficiente de delegados por filiados equivalente ao do congresso 

passado, na perspectiva de um número máximo de 3.000 delegados. Ou seja, um delegado para cada 

1.500 filiados ou fração. Observar que para garantir a todos os sindicatos o direito de eleger 

delegados, independentemente do número de filiados, sem distorcer a representatividade, os 

sindicatos com menos de 751 filiados elegerão delegados coletivamente nos Congressos Estaduais. 

 

Temário 

Balanço e Análise de Conjuntura Nacional e Internacional 

Estratégia da CUT: estrutura sindical e reestruturação produtiva 

 

Estatutos 

Eleição da Direção 

Data: 14, 15, 16 e 17 de agosto de 1997 

 

Método 

• Elaboração de texto da Direção Nacional 
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• Debate nos sindicatos para apresentação de emendas 

• Incorporação de emendas pela direção e divulgação do texto emendado 

• Definição de prazo para aceitação de emendas emergenciais 

• Apresentação de texto da DN em plenário e debate dos destaques e emendas. 

 

Calendário 

14/3: prazo final de novas filiações e acerto de débitos 

21/3: publicação da lista de sindicatos quites 

28/3: prazo para recursos 

15/4: fechamento do texto da DN 

28/4: início das assembléias para eleição de delegados 

23/5: prazo final para realização de assembléias 

30/5: data-limite para apresentação de emendas pelos sindicatos 

11/6: prazo final para compatibilização de emendas 

16/6 a 13/7: CECUTs 

14 a 17/8: Concut 

 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

 

Ação sindical frente às mudanças tecnológicas 

As deliberações desta 8ª Plenária Nacional da CUT em relação à ação sindical frente as 

mudanças tecnológicas e organizacionais na produção e nos serviços se dão no marco estabelecido 

pelas resoluções do 5º Concut (maio, 1994) e buscam ser um passo preparatório para uma nova tese 

completa a ser debatida no Congresso Nacional da Central em 1997. 

A Executiva Nacional da CUT pautou para esta Plenária um debate centrado na ação sindical 

mais do que no aprofundamento do diagnóstico. Por isso, são os temas da ação sindical, pouco 

discutidos até aqui, que foram priorizados neste texto. Até o 6º Concut, esta Plenária Nacional indica, 

como texto de referência para o debate de uma análise global, o documento que foi apresentado na 7ª 

Plenária Nacional (1995) com as modificações introduzidas no Informacut nº 259 (dezembro, 1995). 

 

Orientações da CUT e as mudanças tecnológicas 

Diagnóstico 

Vivemos um período em que aumenta, cada vez mais, a exploração capitalista através de 

intensas mudanças tecnológicas e organizacionais na produção e nos serviços. Trata-se de inovações 

de base técnica, com ênfase na utilização da microeletrônica (informática, automação, robótica), 

mudanças nas relações entre empresas (terceirização, condomínios industriais, consórcios 

modulares), mudanças na organização da produção (células, minifábricas, just-in-time/kanban) e do 

trabalho (polivalência, trabalho em equipe) e novas formas de gestão das empresas (qualidade total, 

sistemas participativos). 

Fazem parte da resposta do capital à crise econômica internacional aberta no começo dos anos 

1970. Desde então desenvolveram-se políticas visando romper as barreiras nacionais para os capitais 

e as mercadorias. Intensificou-se a “guerra comercial”. A palavra de ordem é a”“competitividade 

internacional”, que deve ser alcançada a qualquer custo. E o primeiro “custo” a ser cortado são os 

direitos sociais e trabalhistas. 
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Nesse contexto a competitividade da empresa é”“tudo”, enquanto os direitos dos 

trabalhadores são subordinados a esse objetivo. Surgem várias estratégias empresariais que visam 

transferir a concorrência entre capitais a uma concorrência entre trabalhadores de diferentes países, 

de diferentes regiões de um país, de diferentes empresas da mesma região ou até de diferentes 

departamentos de uma mesma empresa. 

Esse processo está sendo vivido com maior intensidade no Brasil desde 1990, quando se 

combinou com a implantação do projeto neoliberal e recessões recorrentes. Mas essas mudanças 

tecnológicas e organizacionais não têm se difundido para o conjunto da economia. Estão 

concentradas nas “ilhas” que conseguem se inserir no mercado mundial, e mais recentemente 

avançam também no serviço público. Dar respostas a essa diversidade de situações é um grande 

desafio para a ação sindical cutista. 

