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RESOLUÇÕES DA 9ª PLENÁRIA NACIONAL DA CUT “SANTO DIAS” 

17 a 20 de agosto de 1999 

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

 

APRESENTAÇÃO 

 

Por trabalho, terra, cidadania e soberania 

Em agosto de 1999 a CUT realizou sua 9ª Plenária Nacional. Apesar da pouca idade 

(completou 16 anos em 28 de agosto de 1999), é hoje uma das mais importantes entidades da 

sociedade civil brasileira. Organizada em todo o país, representa mais de 6 milhões de 

trabalhadores sindicalizados e é, reconhecidamente, a principal articuladora do Fórum Nacional de 

Luta por Trabalho, Terra, Cidadania e Soberania, espaço de luta unitária que tem permitido a 

realização de mobilizações de qualidade contra as políticas neoliberais do governo FHC nos 

últimos anos. 

Plenária que se realiza em uma conjuntura de desafios, uma conjuntura que exige mais do 

que fomos capazes de realizar como movimento sindical até então. Um momento que exige 

capacidade política para construir a unidade na luta cotidiana com o conjunto dos setores da 

sociedade que nunca se encantaram com o governo FHC, e que agora compreendem que é preciso 

intensificar as denúncias sobre esse governo que prioriza os grandes grupos econômicos nacionais 

e internacionais. E, mais do que isso: é preciso construir alternativas imediatas e de médio prazo 

que possam minorar as agruras pelas quais passa o povo trabalhador, que sofre com o desemprego, 

com a violência urbana, a falta de moradia, a falta de educação, o descaso com a saúde, os ataques 

aos direitos sociais, mas que sofre também com a falta de ética na política. 

Quantas não foram as denúncias de corrupção e fraudes envolvendo agentes públicos – 

vereadores, prefeitos, governadores, deputados e até o presidente da República, que ainda precisa 

explicar à população o seu envolvimento nas falcatruas da privatização do Sistema Telebrás. 

Realizamos nossa 9ª Plenária Nacional, que se chamou Plenária Santo Dias, em 

homenagem à memória de um companheiro de extremo valor para a CUT, que viveu intensamente 

as lutas da classe trabalhadora brasileira: contra a fome, a miséria e o desemprego, em defesa da 

liberdade e autonomia sindicais. Por ser líder, foi brutalmente assassinado pelo aparelho de Estado 

autoritário que vigorava havia 20 anos, durante uma greve da categoria dos metalúrgicos em São 

Paulo. 

A homenagem a Santo Dias, na 9ª Plenária, contou com a presença da lutadora Ana Dias, 

sua mulher. Foi um momento muito especial para os 475 delegados e delegadas representando as 

Estaduais da CUT, as entidades nacionais orgânicas, e os mais de 50 convidados representando as 

várias entidades da sociedade civil que vieram prestigiar nossa Plenária. 

Durante os quatro dias, a Plenária Nacional da principal central sindical da América Latina 

e 5ª do mundo deixou clara a intenção de combater unitariamente as políticas neoliberais de FHC 

e as conseqüências de sua política de exclusão social, evidenciada no aumento do desemprego, no 

arrocho dos salários, no desprezo à necessidade histórica da reforma agrária e na urgência de uma 

política agrícola que atenda à maioria do povo brasileiro. 

A Plenária deixou clara, ainda, nossa disposição em consolidar a conquista da liberdade e 

autonomia sindicais, construindo o que chamamos de Sistema Democrático de Relações de 
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Trabalho, dando passos para a definição do sindicato da CUT, que seja definitivamente o 

instrumento da luta classista dos trabalhadores brasileiros, na perspectiva de uma sociedade justa e 

igualitária. 

Ainda que o ritmo desse processo não seja propriamente uma unanimidade, a CUT saiu 

unida da 9ª Plenária Nacional, para cumprir um Plano de Lutas intenso, que concretizará toda a 

determinação de avançar no processo de mobilização. A CUT realizará, já no próximo dia 26 de 

agosto, a Marcha dos 100 Mil sobre Brasília, que sem dúvida será um marco na luta do povo que 

clama por Trabalho, Terra, Cidadania e Soberania e grita: Fora FHC e Fora FMI! 

 

Sandra Rodrigues Cabral 

Coordenadora Geral da Plenária Nacional da CUT 

 

CONJUNTURA INTERNACIONAL 

 

Aspectos da situação internacional 

Ocorreram desde o 6º Concut alterações importantes no desenvolvimento da conjuntura 

internacional. Em seus traços mais gerais, a 9ª Plenária Nacional da CUT considera que: 

Em março de 1999, findaram-se as dúvidas sobre o significado histórico do fim da 

“bipolaridade” mundial e, simultaneamente, do sentido reacionário para a humanidade da 

“globalização” neoliberal hegemonizada pelo imperialismo norte-americano. 

A operação de guerra da OTAN – dirigida pelos Estados Unidos – sobre a Iugoslávia, nem 

sequer consultado o Conselho de Segurança da ONU, e sob alegadas “razões humanitárias”, revela 

a face brutal do capitalismo neste final de século. 

Não há nenhum exagero na afirmação de que a ofensiva bélica decretada pelo governo 

estadunidense projeta sobre o planeta a sombra de uma escalada totalitária. Tudo em nome “da 

superioridade e dos interesses da América”, como disse textualmente a secretária de Estado, 

Madeleine Albright, no mesmo momento em que mísseis da superpotência bombardeavam o sul 

do Iraque. Ademais, na medida em que antecederam aos episódios, a expansão para mais três 

países do Leste Europeu das bases militares da OTAN, esclarece-se em definitivo a relação 

estreita existente entre a natureza parasitária e destrutiva do agigantamento do capital financeiro 

(que se processa desde a década de 1980) e a necessidade do controle dos mercados e tecnologia. 

Essencialmente, a fase de “globalização” financeiro-produtiva tem sido instrumento da retomada 

da hegemonia norte-americana. O que significa dizer: a instabilidade da crise do capitalismo 

“globalizado” empurra cada vez mais o imperialismo para ações estratégicas ofensivas radicais. 

Assim, a condenação irrestrita pelos trabalhadores brasileiros da ação comandada pelos 

Estados Unidos e em que a OTAN assumiu a responsabilidade pelo serviço sujo, na Iugoslávia, 

deve ao mesmo tempo reafirmar a nossa posição de defesa intransigente da autodeterminação e 

soberania das nações e países, bem como o direito inalienável à luta dos povos por sua autonomia 

– como no caso de Kosovo. O que não se confunde com estímulo ao separatismo. 

Fica claro que hoje a política do imperialismo é tratar de impor um controle direto sobre o 

conjunto do mundo, ainda que precise apresentar essa intervenção como se fosse do interesse dos 

povos. Com o discurso de “direitos humanos” invadem o Iraque e a Sérvia, e com o de “combate 

às drogas” constroem bases militares na Colômbia, Venezuela, Guatemala e Bolívia. Onde isso 

não é necessário intervêm diretamente na economia, como no caso de Argentina e Brasil, 
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chegando inclusive a propor o fim das moedas nacionais, o controle dos Bancos Centrais e a 

construção de uma zona de livre-comércio dominada pelos Estados Unidos. 

Para o Leste Europeu a política é de restauração do capitalismo associado também a um 

processo de recolonização. Como já ocorre na Polônia, Romênia e Hungria, e pretendem chegar à 

Rússia e à China. As burguesias nacionais, de maneira geral, se subordinaram ao grande capital 

internacional, ou a ele se associaram: atualmente nem de longe dá para se pensar em um Vargas 

ou um Perón. Seus melhores representantes são Menem, Fujimori e FHC. 

Entretanto, é fundamental notar que os abalos na ordem neoliberal “global” têm por base a 

nova dinâmica do capitalismo que se vem desenhando nos últimos 30 anos. 

A explosão da crise financeira, com sérias repercussões econômicas, no sudeste asiático, a 

partir de meados de 1997, determinou um quadro de crescente descontrole no movimento da 

“globalização” financeira neoliberal. Para os trabalhadores, é necessário destacar que, segundo a 

OIT, no início de 1999 chegava a 50 milhões o número de desempregados naquela região, tendo 

havido um incremento de mais de 20 milhões, se comparado ao período anterior à crise. O 

resultado do “ajuste” imposto pela oligarquia financeira imperialista tem levado a rebeliões 

populares sangrentas, como no caso da Indonésia, e a ondas de greves e resistência dos 

trabalhadores sul-coreanos. Os sul-coreanos sofreram 1 milhão de demissões, apenas no primeiro 

momento da crise. 