O resultado mais evidente do novo modelo econômico em implantação é o aumento do 

patamar do desemprego, que nas medições do Seade/DIEESE para a Grande São Paulo chegava até 

10% nos anos 1980 e agora já atingiu 16%. 

Se diversas mudanças tecnológicas e organizacionais têm um potencial que poderia ser 

aproveitado em prol do bem-estar geral, ao ser inseridas no marco descrito, reforçam as tendências à 

exclusão social, ao aumento do desemprego, à deterioração de condições de trabalho etc. Isto é, no 

contexto da estratégia neoliberal essas mudanças aprofundam o caráter excludente, explorador e 

opressor do capitalismo. 

É importante assinalar que dentro desse novo cenário surgiu um novo discurso conservador, 

capaz de se articular com as iniciativas empresariais desde o local de trabalho até o nível geral 

nacional. 

Diante de tal quadro, é indispensável que nossa Central se oriente por uma filosofia de 

resistência, em defesa dos direitos e interesses dos assalariados e combate à ofensiva do capital. 

Ao mesmo tempo, é preciso que se diga que os problemas acarretados pela reestruturação 

produtiva não serão solucionados a contento nos marcos do sistema capitalista. A tendência objetiva 

desta reestruturação é produzir o desemprego em massa, além da precarização das relações de 

trabalho. E, embora possa e deva ter seus efeitos amenizados pela luta e resistência popular 

(indispensáveis), tal tendência não pode ser revertida enquanto subsistir a lógica que preside a 

acumulação do capital. 

É nesse sentido que medidas imediatas devem ser tomadas para alcançar uma solução racional 

e progressista para o desemprego, tais como um programa de redução da jornada de trabalho 

associado a uma política de treinamento e requalificação profissional e a ampliação, em vez da 

liquidação, dos serviços públicos que visam ao bem-estar social, principalmente na área da educação. 

Por essa razão, a CUT entende que, conjunturalmente com a luta em defesa do emprego e dos 

direitos dos trabalhadores, devemos intensificar a propaganda por uma nova sociedade, uma 

sociedade socialista. É a própria incapacidade do capitalismo de resolver os problemas básicos da 

humanidade que realça esta necessidade, que deve estar refletida nas atividades de nossa Central. 

 

A 8ª Plenária Nacional da CUT delibera 

1. A orientação estratégica básica para enfrentar esse novo cenário é o fortalecimento dos laços de 

solidariedade entre os trabalhadores dentro da empresa, no ramo, entre as categorias, em nível 

nacional e internacional. Esta orientação agrega-se à deliberação do 5º Concut que apontou para a 
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rejeição da ideologia da “parceria” trabalhador-empresa e reafirmou o caráter conflitivo da relação 

capital-trabalho também no plano da organização da produção e do trabalho. 

2. Os três eixos estratégicos da CUT frente a esse cenário são: 

a) Uma política de emprego que busque o pleno emprego e a melhoria da qualidade do mesmo; 

b) Implantação da organização do sindicato no local de trabalho, construindo o sindicato no lugar 

privilegiado da disputa frente à reestruturação, na perspectiva da construção da estrutura cutista e 

como instrumento de defesa das reivindicações e dos direitos dos trabalhadores, não como 

instrumento para flexibilizar direitos; 

c) A capacitação da militância sindical, seja no diagnóstico sobre os “novos temas”, seja na análise 

das experiências (além de estimular o intercâmbio das mesmas), de forma a aprender as melhores 

formas de organização/ação sindical frente a esse cenário e dar ferramentas para enfrentar 

negociações nesse plano. 

3. Impulsionar a mobilização dos trabalhadores em defesa do emprego com redução da jornada, sem 

redução salarial, por medidas de proteção à saúde, pela democracia no local de trabalho (direito de 

organização, representação e autonomia dos trabalhadores), contra a terceirização e contra a 

intensificação do ritmo de trabalho etc. 

No desenvolvimento dessa estratégia há três planos de intervenção que devem ser 

considerados: 

a) O legal: por exemplo, o projeto de lei que regulamenta o art. 7º da CF no que diz respeito à 

proteção do trabalhador frente à automação e outros; 

b) O institucional: por exemplo, através da atuação dos representantes da Central nos fóruns que 

discutem políticas públicas (como Codefat, PBQP e Mercosul) no sentido de colocar a pauta sindical; 

c) A relação direta de negociação, por exemplo, quando os sindicatos, através da mobilização, 

buscam impedir ações unilaterais das empresas e conseguir cláusulas nos acordos/convenções que 

protejam os trabalhadores frente às mudanças organizacionais e tecnológicas. 

4. A orientação estratégica básica para enfrentar este novo cenário no que toca à relação entre 

reestruturação produtiva e meio ambiente é, além das especificadas nos itens anteriores, ampliar a 

relação da CUT com a sociedade civil, visando assegurar a igualdade no usufruto dos recursos 

naturais e na distribuição dos custos ambientais do desenvolvimento; liberdade de acesso aos 

recursos naturais, respeitados os limites físicos e biológicos da capacidade de suporte da natureza; 

solidariedade das populações que compartilham o meio ambiente comum; respeito à diversidade da 

natureza e aos diferentes tipos de relação que as populações com elas estabelecem; participação da 

sociedade no controle das relações entre os indivíduos e a natureza. 

 

Políticas de emprego e produtivas 

Diagnóstico 

O aumento do desemprego, verificado nos últimos tempos, é conseqüência direta do Plano 

Real, da continuidade da implantação do projeto neoliberal pelo governo FHC, das estratégias de 

reestruturação das empresas e do processo de concentração da terra e a política agrícola voltada a 

favorecer os grandes proprietários do campo. 

É preciso que tenhamos claro que a reestruturação produtiva também afeta o meio ambiente. 

As mudanças tecnológicas realizadas ao longo das últimas décadas tornaram claro para a população 

mundial (vide Rio/92) que o atual modelo de desenvolvimento é insustentável também do ponto de 

vista ambiental. 
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Assim é que temos a crise ambiental global, configurada no efeito estufa (aquecimento global 

do planeta), destruição da camada de ozônio, chuvas ácidas, perda da biodiversidade etc. Mas os 

problemas ambientais também estão dentro das fábricas atingindo diretamente a saúde do 

trabalhador. Só para dar um exemplo, podemos citar o caso do benzenismo, que já foi objeto de 

campanha da CUT. 

Contribuíram, especialmente, para a deterioração da situação do emprego: as facilidades 

concedidas às importações (sobrevalorização do real, abertura indiscriminada às importações); a 

política monetária restritiva que provocou retração das atividades em vários setores e o uso abusivo 

das horas extras por parte das empresas. 

Soma-se ainda que está mudando a composição do mercado de trabalho, crescendo todo tipo 

de empregos precários, tais como o trabalho sem carteira assinada, o trabalho autônomo no mercado 

informal, a contratação via cooperativas fantasmas, a mão-de-obra temporária e o trabalho em 

domicílio, além do trabalho infantil e escravo. São, em geral, manifestações da busca das empresas 

para reduzir custos e ganhar em competitividade internacional. 

 

A 8ª Plenária Nacional da CUT delibera 

1. Lutar contra o atual modelo econômico. Não haverá melhoria qualitativa da situação do emprego e 

do mercado de trabalho, em que mais de 50% da população economicamente ativa não tem carteira 

assinada, se não for revertido o atual modelo econômico. Trata-se de mudar o curso atual da 

construção do Mercosul e da política de comércio exterior, a partir da compreensão que o livre-

mercado não promove um crescimento econômico duradouro, com distribuição de renda, aumento do 

emprego e preservação e recuperação do meio ambiente. 

A CUT propõe políticas industrial e agrícola cujo centro é a geração de emprego e renda, e 

uma estratégia de comércio exterior seletiva que visa desenvolver complementariedades entre o 

mercado interno e o regional/internacional. Em relação ao Mercosul continua válida a resolução do 5º 

Concut sobre a necessidade de uma Carta Social. Urge promover nos ramos e grupos econômicos, no 

espaço do Cone Sul, mobilizações sindicais e negociações coletivas visando a homogeneização das 

condições de contratação de trabalhadores. Essa discussão deverá estender-se a todos os 

trabalhadores da América Latina, formando um pólo de resistência contra a ação patronal, 

intensificada através da reestruturação produtiva. 