Em todo o mundo, a crônica da hegemonia do capital financeiro, com a decorrente 

implementação das políticas associadas ao chamado “ajuste estrutural”, tem sido acompanhada de 

um impressionante cortejo de aumento da exploração, confisco, desregulamentação de direitos e 

de precarização do trabalho, do aumento da desigualdade e da polarização social, potencializando 

as contradições sociais. Essa materialização incisiva da velha luta de classes, porém, não tem 

ocorrido sem reação dos trabalhadores e dos povos. Estão aí as mobilizações dos trabalhadores na 

Ásia, na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. Todo um contexto que, objetivamente, 

reatualiza a necessidade de superação do capitalismo. 

Desdobrando-se como um rastilho de pólvora para a Rússia, a Venezuela e o Brasil, 

seguiram-se a fuga massiva de capitais especulativos, ondas gigantescas de demissões, a recessão 

econômica, com fusões representando maior concentração e centralização capitalista, 

desnacionalização e mais miséria em todos esses países. O receituário ditatorial estabelecido pelos 

mandantes do G-7 e dos organismos a seu serviço (FMI, Banco Mundial, entre outros), ao tempo 

em que ordenou maiores ganhos a financistas e corporações multinacionais, impôs novos 

sacrifícios aos trabalhadores e às nações. A regra geral comandada especialmente pelo FMI 

implica maior demolição das funções estatais, privatização total, maiores cortes em gastos 

públicos e sociais, completo controle orçamentário etc. São claros os objetivos imediatos: 

pagamento dos juros, encargos e amortização das dívidas. Que cresceram assustadoramente 

durante a nova fase de endividamento, baseadas na atração de capital especulativo para financiar o 

rombo no balanço de pagamentos, amplificados durante destrutivas aberturas comerciais, taxas de 

juros estratosféricas e políticas cambiais subordinadas ao crescente poderio financeiro da moeda 

norte-americana. 

Outros elementos econômicos e políticos devem ser levados em conta na determinação do 

panorama internacional no próximo período. Na Ásia, além da crise financeira dos países 

emergentes, outro fato relevante é a estagnação econômica do Japão, que já dura dez anos. O 

Japão, contudo, beneficia-se do fato de não possuir dívida externa, sendo, ao contrário, o maior 
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credor em âmbito mundial, detendo, por exemplo, 30% dos títulos da dívida pública dos Estados 

Unidos. 

A adoção pela União Européia da moeda comum, o euro, certamente terá influência na 

conjuntura econômica e política da região. 

No plano comercial, prossegue a disputa por mercados que se traduz no aprofundamento 

dos acordos de integração e livre comércio. A principal novidade neste princípio de ano foi a 

adoção do euro. Desde o dia 1o de janeiro o banco central europeu passou a definir grande parte 

da política monetária, cambial e fiscal dos países que aderiram à nova moeda única e que deverá 

vigorar plenamente daqui a dois anos. Com esse passo aprofundou-se o processo de integração 

européia, o que poderá resultar em impactos imprevisíveis na disputa comercial entre a Europa e 

os Estados Unidos. As grandes corporações, por um lado, prosseguem pressionando os países 

desenvolvidos para uma abertura ainda maior (o Acordo Transatlântico de Comércio entre Estados 

Unidos e UE é uma expressão dessa tendência). Por outro lado, o protecionismo dos países 

avançados e a disputa por mercados regionais devem acirrar a concorrência econômica e 

comercial entre eles, principalmente por parte dos Estados Unidos, que apresentaram um déficit 

comercial de 170 bilhões de dólares somente em 1998. 

É difícil prever as conseqüências da união monetária sobre o emprego e as condições de 

trabalho. Para alguns analistas, o euro seria um verdadeiro cavalo de Tróia, que deverá ampliar o 

desmanche do estado do bem-estar e aprofundar a exclusão social, posto que restringe a autonomia 

fiscal dos Estados-membros e inibe a adoção de políticas sociais nacionais. Por outro lado, há os 

que consideram as chances de crescimento abertas pela nova moeda uma oportunidade para 

conter, a médio prazo, o desemprego e a exclusão social que se ampliaram nos últimos anos. O 

predomínio de líderes sociais democratas à frente dos governos dos principais países europeus 

facilitaria o diálogo e o compromisso social. 

Ainda no plano do comércio internacional, tudo indica que deverá prosseguir se 

aprofundando o processo de desregulação impulsionado pela Rodada Uruguai do GATT (1990) e 

criação da Organização Mundial do Comércio. O início das negociações da ALCA, o avanço das 

negociações do Mercosul (ainda uma união aduaneira) e o Nafta são as principais iniciativas que 

atingem diretamente o continente americano nessa área. A ALCA, como já definiu a CUT, é uma 

iniciativa injusta e inaceitável. Saudamos a mobilização dos sindicatos nos Estados Unidos que 

impediu a aprovação do “fast track” exigida por Clinton do Congresso norte-americano nas vezes 

anteriores e agora, quando o governo dos Estados Unidos volta à carga. Manifestamos nosso apoio 

para impedir essa nova tentativa. A CUT faz sua a bandeira de “não à ALCA”. 

Pelo menos duas grandes conferências internacionais estavam previstas para ocorrer este 

ano sobre o tema da liberalização comercial: a conferência de chefes de governo e Estado da 

União Européia e América Latina e Caribe, realizada na última semana de junho, no Rio de 

Janeiro, e a tentativa da abertura de mais uma rodada de negociações da OMC, chamada Rodada 

do Milênio, prevista para ocorrer em novembro, com o objetivo de ampliar ainda mais a abertura 

comercial, com impactos diretos sobre o mercado de trabalho. Setores de serviços 

(telecomunicações, principalmente) e agrícola poderiam ser os mais afetados por uma nova onda 

de abertura dos mercados. 

Deveremos observar, por exemplo, um aumento das disputas comerciais, em particular 

frente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua vez, deslocam atualmente o centro 

operativo de sua hegemonia para a América Latina, hegemonia que se traduz no continente em 
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dominação econômica. Com efeito, durante os anos 1990, pela primeira vez em sua história 

observamos a reversão da balança comercial norte-americana com o continente, que tornou-se 

atualmente favorável aos Estados Unidos. A expansão norte-americana na região deve pautar-se 

agora pelas negociações da ALCA e pela tentativa de forçar a generalização do sistema de 

currency board. Essa tentativa, se bem-sucedida, significaria a dolarização integral das economias 

da América Latina. Naturalmente serão encontradas grandes resistências para a efetivação de tal 

projeto. 

Contudo, deve ser lembrado que no caso brasileiro, até 1990 o país exportava 16% para a 

América do Sul, 27% para a América do Norte, 33% para a Europa, 11% para a Ásia e 13 % para 

outras áreas. Em 1998, a América do Sul passou a ser responsável por aproximadamente 43% das 

exportações brasileiras. E, segundo a Cepal, a América Latina deverá ter crescimento econômico 

negativo em 1999. 

Particularmente pelo peso da economia brasileira nos países do Mercosul, a mudança da 

política cambial realizada pelo governo brasileiro levará a um maior agravamento da situação dos 

trabalhadores. 

A manutenção das políticas neoliberais no nosso continente descarta qualquer 

possibilidade de desenvolvimento econômico, progresso e melhoria das condições de vida para os 

trabalhadores. Ao contrário, o processo de dependência, de desindustrialização acelerada, 

desemprego massivo e alastramento da miséria na região reclama a ruptura com esse modelo. 

A 9ª Plenária Nacional da CUT proclama sua firme posição de combate em defesa da 

soberania nacional, questão cada vez mais decisiva para a sobrevivência de nossos países. Ao 

mesmo tempo em que reafirma a resolução do 6º Concut, que é apontar a luta pelo socialismo 

como perspectiva. 

 

Perspectivas sindicais em 1999 

Neste ano tudo indica que a intervenção internacional da CUT terá como pano de fundo 

um cenário internacional no qual tendem a se aprofundar as contradições da globalização e seus 

efeitos perversos sobre os trabalhadores e os setores excluídos do processo de modernização 

neoliberal. O problema do desemprego permanece como o principal desafio da atualidade. A 

eliminação de postos de trabalho, a precarização das relações de trabalho, a flexibilização da 

legislação trabalhista e o inchaço do setor informal adquiriram proporções dramáticas no ano 

passado e não há sinais de que tais tendências venham a ser revertidas a curto prazo. Ao contrário, 

o processo de reestruturação deve prosseguir se aprofundando como reação das empresas ao 

avanço da globalização, o que poderá agravar ainda mais o problema do desemprego. 