As políticas industrial e agrícola, bem como a estratégia de comércio exterior seletiva, devem 

ser pensadas e executadas em conformidade com uma política ambiental, demonstrando assim que 

todas devem ser trabalhadas num mesmo plano de importância e que o conjunto dessas ações aponte 

para a construção de uma sociedade sustentável. 

Igualmente a CUT se posiciona pela redução dos atuais níveis da taxa de juros – que inibem a 

atividade econômica. 

2. Lutar por medidas para o aumento imediato da oferta de empregos: 

- Redução da jornada para 40 horas sem redução salarial; 

- Limitação legal e contratual ao uso das horas extras; 

- Campanha pelo cumprimento da Convenção 158 da OIT, que proíbe a dispensa imotivada; 

- Reforma agrária e política agrícola voltadas para a pequena produção; 

- Sistema Público de Emprego, articulando seguro-desemprego, requalificação profissional e 

Realocação no mercado de trabalho; 

- Política de formação profissional, tal como definida pela resolução da 7ª Plenária Nacional da CUT; 
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- Luta contra as tentativas de desregulamentar direitos trabalhistas individuais; 

- Política de compras do Estado e política creditícia dos bancos públicos voltadas para estimular a 

geração de empregos; 

- Combate ao trabalho de crianças; 

- Combate ao trabalho escravo. 

3. Reconversão de setores industriais ou empresas cujas atividades significam depredação irreversível 

da natureza, como por exemplo a indústria madeireira da Amazônia, atividade pecuária na Amazônia 

etc. A preservação da biodiversidade com certeza assegurará, num balanço realizado entre empregos 

desativados e gerados, no médio e longo prazo, efeitos positivos também no que tange à criação de 

mais e melhores empregos. 

 

A estratégia sindical no local de trabalho e na empresa 

Diagnóstico 

Nos anos 1990 o cenário mudou tanto no plano da economia como um todo como no local de 

trabalho, e neste segundo âmbito estão acontecendo transformações decisivas para os trabalhadores e 

os sindicatos. 

Empresas buscam alternativas (em resposta às fortes lutas sindicais, mas também à crise dos 

mercados desde os anos 1970) no plano da organização dos processos de produção e de trabalho, 

tentando superar os impasses do modelo consolidado desde a pós-Segunda Guerra. São novas formas 

de buscar maximizar o lucro, através de estratégias que aumentam a competitividade a partir de 

cortes nos custos (sobretudo os que dizem respeito a massa salarial, benefícios sociais) com um 

pernicioso impacto sobre o emprego e as condições de trabalho e sobre o meio ambiente. 

O controle direto sobre os trabalhadores está sendo trocado por um controle mais sofisticado e 

abrangente. O trabalhador é incentivado a participar em busca de mais produtividade e qualidade, 

solucionando problemas encontrados no caminho. Nesse contexto se dá a eliminação de níveis 

hierárquicos e a transformação da figura do chefe autoritário. Para isso, as empresas investem muito 

na comunicação direta com os funcionários, de forma a convencê-los da importância de se identificar 

com os objetivos da empresa. 

Em termos gerais, constituem-se num forte desafio ao movimento sindical quanto à sua 

capacidade para representar aos trabalhadores no novo cenário, seja porque alguns “métodos 

participativos” buscam excluir os sindicatos, seja porque no novo cenário coexistem trabalhadores 

dentro das “ilhas de excelência” com uma maioria de terceirizados, em regimes de contratação 

precários, desempregados etc. Isto é, uma grande diversidade dentro da classe trabalhadora. 

Essas estratégias empresariais não estão isentas de contradições, já que convocam a 

“participar” mas sob a “tutela” da gerência, colocam em discussão o conteúdo do trabalho mas 

visando intensificá-lo, falam em “parceria” mas não hesitam em demitir trabalhadores em massa, 

aumentam a produtividade mas os salários não acompanham, reduzem a massa salarial através de 

demissões e da “contenção salarial” para “não atrapalhar a competitividade” mas aumentam os 

salários da alta gerência etc. Essas contradições abrem um terreno em que pode se desenvolver a 

intervenção sindical. 

Por outro lado, como essa estratégia empresarial depende em boa medida da”“colaboração” 

do trabalhador, pode ampliar a vulnerabilidade da empresa frente à ação sindical – desde que esta se 

capacite a aproveitar esses pontos fracos. 
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Mas o novo cenário desafia fortemente o movimento sindical brasileiro porque a atual 

estrutura sindical inibe a organização no local de trabalho. 

De qualquer forma, esse enfrentamento não pode se limitar ao local de trabalho. Tentativas de 

avançar neste terreno apenas em uma empresa podem estar fadadas a ser asfixiadas; por isso, é 

fundamental que as organizações verticais de ramo e horizontal da CUT difundam as experiências e 

orientem a sua disseminação. Igualmente, devem estar articuladas com as políticas produtivas que a 

Central defende no plano nacional. 

 

A 8ª Plenária Nacional da CUT delibera 

1. Lutar pela implantação da organização sindical no local de trabalho. O elo entre a estratégia geral 

da CUT e o terreno em que se desenvolve a disputa é a organização do sindicato no local de trabalho. 

a) Garantia à organização sindical no local de trabalho. A 8ª Plenária Nacional aprova a apresentação 

de um projeto de lei de garantia à organização sindical no local de trabalho. 

b) Campanha de sensibilização sobre OLT e divulgação da proposta da CUT entre os trabalhadores e 

na opinião pública. 

2. Contrapor ao discurso da competitividade das empresas uma visão e uma prática de solidariedade 

de classe. 

a) A disputa no local de trabalho é entre duas visões ideológicas, a que subordina tudo à 

competitividade da empresa e ao lucro de seus proprietários e a que se funda na solidariedade entre 

os trabalhadores e a busca do bem-estar para a maioria, com base na formação da consciência de 

classe anticapitalista e com perspectiva de socialismo. 

b) Essa visão alicerçada na solidariedade deve ser traduzida em propostas concretas. Nessa 

perspectiva, o sindicato deve propiciar que os trabalhadores discutam seu projeto de reorganização da 

produção do trabalho e de apropriação da natureza, que deverão ser o ponto de partida para discutir 

as propostas patronais. Para tanto, devemos construir o necessário suporte técnico seja para formular 

essas propostas, seja para capacitar a militância sindical nesses temas. 

c) Os sindicatos devem desenvolver novas estratégias comunicativas com a base e com a sociedade. 

As ações dos nossos sindicatos devem ser repensadas para fazer com que as entidades sindicais sejam 

também articuladoras da sociabilidade, do lazer e da cultura dos trabalhadores que aspiram a 

organizar. Isso certamente colocará a necessidade de reorganizar internamente os sindicatos. 

 

As negociações coletivas 

Diagnóstico 

Está em curso uma ampla tentativa de desregulamentação do mercado de trabalho. O objetivo 

é reduzir os direitos trabalhistas individuais garantidos em lei, propiciar a dispersão das negociações 

e privilegiar os acordos por empresa, criando-se assim melhores condições para transferir a guerra 

comercial ao seio dos trabalhadores (que abririam mãos de direitos em prol da competitividade de 

suas empresas para bater seus concorrentes etc.). 

Mas, enquanto os setores conservadores propõem retirar o Estado de sua função de garantidor 

dos direitos trabalhistas básicos, paralelamente buscam reforçar a regulamentação repressiva contra a 

organização e ação sindical (o exemplo mais recente é o projeto de lei sobre direito de greve). 

Depois de décadas de negociações coletivas tuteladas pelo Poder Normativo da Justiça do 

Trabalho se ameaça agora inibir as negociações coletivas para além do âmbito da empresa. 
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A 8ª Plenária Nacional da CUT delibera 

1. Para a CUT, as negociações coletivas por ramo (articulando os diversos níveis nacional, estadual e 

empresas) são uma ferramenta fundamental para fortalecer a solidariedade entre os trabalhadores e 

sua organização sindical. Todas as instâncias e sindicatos filiados à Central devem dar ampla 

divulgação às nossas propostas de garantias de direitos individuais básicos na lei combinadas com a 

Negociação Coletiva Nacional Articulada (como parte da proposta de uma nova regulação das 

relações de trabalho). 

2. O ponto de partida é buscar construir campanhas nacionais ou estaduais por ramo. Negociações 

por empresa devem estar subordinadas a esse processo e devem visar apenas obter melhorias em 

relação aos acordos de categoria/ramos. 