Conforme afirmávamos em 1998, “a globalização tem representado sobretudo desemprego, 

instabilidade e insegurança... permitindo um acúmulo de riquezas e um desenvolvimento 

tecnológico, principalmente nas grandes empresas, que não se traduzem em bem-estar das pessoas. 

Essa é a principal contradição que estamos vivendo”. À exceção dos Estados Unidos, que mantêm 

índices decrescentes de desemprego ancorados na oferta de trabalho precário e baixos salários, o 

desemprego permanece como principal problema na Europa ocidental, nos países em 

desenvolvimento e nas economias em transição. 

A crise financeira global e seus impactos sobre a economia real estão levando ao 

paroxismo as tendências negativas da globalização. Os acordos assinados entre o FMI e os países 

quebrados pela especulação financeira internacional, como a Coréia do Sul, a Rússia e o Brasil, 
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geram recessão, aumentam o desemprego e debilitam a capacidade do poder público oferecer 

serviços na área social. A privatização das empresas e o desmanche dos mecanismos de 

distribuição de renda, exigidos como condição para a aprovação dos programas de ajuda 

financeira, devem tornar ainda mais dramática a situação social dos países monitorados pelo FMI. 

Mesmo assim os membros do G-7 resistem à adoção de medidas de regulamentação dos 

fluxos financeiros e comerciais. A crise global adquire dimensões mais amplas com o ataque 

especulativo ao real cujo contágio poderá refletir não só nos demais países do Mercosul como na 

própria economia dos Estados Unidos. Não estão afastados os riscos de uma nova crise global, 

pois o montante de recursos disponíveis para a especulação continua enorme e sem nenhum 

controle. A desvalorização do real pode trazer conseqüências negativas para toda a região, cujo 

crescimento em 1999 poderá ser negativo, segundo previsões da Cepal. Apesar da crise, os 

responsáveis políticos se recusam a adotar mecanismos de regulamentação dos capitais 

especulativos em nível mundial. A luta pela adoção da Taxa Tobin poderá ser uma bandeira 

importante. Campanhas internacionais contra o Acordo Multilateral de Investimentos (AMI), bem 

como contra o pagamento da dívida externa necessitam ser retomadas pelo movimento sindical 

internacional. A CUT deve se empenhar para impulsionar essas campanhas em sua atuação. 

Os impactos do livre-comércio sobre o emprego, a democracia, o meio ambiente, as 

mulheres, as populações indígenas, os direitos humanos e tantos outros grupos e dimensões sociais 

vêm sendo motivo de mobilização em nível nacional e internacional. A CUT confere prioridade ao 

tema e vem intervindo nos fóruns nacionais e internacionais, contrapondo à lógica do livre-

comércio a exigência do comércio regulado conjugado com a definição de políticas nacionais de 

desenvolvimento sustentável. O movimento sindical internacional também tem atuado sobre o 

problema. Embora importantes, tais iniciativas ainda são insuficientes para sensibilizar e 

conscientizar amplos setores sociais para os efeitos negativos dos acordos predominantemente 

comerciais. A recente iniciativa da CUT em participar da criação de uma rede de organizações 

sociais frente ao livre-comércio (Rede Brasileira pela Integração dos Povos – Rebrip) corresponde 

ao objetivo de somar esforços com outras organizações democráticas e representativas da 

sociedade civil para combater a abertura irresponsável dos mercados. A aprovação da Declaração 

Sócio-Laboral do Mercosul revela que é possível intervir minimamente no curso dos processos de 

integração. Na realidade, a Declaração está distante da proposta de Carta Social defendida pelo 

movimento sindical, pois a declaração não tem caráter vinculante. A CUT e as Confederações 

nacionais devem acompanhar a comissão de seguimento da declaração sócio-laboral para que os 

direitos previstos nessa declaração se tornem efetivos. 

É preciso destacar também o papel das empresas multinacionais como as principais 

impulsoras e beneficiadas da globalização neoliberal. No ano passado chamamos a atenção para a 

tendência de o poder dessas empresas se sobrepor ao dos Estados nacionais por meio da 

concentração de recursos econômicos, financeiros, tecnológicos e comerciais superiores aos de 

muitos países. O movimento sindical internacional deveria assumir uma postura muito mais 

ofensiva em relação às estratégias globais dessas empresas, que determinam o futuro do 

desenvolvimento, do emprego, dos salários e das condições de trabalho. Isto não vem ocorrendo e 

permanece como um desafio a ser enfrentado, sobretudo em nível regional, em que as 

multinacionais se beneficiam das vantagens comerciais propiciadas por acordos como o Mercosul, 

sem manter qualquer compromisso com o bem-estar social. A adoção de códigos de conduta e 
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outros instrumentos de controle internacional, previstos inclusive pela OIT, poderia servir de 

contrapeso social ao poder das multinacionais. 

Face a esse cenário desfavorável, o movimento sindical internacional organizado no campo 

da CIOSL/ORIT e dos secretariados profissionais enfrenta grandes dificuldades para se contrapor 

à globalização dos capitais. Essas organizações não têm sido ainda capazes de impulsionar 

campanhas mundiais em favor do emprego e dos direitos sociais. O movimento sindical, por 

exemplo, poderia ter feito mais na Marcha Mundial Contra o Trabalho Infantil do ano passado. 

Apesar de importantes movimentos sociais nacionais de resistência ao desmanche do 

estado de bem-estar ocorridos nos últimos dois anos (greves dos transportes na França, greve da 

UPS nos Estados Unidos, Greve Geral na Coréia do Sul, a mobilização dos trabalhadores da Ford 

no Brasil, entre outras), a CIOSL não tem sido capaz de se constituir em um pólo de articulação e 

maior irradiação de resistência ao neoliberalismo. 

O quadro de crise do capitalismo e de incerteza que se projeta para o próximo período fica 

claro nos seguintes dados: 40% dos países (incluindo a 2a maior economia do planeta, o Japão) em 

situação recessiva, nuvens carregadas de fortes dúvidas sobre o ritmo das atividades econômicas 

desabando sobre os Estados Unidos, e os países da União Européia revendo para baixo as suas 

taxas de crescimento previstas para 1999. O crescimento da economia mundial previsto (1,5%) é 

medíocre, uma vez que qualquer taxa abaixo de 3% não atenua problemas crônicos como o do 

desemprego, que marcam a acumulação capitalista nos dias de hoje. Considerando que os Estados 

Unidos, o Reino Unido, Canadá e Austrália estariam no final do ciclo de expansão, não há 

nenhuma economia forte o suficiente para comandar a retomada do crescimento econômico na 

presente conjuntura. 

Recentes projeções apontam para uma expressiva desaceleração da economia norte-

americana: de cerca de 3,4% para 1,7%. Tentando responder a esse quadro, o FED (banco central 

dos Estados Unidos) fez sucessivas reduções das taxas de juros (agora acompanhado pelos países 

europeus). Ou seja, apesar dos esforços dos dirigentes dos centros do capitalismo, não se dissipam 

as possibilidades de abertura de um período de depressão econômica mundial, de que vários 

analistas estão vendo indícios no horizonte. 

Associa-se a tal situação a crise particular dos outrora chamados “países emergentes”– 

países do Terceiro Mundo que absorveram e implementaram o receituário neoliberal, integraram-

se ao circuito mundial do mercado financeiro e conheceram uma efêmera e impressionante 

expansão das atividades econômicas associadas à especulação–– da Ásia e da América Latina. 

Diante de tais previsões, o grande capital–– que não se cansa de veicular o discurso do 

“livre mercado” e da “livre competição” como panacéias para todos os problemas econômicos – 

trata de fazer o contrário: intensifica as operações que têm resultado em fusões de grandes 

corporações industriais, bancárias, comerciais etc., dando lugar a uma nova rodada de um 

gigantesco processo mundial de concentração e centralização de capitais, na forma de 

megaoligopólios. A cada anúncio de uma nova fusão seguem-se a rotineira informação da busca 

frenética pela “redução de custos” e o anúncio de demissões de milhares e milhares de 

trabalhadores em todos os continentes. Tais operações integram-se a um movimento em que o 

capital, no âmbito da concorrência interoligopolista, busca responder a uma fase da acumulação 

em que, na esfera da economia real, a tendência da taxa de lucros é de declínio. 