3. Nessa tarefa, a proposta de uma Pauta Nacional Unificada (tal como aprovada pela Direção 

Nacional de maio/1995) é a principal ferramenta. São prioridades da pauta: 

- Redução da jornada de trabalho, sem redução de salários; 

- Esgotados os meios para impedir/reverter a terceirização, extensão dos acordos para os 

trabalhadores terceirizados; 

- Informação antecipada sobre mudanças organizacionais, tecnológicas e ambientais e 

obrigatoriedade de negociação das mesmas com o sindicato; 

- Educação e formação profissional; 

- OLT. 

4. Iniciar a discussão sobre reflexos da terceirização no serviço público junto às categorias e à 

população usuária, bem como sobre os impactos da reestruturação produtiva no setor público. 

 

A participação dos trabalhadores nos lucros/resultados 

Diagnóstico 

A Medida Provisória de Participação dos Trabalhadores nos Lucros e Resultados (PTLR) é 

parte da estratégia empresarial de remuneração flexível. A PTLR vem se constituindo para os 

empresários, dentro da lógica neoliberal, como remuneração estratégica, no sentido da total 

flexibilização das relações de trabalho. 

Conforme tendências internacionais, as empresas começam também a repensar a política 

salarial, tentando separar a remuneração fixa (salário-base) da remuneração por desempenho 

individual ou de um grupo específico (que inclui também formas de participação acionária). O que se 

pretende com isso é associar o pagamento de salários à ampliação dos ganhos da empresa (reforçando 

o discurso empresarial de parceria). 

Dentro dos objetivos e estratégias patronais, a PTLR é um eficiente instrumento de 

remuneração da reestruturação produtiva, tentando comprometer os trabalhadores com metas de 

produção, qualidade, absenteísmo etc., além de servir para a construção da ideologia da “parceria” e 

de enfraquecimento dos sindicatos de trabalhadores. 

Até agora, a PTLR tem funcionado em muitos casos apenas como um abono. No entanto, em 

vários casos, já tem conseguido mudar um aspecto da relação capital-trabalho ao obrigar aos 

trabalhadores e sindicatos a discutir a pauta patronal referente a metas de qualidade e produção (a que 

antes nos recusávamos). 

O debate sobre PTLR cresceu no mesmo período em que a política econômica buscava 

quebrar a lógica dos sindicatos de buscar recuperar o poder aquisitivo dos salários e de incorporar 

nos mesmos os ganhos de produtividade. A situação desesperadora vivida pelos trabalhadores levou, 



28 
 

em muitos casos, a priorizar a reivindicação de PTLR como um mal menor nesse contexto. Assim, 

frente a uma conjuntura de dificuldades para negociar reajustes salariais, os nossos sindicatos têm 

utilizado os acordos de PTLR de forma compensatória, sem se dar conta do caráter e complexidade 

dessas negociações. Verificamos que mesmo o conjunto de diretrizes aprovado pela CUT para as 

negociações de PTLR muitas vezes não está sendo garantido nos acordos. 

Há ainda que se destacar que a PTLR não gera recursos para sustentar as políticas públicas de 

seguridade social, contribuindo dessa forma para sua descapitalização. 

 

A 8ª Plenária Nacional da CUT delibera 

- Para a CUT as reivindicações salariais prioritárias continuam sendo a defesa do valor do salário 

contra a inflação e a incorporação aos salários dos ganhos de produtividade. Essas bandeiras não 

devem ser substituídas pela PTLR. Os sindicatos filiados devem fazer esse esclarecimento junto à 

base; 

- A construção de uma estratégia de ação cutista que enfrente a questão da PTLR do ponto de vista 

dos interesses dos trabalhadores, que seja capaz de identificar os riscos e construir oportunidades, a 

partir da disputa, ampliando o espaço de conflito para desmistificar a ideologia da “parceria”; 

- Essa estratégia deve reverter o caráter da PTLR a partir da ótica dos trabalhadores, garantindo os 

pressupostos e diretrizes classistas como referências para a ação e negociação. 

- A CUT orienta para que nas negociações coletivas por ramo/categoria/empresa sejam apresentadas 

pautas que defendam a representação sindical eleita democraticamente e com estabilidade, a defesa e 

ampliação do emprego, a defesa da saúde e o combate às doenças profissionais que permitam a 

desmistificação da reestruturação produtiva a partir da luta concreta. Nesse sentido, devem ser 

considerados os seguintes parâmetros comuns: 

a) Onde não existir Organização no Local de Trabalho, a eleição de uma comissão de representantes, 

sob a coordenação do sindicato, com estabilidade no emprego para seus membros, para acompanhar 

as negociações junto com o sindicato, sendo que a responsabilidade política e legal da negociação da 

PTLR deve ser do sindicato. 

b) Cláusulas de reajuste salarial, aumento real e produtividade separadas da reivindicação de PTLR. 

Não aceitar que o acordo sobre PTLR impeça a reivindicação de produtividade e aumento real. 

c) A PTLR nunca poderá ser para um período inferior ao semestre. A negociação entre as partes deve 

respeitar como limite que a remuneração dos empregados seja composta de no mínimo 85% de 

salários e demais verbas salariais no ano e o restante podendo ser composto dos valores decorrentes 

da PTLR. Quando a negociação resultar em um montante que exceda os percentuais previstos no 

parágrafo anterior, a diferença será automaticamente incorporada ao salário para todos os efeitos. 

d) Garantir o acesso às entidades sindicais e comissões de representantes de funcionários para 

aferição das informações pertinentes aos valores devidos. 

e) Garantia da distribuição de valores iguais entre todos os empregados. Deve ser vedada a 

compensação de prejuízos ou resultados não atingidos no cálculo da PTLR a ser apurada em períodos 

posteriores. 

f) A CUT recomenda que os sindicatos não aceitem a vinculação da PTLR a metas futuras de 

produtividade, qualidade e assiduidade. No caso de a discussão de metas já ter sido instalada pela 

empresa, qualquer aumento da produção deve ser condicionado ao aumento de contratações, à 

melhoria das condições de trabalho (a qualidade do processo de trabalho, a saúde do trabalho) e de 

vida e acesso a informações pertinentes da empresa. 
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g) Nos casos em que as empresas anunciam/obtêm aumento da produtividade com aumento do 

investimento em maquinário, devemos negociar o aumento proporcional do salário do conjunto dos 

trabalhadores e (no mínimo) a manutenção dos postos de trabalho. Frente aos casos em que as 

empresas anunciam/obtêm aumentos de produtividade com base no mero aumento do ritmo e 

intensidade do trabalho, devemos organizar a recusa frontal a esses planos. 

h) A CUT recomenda que em nenhuma hipótese se aceite a vinculação da PTLR a metas referentes a 

absenteísmo, doenças profissionais, acidentes de trabalho e outras conseqüências do ritmo estafante 

de trabalho, nem que a empresa estipule, de forma vinculada à PTLR, metas individuais, grupais ou 

setoriais. 

i) A CUT recomenda que em nenhuma hipótese qualquer representação dos trabalhadores (instância 

da CUT, sindicato, comissão de fábrica, cipeiros) atue como fiador de metas estabelecidas pela 

empresa e/ou como controlador dos trabalhadores para atingir as metas. 

- A Plenária aprova ainda os seguintes encaminhamentos: 

a) Que no GT de Reestruturação Produtiva da secretaria nacional de Política Sindical se constitua um 

grupo temático sobre PTLR que subsidie o processo já em andamento de unificação das campanhas 

salariais em conjunto com as confederações e os departamentos nacionais; 

b) Que a CUT, a partir das informações coletadas pelo DIEESE, produza nas confederações e 

sindicatos um balanço dos acordos de PTLR frente as diretrizes construídas em maio/1995, trabalho 

que deve ser subsidiado pelo GT-RP da SPS; 

c) Que a Executiva Nacional da CUT convoque até dezembro/1996 as confederações, instâncias da 

CUT e sindicatos para um seminário para, a partir desse balanço, intercambiar experiências e ajustar 

a estratégia de intervenção. 

 

MOÇÕES 

 

Moções de repúdio 

1. Ao governo FHC e ao TST, pelo não cumprimento dos acordos firmados com os petroleiros, 

posteriormente anulados pela Justiça do Trabalho. 

2. À postura da COPEL e ao governo do Paraná, que obstruem a ação do Sindicato dos Urbanitários, 

legitimamente reconhecido pela categoria, em detrimento do sindicato fantasma, Sindecpaq. 

3. Ao governo FHC, que vem impedindo a contratação de 3.000 concursados pelo Ministério da 

Saúde, no Rio de Janeiro, RJ. 