Com os partidos conservadores profundamente desgastados em função das peripécias da 

fase áurea do neoliberalismo, as classes dominantes vêem-se obrigadas a iniciar um movimento – 
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ainda contraditório e incipiente – de descolamento da retórica fundamentalista da ideologia do–

“pensamento único”. Não é casual que nesse marco as burguesias absorvam e passem a oferecer 

como saída a chamada 3ª Via – na qual pontificam Tony Blair e, agora, o novo chanceler da 

Alemanha, com o marketing do “novo centro”. Ambos, no máximo, almejam ser uma variante de 

“neoliberalismo de face humana”. 

Essa dita 3ª Via, em termos práticos, quer dizer manutenção intocada do núcleo básico das 

políticas do capital financeiro (desregulamentação, privatização, confisco de direitos sociais 

básicos, exploração e precarização do trabalho, mercantilização de todas as dimensões da vida, 

enfim), combinada com a adoção de alguma política social compensatória e acompanhada de 

intensa retórica sobre “valores” (igualdade, solidariedade e cidadania, sem naturalmente apontar 

como e em que horizonte materializá-los) e “ética”. 

A atuação da CUT deve ter como prioridade o desenvolvimento de ações que visem o 

fortalecimento do sindicalismo internacional. Ter relações com organizações e entidades de outros 

países dispostas a assumir uma perspectiva de luta e independência de classe, que neguem a 

parceria com os patrões e os pactos sociais, que condenem as privatizações e a flexibilização dos 

direitos dos trabalhadores. 

Para isso, a Secretaria de Relações Internacionais terá como prioridades e principais áreas 

de ação os termos desta resolução, que deve orientar a atuação internacional da CUT até o 7º 

Congresso Nacional. 

 

CONJUNTURA NACIONAL 

 

A América Latina e o Brasil passaram nos últimos anos por um gigantesco processo de 

fusões e aquisições de grandes empresas estatais e de capital nacional pelas empresas 

multinacionais que atuam nos setores mais dinâmicos da economia (eletroeletrônica, 

telecomunicações, informática, autopeças, siderurgia, sistema financeiro, papel e celulose, 

comércio varejista, entre outros). Esse processo, associado à abertura indiscriminada das 

importações, promoveu uma fantástica desorganização das cadeias produtivas mais representativas 

da chamada terceira revolução industrial. 

Isso no Brasil se deu de modo conjugado a um verdadeiro processo de encilhamento do 

setor público, seja por meio da criminalização do funcionalismo público como responsável pela 

crise do Estado e do colapso dos serviços sociais básicos, seja também pela explosão da dívida 

pública, que saltou de 64 bilhões de reais em 1994 para cerca de 500 bilhões de reais em março 

deste ano. Assim, o crescimento econômico nos próximos anos que poderia resultar em forte 

expansão do emprego e redistribuição de renda. 

Em janeiro de 1999, esse modelo de inserção subordinada da economia brasileira à 

economia mundial do governo FHC sofreu sua mais grave crise. E teve como desfecho uma 

enorme crise de desconfiança quanto à capacidade do país em honrar seus compromissos 

financeiros internos e externos, resultando na perda de mais de 13 bilhões de dólares de nossas 

reservas internacionais em apenas um mês, e cerca de 45 bilhões dólares desde a explosão da crise 

da Rússia, em agosto de 1997. 

A fuga de capitais e sua conseqüente redução das reservas internacionais acabaram criando 

forte descrença na política econômica. Frente a tamanha desconfiança da comunidade financeira 

internacional, a declaração de moratória da dívida de Minas Gerais com a União pelo governador 
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Itamar Franco resultou no estopim de nova crise cambial. Em apenas um mês ocorreu uma nova 

substituição do presidente do Banco Central, em um episódio que parece indicar a perda de 

credibilidade da equipe econômica e da figura do presidente da República, enquanto o PFL e, 

especialmente, Antonio Carlos Magalhães (presidente do Senado Federal) passaram a opinar sobre 

as decisões de política econômica. 

Além disso, os resultados das eleições do ano passado não confirmaram todas as 

expectativas governamentais, com as oposições ganhando diversos governos estaduais, inclusive 

Estados importantes, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ao mesmo tempo, 

a base governista, apesar de ter conquistado uma maioria folgada no Congresso Nacional, manteve 

a mesma heterogeneidade da legislatura anterior. 

O governo reagiu à crise alterando de modo atabalhoado a política cambial, resultando 

numa desvalorização da moeda nacional frente ao dólar em cerca de 80%. Esse processo de 

desvalorização reflete a inconsistência do modelo de ajuste das economias da América Latina e 

Ásia. Um modelo comandado pelos princípios do chamado “Consenso de Washington”, que 

resultou na submissão dessas economias às políticas de estabilização ancoradas no dólar, sempre 

acompanhadas do aprofundamento dos processos de privatizações de empresas estatais e do 

modelo de eliminação de todas as barreiras à livre circulação das mercadorias e capitais, 

principalmente para o capital financeiro especulativo. 

Para reverter o sensível descontrole da situação, o governo elevou as taxas de juros, editou 

um novo pacote fiscal com cortes em investimentos nas áreas sociais (educação, saúde, educação 

profissional e programas de geração de emprego e renda), reduziu o IOF sobre aplicações externas 

no mercado financeiro interno e elevou ainda o compulsório sobre os bancos, com o objetivo de 

reduzir a disponibilidade de recursos para empréstimos dos bancos privados. 

Somou-se a essas iniciativas a rápida resposta das lideranças da base governista no 

Congresso Nacional em fazer aprovar todas as medidas de ajuste fiscal anunciadas no final de 

1998. Além disso, a equipe econômica ingressou num processo relâmpago de revisão das metas do 

acordo assinado no mesmo período, buscando refletir os impactos da desvalorização cambial. 

Os compromissos assumidos pelo governo FHC junto ao FMI para garantir antecipações 

do programa de socorro da comunidade financeira internacional têm a direção de uma aposta 

dobrada no ajuste neoliberal para enfrentar a crise. Após a aprovação do orçamento de 1999, o 

governo promoveu novos cortes, somando cerca de 5 bilhões de reais, deve manter os juros em 

patamares elevados, tentará ampliar o programa de privatizações, envolvendo a Caixa Econômica 

Federal, além daquelas empresas e bancos já listados anteriormente para 1999. É importante 

ressaltar que a venda da Comgás para o consórcio liderado pela British Gas representou a 

reativação das privatizações após o choque cambial de janeiro. 

E o FMI ainda está exigindo a colocação na agenda do Congresso Nacional da chamada 

segunda fase do ajuste estrutural, direcionada a eliminar mais direitos previdenciários dos 

trabalhadores e flexibilizar direitos históricos, como 13o salário, férias, descanso semanal 

remunerado, entre outros. Além de alteração na legislação trabalhista, criando novas e variadas 

modalidades de contratação, retirando o preceito semanal da jornada de trabalho, entre outras 

coisas, com o objetivo de precarizar ainda mais as condições e relações de trabalho. Nesse quadro, 

se inscreve o balão de ensaio da discussão do artigo 7o da Constituição Federal e a partição da 

Emenda Constitucional 623/98 em três, com o congelamento do debate sobre organização 
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sindical. Como na Argentina, os neoliberais preferem flexibilizar os direitos dos trabalhadores sem 

mexer na estrutura corporativa. 

O objetivo fundamental do Executivo é reduzir ainda mais os baixos custos do trabalho no 

Brasil, criando expectativas favoráveis para o crescimento espúrio das exportações e estimulando 

um processo conservador de substituição de importações, que pode ocorrer em determinados 

setores, dependendo de onde pode se estabilizar o câmbio. 

Assim, as alterações resultaram, de um lado, em expectativas superiores para o quadro 

recessivo em curso, no aumento da inflação estimada para o ano e do desemprego, entre outros 

aspectos. De outro lado, condições mais vantajosas para financiar a redução do déficit público e o 

fechamento das contas externas. O Planalto preferiu enfrentar maiores tensões internas do que 

enfrentar os riscos do isolamento da comunidade financeira internacional. 

A revisão das metas com o FMI era um pré-requisito para a liberação da nova parcela já 

certa de 9,2 bilhões de dólares, que deve recompor parcialmente as reservas internacionais, 

permitindo, assim, intervenções mais regulares do Banco Central na determinação do valor do 

dólar. O anúncio dessa antecipação, somado à pequena melhoria do quadro externo (economia 

internacional e de retorno do capital especulativo), permitiu ao governo promover um pequeno 

recuo nas taxas de juros e na cotação do dólar para a casa de 1,70 real. 