4. À abertura de inquérito policial contra 16 diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, MG, 

que exerciam seu legítimo direito de sindicalistas, durante a Greve Geral de 21 de junho. 

5. Ao governo de Goiás, por intervir no Sindicato de Funcionários Públicos do Estado. 

6. À suspensão de 30 dias e ao processo administrativo movido pelo superintendente do Hospital 

Universitário da USP contra o diretor do Sintusp, José Roberto da Silva. 

7. Às “cooperativas de mão-de-obra” que, na verdade, extinguem direitos dos trabalhadores. 

8. À direção do Hospital Juscelino Kubitschek e da FHEMIG, pela perseguição contra um 

bioquímico concursado e diretor do SindSaúde, que vem denunciando irregularidades no hospital. 

9. Às agressões ao povo cubano, vítima do bloqueio econômico imposto pelos EUA. 

10. Às prisões arbitrárias de ativistas e dirigentes do movimento sindical e popular da Argentina. 

11. Aos assassinatos de trabalhadores rurais em Buriticupu, MA, mas também em solidariedade à luta 

pela reforma agrária e pela justiça no campo. 
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12. À unificação dos bancos Meridional, Banrisul, CEE e BRDE, no Rio Grande do Sul, que 

provocará mais demissões na categoria, favorecendo ao sistema financeiro 

Moções de solidariedade 

1. Ao povo do Estado de Chiapas, no México. 

2. Ao projeto da deputada Marta Suplicy (PT-SP), que permite a união de pessoas do mesmo sexo. 

3. Aos trabalhadores da educação de Belo Horizonte, MG, pela unificação da categoria no SindUte, 

repudiando, também, qualquer tentativa de divisão. 

4. À jovem Rosemary G. F., presa em Assunção, Paraguai, injustamente. 

5. Ao protocolo de intenções assinado entre a CUT e a CTC, de Cuba. 

6. À iniciativa da senadora Emília Fernandes, que suspende os efeitos dos decretos 1.498/95 e 

1.499/95, que anula os atos de readmissão de funcionários públicos demitidos por Collor de Mello. 

 

Moção de solidariedade ao Timor-Leste 

O Timor-Leste é uma ilha situada no continente asiático, próximo à Indonésia. 

Foi colonizada durante 450 anos por Portugal e, após a “Revolução dos Cravos”, em abril de 

1974, nesse país, deu-se início a um processo de descolonização, da mesma forma que em 

Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. 

No entanto, esse processo foi interrompido pela invasão indonésia do Timor. Essa ocupação, 

condenada sucessivas vezes pela Assembléia Geral das Nações Unidas, dura 20 anos e vem 

produzindo em termos relativos o maior genocídio do século. 

Mais de 44% da população do Timor foi exterminada pelo invasor indonésio e, no entanto, a 

população resiste à ocupação. 

Tendo em vista essa situação, bem como a constituição da Comunidade dos países de língua 

portuguesa, a 8ª Plenária Nacional da CUT propõe: 

1. Liberdade e autodeterminação para o Timor e democracia para a Indonésia 

2. Libertação imediata de Xanana Gusmão, líder da resistência timorense 

3. Libertação de Muktar Paphkpahan, dirigente do SBSI (Sindicatos Democráticos) e de Dita Sari, 

dirigente do PPBI (Centro de Luta de Classes) 

4. Reconhecimento do Timor como 8a nação da comunidade dos países de língua portuguesa  

5. Organizar campanha de boicote a produtos indonésios no Brasil, enquanto durar a ocupação e a 

ditadura 

6. Apoiar a instalação de Escritórios de Representação da Resistência Timorense no Brasil 

7. Apoiar e participar das iniciativas nacionais e internacionais pela liberdade do Timor. 

 

QUADRO DE DELEGADOS 

 

Dos 371 delegados inscritos, credenciaram-se 357, 96,23% do total (259 homens – 72,55% e 

98 mulheres – 27,45%). Participaram delegados de 24 CUT Estaduais (menos Roraima e Tocantins). 

A maior delegação foi a de São Paulo, com 56 delegados. As menores foram as do Amapá, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará, com um delegado cada. Dentre as delegações das entidades 

orgânicas da estrutura vertical, a maior foi a do Departamento Nacional dos Trabalhadores em 

Educação, com 31 delegados. As menores foram a do Vestuário e da Alimentação, com um delegado 

cada. 