A confirmação de uma eventual situação em que o câmbio encontre relativa estabilidade 

dependerá, contudo, da confirmação de expectativas de uma forte recessão econômica capaz de 

promover uma queda brutal das importações e aumentos das exportações e de relativo controle 

sobre o aumento esperado da inflação. 

Porém, o quadro recessivo já havia motivado uma grande mobilização de solidariedade 

contra a demissão em massa de trabalhadores na Ford, organizada pela CUT nos principais 

Estados e regiões metropolitanas, e posteriormente, no dia 26 de março, com manifestações por 

todo o país no Dia Nacional de Luta Contra a Política Econômica do Governo FHC e em Defesa 

do Brasil. 

Além disso, a mobilização da Frente de Governadores de Oposição contra a intenção de 

FHC em empurrar o grosso do ajuste do setor público para os Estados e municípios tem 

dificultado o processo de recentralização fiscal imposto pelo FMI, tem servido como um 

importante ponto de apoio da mobilização popular, como no dia 26 de março passado, dia 21 de 

abril em Minas Gerais, e agora a Marcha dos 100 Mil, em 26 de agosto. 

Hoje vivemos uma situação do aumento das fissuras na base governista, prenunciando a 

disputa de hegemonia nas eleições municipais de 2000 e do processo sucessório da Presidência. A 

abertura da CPI dos Bancos e do Poder Judiciário já indicava a disposição dos partidos da base 

aliada, PMDB e PFL, de aumentar a pressão sobre a Presidência com dois objetivos: colocar a 

Presidência refém das vontades dos dois maiores partidos e, ao mesmo tempo, se distanciar do 

governo FHC para não sofrer as conseqüências do desgaste governamental nas próximas eleições 

municipais. Além disso, esses partidos buscam, com a aprovação do fim das coligações 

proporcionais, reduzir o espaço de unidade das oposições e, assim, impedir o crescimento das 

oposições nas eleições do próximo ano em todo o país. 

Esse cenário, de crescimento na dissensão interna na base política do governo, é o 

resultado de uma acentuada queda na popularidade de FHC e, pela primeira vez, do desgaste do 

próprio Plano Real. 
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Como conseqüência da submissão do país aos ditames do ajuste imposto pelo FMI, persiste 

uma política econômica recessiva, de altas taxas de juros e de corte nos gastos públicos, 

principalmente dos gastos sociais. Mais uma vez o servidor público é o bode expiatório da crise. 

Mais uma vez, depois de cinco anos sem reajuste salarial, o governo abre um PDV e ameaça com 

o fantasma da disponibilidade e da demissão. A população sofre com a manutenção das altas taxas 

de desemprego, com a recessão, a volta do arrocho salarial e o aumento do custo de vida. O 

próprio governo fixa uma meta de inflação de cerca de 10% para 1999, e não faz por menos: nos 

últimos 12 meses, a gasolina, preço administrado pelo governo, aumentou mais de 60%. O Brasil 

vive uma das mais graves crises sociais da história. 

A greve dos caminhoneiros, a resistência dos trabalhadores da Ford contra as demissões no 

ABC e no Ipiranga, a luta dos trabalhadores metalúrgicos das montadoras e autopeças, que 

preparam uma greve para o próximo dia 14 de setembro, indicam uma nova disposição de luta dos 

trabalhadores e da sociedade contra as políticas neoliberais e o governo FHC. 

Neste momento, está mais do que claro que esse governo, em processo de afastamento 

acelerado das aspirações da sociedade, não tem nada a oferecer senão mais miséria, mais 

desemprego e a completa subordinação ao capital nacional e internacional. 

Por isso, aos trabalhadores só interessa o fim mais rápido possível desse governo, seja pela 

via do impeachment, apoiando as iniciativas em curso nesse sentido, ou pela via da renúncia, 

ambas as alternativas sendo viáveis apenas pelo aumento da pressão popular. 

Para a CUT e o conjunto do movimento social, as tarefas colocadas são o aprofundamento 

da nossa organização e a intensificação da mobilização social, construindo uma pauta de 

reivindicações que reflita as aspirações dos trabalhadores e da sociedade, e vigorosas ações de 

massa que fortaleçam a nossa luta pelo fim do governo. É hora de levarmos esse debate para as 

ruas, incorporando em todas as nossas lutas a bandeira do “Fora FHC”. 

 

ESTRUTURA SINDICAL E RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

Fortalecer a estrutura orgânica da CUT e lutar por um Sistema Democrático de Relações de 

Trabalho – Um balanço da luta por liberdade e autonomia sindicais nos anos 1990 

Desde a sua fundação, nossa Central inscreveu nos Estatutos a defesa da ratificação da 

Convenção 87 da OIT e a luta pela liberdade e autonomia sindicais. Herdeira da mobilização dos 

trabalhadores contra a ditadura militar e o arrocho desenvolvido no final dos anos 1970, a CUT 

representou na sua fundação todos os setores que se opunham à estrutura sindical, como os 

dirigentes sindicais identificados com o novo sindicalismo e as oposições sindicais. Nos últimos 

15 anos seu crescimento confirmou ser correta a tática de filiação dos sindicatos-CLT à CUT, por 

meio da disputa das eleições dos sindicatos pelas oposições sindicais cutistas, ou por meio da 

atração de vários setores do sindicalismo que não estiveram presentes no Congresso de fundação 

da CUT. 

Nossos compromissos com a liberdade e autonomia sindicais nos fizeram os principais 

formuladores, durante o período da Constituinte como nos últimos anos, de propostas de 

mudanças na estrutura sindical e de contratação do país. Em 1992, começamos a elaborar uma 

proposta alternativa global de legislação trabalhista, que chamamos de Sistema Democrático de 

Relações de Trabalho, em que propusemos a adoção de um período de transição e de uma 

legislação de sustento e garantia da atividade sindical, com o direito de organização no local de 
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trabalho, juntamente com os princípios da Convenção 87 da OIT. Apesar da expectativa criada na 

época com o impeachment de Collor de Mello e o Fórum proposto pelo ex-ministro Barelli para a 

construção de um Acordo tripartite sobre mudanças na legislação trabalhista, pouco se avançou 

naquele período. 

Mais uma vez a resistência à mudança do modelo corporativo se mostrou maior do que o 

esperado. Apesar de a Constituinte ter acabado com a intervenção do Ministério do Trabalho e 

com o enquadramento sindical, a preservação no texto constitucional da unicidade, do imposto 

sindical e principalmente do poder normativo tem permitido à Justiça Trabalhista multar 

sindicatos, permitir a represália das empresas contra dirigentes sindicais. E invocando uma 

legislação caducada pelas decisões constituintes, questionar a imunidade dos dirigentes sindicais. 

Por meio desse expediente, os Tribunais do Trabalho têm substituído o Congresso Nacional na 

regulamentação de vários dispositivos constitucionais. Ao mesmo tempo, agindo em consonância 

com os Tribunais, o governo vem editando MPs e enviado ao Congresso Nacional várias 

iniciativas desregulamentadoras e fragmentadoras da organização sindical e da negociação 

coletiva, como a MP da PLR, contestada pelo STF e os projetos de lei sobre contrato por tempo 

determinado e suspensão temporária do contrato de trabalho. 

 

A reforma trabalhista e sindical de FHC e FMI 

O centro das políticas neoliberais no Brasil, similar às aplicadas em outros países, como o 

Reino Unido, é o ataque à liberdade e autonomia sindicais. No governo Reagan e no governo 

Thatcher, restringir o raio de ação e o poder sindical foi medida básica do receituário das políticas 

conservadoras. Aliás, para avançar na implementação de suas políticas, ambos começaram 

quebrando fortes movimentos grevistas, controladores de vôo nos Estados Unidos e mineiros de 

carvão na Grã-Bretanha, adotando uma legislação restritiva da ação sindical. Na Grã-Bretanha, 

foram aprovados os chamados “Employment Acts” (legislação sobre emprego), cuja filosofia era 

contrapor o direito dos indivíduos às decisões tomadas pelos sindicatos. Para isso, uma vasta 

legislação passou a obrigar a realização de consultas plebiscitárias para decidir entrar em greve, 

proibiu greves de solidariedade aos trabalhadores, proibiu piquetes, garantindo o direito ao 

trabalho do fura-greve e proibiu o desconto da contribuição política para os Trabalhistas sem a 

prévia autorização individual, entre outras medidas. Nos Estados Unidos, a demissão de todos os 

controladores de vôo pelo governo, usando os poderes da Lei Taft-Harley, foi a senha para os 

empregadores retomarem a iniciativa, adotando um mecanismo chamado permanent replacement 

(reposição permanente dos trabalhadores grevistas), que autoriza os empregadores a substituir os 

trabalhadores grevistas, quando o livre-comércio entre os Estados é prejudicado. Esse mecanismo 

é resultado de uma decisão da Suprema Corte da década de 1930, mas a correlação de forças na 

sociedade norte-americana tinha congelado sua aplicação. 

Para impor suas políticas de desregulamentação e a utopia reacionária do livre mercado, os 

governos neoliberais precisam de uma legislação de exceção. Para isso, atacam a democracia, a 

liberdade e buscam enfraquecer as organizações da sociedade civil. No Brasil não é diferente. O 

governo Fernando Henrique começou atacando e quebrando a greve convocada pela CUT, em 

maio de 1995, que teve a adesão de servidores públicos, trabalhadores em telecomunicações, entre 

outros setores, e que acabou sendo caracterizada como a Greve dos Petroleiros, que questionava a 

política privatista e neoliberal de FHC e cobrava o cumprimento de um acordo assinado, base de 

qualquer Estado de Direito. Para isso, em conluio com a cúpula do Judiciário Trabalhista, declarou 



13 
 

a greve ilegal, multou os sindicatos, com o objetivo de asfixiá-los financeiramente, além de 

demitir centenas de grevistas. Em seguida, enviou projeto de lei, já condenado pela OIT, que 

regulamenta as multas e ameaça com a volta da intervenção do Estado nas entidades sindicais. 

A partir daquele momento, o governo vem sistematicamente legislando contra os 

sindicatos, em geral por meio de medidas provisórias. Foi assim com a medida provisória da PLR, 

que excluía os sindicatos da negociação da mesma, medida derrubada no STF. Foi assim com a 

MP 1709-1, que estabelece o trabalho a tempo parcial, a MP 1726, que possibilita a suspensão do 

contrato de trabalho por tempo determinado (a demissão temporária), e a Lei 9601, que amplia as 

possibilidades de aplicação de contratos por prazo determinado e institui o banco de horas, sem 

garantir a redução da jornada média de trabalho. E em particular com a denúncia da ratificação da 

Convenção 158 da OIT, que impedia a demissão imotivada, regulamentando na prática dispositivo 

constitucional. 

Todavia, em dezembro de 1998, com o objetivo de confundir a opinião pública e o próprio 

movimento sindical, o governo envia para o Congresso Nacional o Projeto de Emenda 

Constitucional 623/98, afirmando que esse seria o instrumento legislativo de implantação da 

liberdade sindical. Não é a toa que na exposição de motivos do projeto, o então ministro do 

Trabalho, Edward Amadeo, chega a afirmar: “É necessário, pois, implantar a verdadeira liberdade 

sindical, tal como concebida na Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT”. 

Mais uma vez o governo apresenta um projeto sem chamar nenhum tipo de fórum público 

com trabalhadores e empresários. Mais uma vez o “príncipe” quer legislar sem consultar a 

sociedade. E, malgrado a PEC 623/98, revoga o imposto sindical e a unicidade sindical, mantém o 

poder normativo da Justiça do Trabalho para reprimir greves e resolver conflitos de representação, 

o que pode permitir – a partir do costume e da tradição – recuperar a própria legislação corporativa 

por meio de decisões do Judiciário Trabalhista. 

Por essas e outras razões, a CUT sempre se posicionou contra a proposta do governo. 

Afinal, a Convenção 87 estabelece o direito à livre organização, sem nenhuma interferência do 

Estado, com exceção das garantias à própria atividade sindical. Mas a proposta do governo é 

omissa quanto ao direito de acesso e organização nos locais de trabalho e nada fala da 

regulamentação da Convenção 135 da OIT, sobre o direito de representação sindical no local de 

trabalho (ratificada pelo Brasil em 1991). Em suma, não podemos entrar no jogo do governo e 

confundir sua proposta com nossa luta histórica por liberdade sindical. 

Em dezembro de 1998, a Direção Nacional da CUT decidiu adotar, como postura tática, a 

exigência da retirada da PEC 623/98, para que se estabelecesse um processo de discussão prévio 

na sociedade civil, em particular no conjunto do movimento sindical, sobre um novo Sistema de 

Relações de Trabalho. Decidiu que iria se articular com o conjunto dos setores do sindicalismo em 

oposição à PEC, mas reafirmando seu compromisso histórico com a liberdade e autonomia 

sindicais e, conseqüentemente, com a ratificação das Convenções da OIT (87, 151, 158, entre 

outras). 

Para agravar a confusão, o Judiciário Trabalhista tem agido em total sintonia com o 

governo e os patrões nos ataques ao movimento sindical. Recuperando o entulho autoritário da 

CLT, como o artigo 522 da CLT, que limita a composição das direções sindicais, adotando 

súmulas no TST que restringem dispositivos constitucionais, como a jornada de turno de seis 

horas. E, continuamente, exercendo seu poder de interferência nos conflitos coletivos para ditar 
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normas, impondo perdas aos trabalhadores e servindo-se da Lei de Greve para impor pesadas 

multas aos sindicatos que descumprirem suas determinações. 

Enfrentamos mudanças no mundo do trabalho que desafiam nossa capacidade de 

organização e mobilização, amarrados por uma legislação que tolhe a liberdade e a autonomia 

sindicais e impede o direito de livre negociação no setor público e privado. A terceirização, os 

novos métodos de produção e gestão, as novas formas de articulação da produção das empresas 

(empresas-rede), a desconcentração industrial no Brasil, a diminuição do emprego no setor 

industrial, o crescimento do setor de serviços, a precarização das relações de trabalho e do Estatuto 

do assalariamento, entre outras mudanças, vêm determinando a diminuição do número de 

trabalhadores representados pelos nossos sindicatos. Ao mesmo tempo, assistimos à redução da 

abrangência dos acordos e convenções celebrados pelos sindicatos das categorias preponderantes: 

um bom exemplo é a redução da categoria profissional dos petroleiros na Petrobras para menos de 

um terço dos 150 mil trabalhadores do complexo produtivo. É o resultado da terceirização e da 

subcontratação, aliadas ao instituto da unicidade sindical por categoria profissional. Assim, cada 

terceirização e subcontratação retira uma parcela dos trabalhadores da indústria da abrangência do 

Acordo Coletivo da Federação Única dos Petroleiros. 

Mantida a atual legislação estaremos condenados ao enfraquecimento gradual. “Comer 

pelas beiradas” é a tática do governo e empresários para enfrentar os sindicatos, confirmada pela 

disposição do governo em congelar o andamento da PEC, nos aspectos que se referem à 

organização sindical e pela prioridade dada pelo governo ao projeto da constituição de Comissões 

de Conciliação e Julgamento nos locais de trabalho, com poderes de mediação prévia e obrigatória 

de todas as ações individuais. Esse projeto exclui mais uma vez os sindicatos do processo de 

escolha das Comissões e retira o direito de ação dos trabalhadores. Mas seu objetivo principal é se 

contrapor aos sindicatos nos locais de trabalho. 

Nossos esforços táticos no campo institucional devem se concentrar na defesa de um 

regime de plena liberdade e organização sindicais, baseado na defesa dos princípios da Convenção 

87 da OIT, articulando estratégias comuns de ação com as forças democráticas e populares no 

Congresso Nacional e na sociedade. 

No entanto, o campo da disputa das reformas na legislação sindical não pode ficar restrito 

ao Congresso Nacional. Como sabemos, de maioria conservadora. Devemos intensificar as ações 

para a construção de Sindicatos da CUT por ramo de atividade, com base de representação 

estadual e nacional, financiados por contribuições voluntárias dos trabalhadores e inseridos no 

local de trabalho. Esse esforço deve ser acompanhado de um constante processo de divulgação das 

práticas cutistas de sindicalismo, demonstrando para a sociedade que nossa prática reflete nossa 

oposição à atual estrutura sindical. 

A 9ª Plenária Nacional da CUT reafirma nossa luta por liberdade sindical, dentro dos 

princípios consagrados nas Convenções da OIT, aprovando iniciativas que nos permitam dialogar 

com a sociedade e aglutinar setores comprometidos com a democracia e a defesa dos direitos dos 

trabalhadores. 

 

Propostas: 

A 9ª Plenária aprova a realização de uma ampla campanha pela ratificação das seguintes 

Convenções da OIT: 87 (liberdade sindical), 151 (garantia de negociação coletiva na 

administração pública), 158 (contra demissão imotivada) e pela regulamentação da 135 
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(representação no local de trabalho) e em defesa da organização e da liberdade sindicais como 

legítimo instrumento de defesa dos interesses da classe trabalhadora. Para isso, devemos incluir 

como pauta da campanha a revogação das punições de sindicalistas, retirada do projeto de lei de 

greve, e a revogação do conjunto dos artigos da CLT representativo do entulho autoritário 

(inclusive o art. 522 da CLT). 

A 9ª Plenária adota o Projeto de Reforma da Constituição e Transição da Estrutura Sindical 

da CUT (Sistema Democrático de Relações de Trabalho) como proposta base a ser apresentada à 

sociedade. A reunião da Direção Nacional de dezembro de 1999 terá mandato para realizar os 

adendos e alterações necessários ao projeto, como a contratação no setor público, os critérios de 

representatividade sindical, entre outras, mantendo os princípios que nortearam sua elaboração. A 

campanha pela ratificação das Convenções da OIT deve divulgar esse Projeto. 

A 9ª Plenária delega poderes para que a Direção Executiva Nacional articule a elaboração 

de propostas pontuais, junto a parlamentares aliados no Congresso Nacional, visando combinar 

nossa estratégia de discussão de uma alternativa global com uma atuação frente aos projetos em 

discussão no Congresso. 

A 9ª Plenária delega poderes à Direção Nacional para promover a articulação de um fórum 

quadripartite (centrais sindicais, governo, Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados e 

empresários) para negociar as regras de contratação coletiva em um regime de liberdade sindical. 

A proposta deve ser discutida e articulada com o movimento sindical, entidades democráticas e 

partidos políticos do campo progressista. 

A CUT deve reivindicar o acompanhamento pela OIT do processo de reforma da legislação 

que garante o direito de organização sindical. 

 

Contra a reforma neoliberal de FHC no Judiciário 

A proposta de reforma do Poder Judiciário, apresentada à sociedade brasileira, é mais um 

ato de submissão da soberania do povo brasileiro aos interesses do capital internacional por 

imposição do FMI, expresso no acordo assinado com o governo brasileiro em troca de alguns 

bilhões de dólares repassados a investidores predatórios do mercado internacional. 

Ao contrário de agilizar, democratizar, facilitar o acesso do povo à Justiça e garantir a 

imprescindível independência do Judiciário em relação aos demais Poderes, a reforma proposta 

vai implicar o aumento da morosidade, na concentração do poder na cúpula, no afastamento do 

Judiciário da sociedade, numa maior dificuldade de acesso à Justiça e na manutenção da influência 

dos poderes Executivo e Legislativo sobre o Judiciário, com graves prejuízos à sua independência. 

A proposta de extinção da Justiça do Trabalho, particularmente, está inserida numa grande 

campanha do governo FHC que avança na flexibilização e desregulamentação dos direitos dos 

trabalhadores, conforme compromisso assumido com o FMI . 

O verdadeiro alvo que se pretende atingir é o direito ao trabalho. A idéia é substituir o 

direito do trabalho, que tutela o empregado, pelo direito civil, que parte do principio da igualdade 

entre as partes, favorecendo o empregador, parte mais forte na relação de emprego. Ao defender a 

extinção da Justiça do Trabalho, os neoliberais que estão no poder reforçam o falso discurso da 

modernidade, que acusa o direito do trabalho e a legislação trabalhista de impedirem a 

competitividade da economia. 

Sabemos que pelo estágio atual verificado nas relações entre empregado e patrão o país 

não pode prescindir da Justiça do Trabalho, pois aqui as relações ainda são muito desiguais. 
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As negociações que acontecem dentro da Comissão Especial da Câmara dos Deputados 

sinalizam que até mesmo os juízes classistas, execrados pela sociedade, podem ser transformados 

em árbitros (ou conciliadores) pagos pelos cofres públicos. 

A arbitragem prévia e privada como condição para a propositura de ação trabalhista cria 

ônus financeiro para o acesso à Justiça, dela afastando o povo, enquanto a extinção da Justiça do 

Trabalho especializada e de seus órgãos aumentará substancialmente o prazo de tramitação das 

ações trabalhistas com evidente prejuízo aos trabalhadores. 

A demissão de servidores dos tribunais que se pretende extinguir, o que repudiamos de 

pronto e não aceitaremos em hipótese alguma, além de aumentar o desemprego, vem em sentido 

oposto à real necessidade de combater a morosidade da Justiça brasileira: investimentos na 

ampliação substancial da sua estrutura, com a criação de mais Juntas, mais Varas e nomeação por 

concurso público de mais juízes e servidores. 

O Conselho Nacional de Justiça, ao contrário de se constituir num órgão de controle sobre 

irregularidades administrativas, é na verdade um órgão atrelado ao STF impregnado das mesmas 

influências nocivas à independência, presentes na cúpula do Judiciário por meio do sistema de 

nomeações abordado abaixo. 

A Súmula Vinculante e o Incidente de Inconstitucionalidade concentram todo poder no 

STF, cujos membros continuam sendo nomeados por livre escolha do chefe do Executivo com 

toda a sorte de influência política do Legislativo. Uma influência percebida por meio dos partidos 

que apóiam o governo em um permanente atentado contra a independência e democracia do 

Judiciário. 

Por todas essas razões, o tema da reforma do Judiciário não pode ser discutido 

apressadamente, sem a participação efetiva da sociedade em um debate verdadeiramente 

democrático. 

A 9ª Plenária defende a suspensão da tramitação do projeto a fim de que seja realizado 

amplo debate com a sociedade, com a efetiva participação dos trabalhadores em geral e do setor, 

entidades representativas dos magistrados e dos advogados, centrais sindicais e demais 

movimentos sociais organizados, com o objetivo de se evitar que a aprovação prematura da 

proposta já em curso possa significar um retrocesso com graves danos aos interesses de toda a 

classe trabalhadora. 

 

Construir uma estrutura sindical cutista: 

Debate da 7ª Plenária ao 6º Concut 

Nas resoluções da 7ª Plenária, afirmávamos que o crescimento do número de sindicatos 

filiados à CUT e a permanência dos elementos essenciais da legislação corporativa acabaram se 

refletindo na incorporação de muitos vícios da estrutura corporativa pelos sindicatos cutistas. O 

primeiro deles foi a acomodação da maioria dos sindicatos à cultura da data-base, apesar dos 

esforços em construir uma cultura de negociação permanente feitos nos últimos 15 anos. Em 

particular na década de 1980, quando nossos sindicatos desafiaram várias decisões do TST, e 

procuraram afirmar uma cultura de fortalecimento da negociação coletiva e de repúdio ao dissídio 

(definição pelos TRTs ou pelo TST das normas do Acordo ou Convenção). Segundo, o crescente 

apego dos dirigentes sindicais ao aparelho sindical, que têm se refletido em parte no acirramento 

das disputas eleitorais, mesmo nas eleições de sindicatos cutistas. Muitas vezes se desrespeitando 

a própria democracia sindical. 
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Na 8ª Plenária avançamos na formulação da vinculação orgânica da luta por um Sistema 

Democrático de Relações de Trabalho, pela ratificação da Convenção 87 da OIT, e construção de 

uma nova estrutura e práticas sindicais. O debate do sindicato orgânico representou para a Central 

a certeza de que o avanço democrático da legislação trabalhista brasileira depende de desafiarmos 

na prática a atual legislação, como fizemos em 1983 fundando a CUT. Ao mesmo tempo, a 

proposta representava a necessidade de reafirmarmos o projeto político cutista, reforçando os laços 

entre suas instâncias e os sindicatos de base, particularmente em um contexto de competitividade 

sindical, com o fim da unicidade. Como dizíamos nas resoluções da Plenária: “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. Somente o fortalecimento do 

projeto de classe representado na CUT poderá representar uma defesa frente ao assédio patronal e 

dos outros projetos sindicais”. 

Mas nossa defesa da liberdade e autonomia sindicais não se confunde com a defesa do 

pluralismo. A CUT nasceu comprometida com a unidade sindical. Não foram os fundadores da 

CUT em 1983 que romperam com o projeto de unidade, mas os que se negaram a construir uma 

Central democrática desde a base. Aliás, como afirmavam as Resoluções da 8ª Plenária: “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, CNM/CNTM. A 

pulverização sindical, garantida pela unicidade e pelo imposto, levou à existência de mais de 20 

mil sindicatos, em sua maioria pequenos sindicatos inviáveis política e estruturalmente”. 

Afirmavam as Resoluções da 8ª Plenária: os sindicatos de trabalhadores do setor público 

são menos vulneráveis à divisão e pulverização do que os sindicatos-CLT exatamente por terem 

sido criados tendo como base a vontade de suas categorias, independentemente da lei, e às vezes 

contra a própria lei. E a mesma resolução dizia que “mesmo quando existe mais de uma entidade, 

a unidade é definida pela maior representatividade dos sindicatos na ação sindical”. 

No Balanço Organizativo do 6º Concut constatamos que a estrutura sindical e a legislação 

trabalhista existentes hoje no Brasil não conseguem mais responder satisfatoriamente às mudanças 

que estão acontecendo no mundo do trabalho e na sociedade. Como foi afirmado no Balanço: 

“Esta estrutura sindical dificulta a organização da luta pelos direitos do trabalhador como cidadão, 

a solidariedade intercategoria e a participação de forma competente dos sindicatos e da CUT na 

disputa pela hegemonia na sociedade”. O crescimento da terceirização e da precarização tem 

reduzido o número de trabalhadores representados pelos nossos sindicatos, dividindo os 

trabalhadores no mesmo local de trabalho. Os novos métodos de produção e de articulação da 

produção (empresas-rede), a desconcentração industrial, o aumento vertiginoso do emprego no 

setor de serviços e os desafios da globalização exigem um sindicato de ramo de atividade, que 

unifique os atuais sindicatos de categoria e organizado no mínimo em bases regionais, um 

sindicato inserido no local de trabalho, um sindicato-cidadão, e uma maior organicidade das 

instâncias dos sindicatos e da Central. Exigem da CUT uma maior capacidade de planejar seu 

crescimento e de atuar mais profissionalmente e mais articuladamente nos diversos espaços 

institucionais que atuamos. Para isso precisamos revigorar a estrutura horizontal, em particular a 
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CUT nos Estados, que tem grandes tarefas pela frente. Em particular, a luta pela contratação 

coletiva, contra a maré da pulverização dos contratos, nos exige a retomada com ousadia da 

história dos primeiros anos do novo sindicalismo e da CUT de luta pela construção de uma nova 

estrutura sindical. 

A 9ª Plenária indica propostas para a organização sindical cutista que prepare a Central 

para um período de transição, e que reflitam nossa disposição de luta pela instituição de um 

regime baseado na plena liberdade de organização sindical. 

 

Propostas de construção de uma estrutura sindical cutista 

Consolidar os ramos de atividade da CUT e reforçar a organicidade da Central 

A definição dos ramos deve ser permanentemente adequada às mudanças que estão 

ocorrendo no mundo do trabalho. Hoje, temos confederações/federações orgânicas constituídas em 

12 ramos, com diferentes graus de estruturação e organização: financeiro (CNB), metalúrgicos 

(CNM), químicos (CNQ), seguridade social (CNTSS), transportes (CNTT), construção civil e 

madeira (CNTICM), vestuário (CNTV), alimentação (CONTAC), comércio e serviços 

(CONTRACS) e educação (DNTE), telemática (CNTTI), urbanitários (FNU). 

O ramo de comunicação e o ramo 14 (profissionais liberais) iniciaram recentemente 

processo de discussão sobre sua estruturação. 

O DNTE será dirigido por uma coordenação nacional composta pelas seguintes entidades: 

CNTE, Andes, Fasubra, CONTEE e Sinasef. Essa coordenação terá como atribuições o 

encaminhamento das lutas e da organização do ramo, bem como outras incumbências, sempre por 

consenso. Aquelas decisões nas quais não houver consenso no âmbito dessa coordenação serão 

remetidas à Direção Executiva Nacional da CUT. A coordenação nacional será composta pelas 

entidades acima citadas de acordo com a proporção do número atual de sócios de cada uma delas. 

As despesas decorrentes de espaço, funcionário, estrutura para reuniões, encaminhamento de lutas 

e outras serão divididas proporcionalmente às receitas de cada entidade. 

Nos demais ramos, apesar de não termos instâncias orgânicas, existem confederações e 

federações filiadas à CUT, exceto no caso do ramo de aposentados e autônomos urbanos. Nesses 

dois casos, é preciso definir o prazo do próximo congresso para a constituição dos ramos ou para 

uma redefinição dos mesmos. No caso dos aposentados, existem organizações regionais e 

nacionais não filiadas, mas com uma crescente proximidade com as políticas da Central, como a 

Cobap, Confederação Brasileira de Aposentados, com as quais devemos estabelecer um espaço de 

discussão com vistas a uma definição da organização do ramo. 

Os trabalhadores da chamada economia informal representam um importante desafio em 

nossos debates de organização sindical. Esses trabalhadores, que constituem mais da metade da 

mão-de-obra, são fruto do processo de desregulamentação das relações de trabalho nos mais 

diferentes setores da economia. Sua organização, portanto, é tarefa das estrutura vertical e 

horizontal da CUT, em particular das organizações por ramo de atividade, nos quais esses 

trabalhadores exercem suas atividades. 

No último período, no Estado de São Paulo, vários setores investiram esforços no 

aprofundamento do debate sobre ramo e na construção de sindicatos por ramo. Ancorados na 

concepção de liberdade e autonomia e por meio de amplo debate em todas as regiões do Estado, os 

energéticos de São Paulo fundaram em 16 de novembro de 1997 o Sinergia Pró-CUT – Sindicato 

Estadual que representa trabalhadores da indústria do gás e energia elétrica. A ousadia 
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manifestada na construção dessa entidade e a consolidação da experiência expressa na eleição da 

direção efetiva em abril de 1999 comprovam o acerto de nossas propostas de organização sindical 

livre e autônoma, e devem ser incentivadas nos diversos ramos da CUT. 

Nos últimos dois anos ganhou força a proposta de criação de sindicatos nacionais, em 

particular nos metalúrgicos, bancários, químicos e técnicos das universidades. Essa proposta foi 

aprovada nos congressos nacionais dos metalúrgicos, químicos e bancários. O congresso dos 

metalúrgicos aprovou uma estrutura nacional indicativa para os sindicatos de base em que for 

necessário um maior acúmulo de discussões, prevendo a forma de organização do ramo desde o 

local de trabalho até as instâncias nacionais. 

A organização dos trabalhadores em sindicatos nacionais de ramo ocorreu em todos os 

países que alcançaram o grau de maturação e complexidade da sua economia que o nosso país já 

obteve. Nos modelos de maior organicidade dos sindicatos com a Central, caso dos países 

mediterrâneos e escandinavos da Europa, e no caso da Alemanha, África do Sul e dos Estados 

Unidos, em que os sindicatos têm um menor grau de organicidade, os sindicatos nacionais de ramo 

são a regra. Nos últimos anos, a tendência tem sido a unificação dos ramos e a conglomeração dos 

sindicatos, conseqüência da fusão ainda maior das firmas capitalistas em todos os setores da 

economia. 

 

Propostas: consolidar os ramos 

A construção de sindicatos nacionais está em perfeita sintonia com a estratégia de 

unificação das campanhas e de luta por um contrato coletivo de trabalho nacionalmente articulado. 

Não representa a simples mudança de nome das atuais confederações, mas representa a construção 

de organizações nacionais com mandato para negociar e celebrar contratos que regulem as 

relações de trabalho de um determinado ramo de atividade, com vigência em todo o território 

nacional. Sua constituição é a nossa resposta ao processo de surgimento de grupos empresariais 

com atuação nacional, a transferência de plantas de produção para regiões com pouca tradição 

sindical, a redução do emprego industrial, a subcontratação e terceirização, a rearticulação 

produtiva dos oligopólios em empresas-rede etc. Esse é um objetivo estratégico da Central, mas 

não deve servir como uma camisa-de-força burocrática para a organização da estrutura vertical da 

Central, devendo respeitar a realidade de cada ramo de atividade, estando atento às tradições do 

movimento, ao acúmulo de discussões, à estrutura empresarial do setor, e principalmente 

garantindo a construção de estruturas democráticas, com a participação/representação de todos os 

segmentos produtivos do ramo e a soberania dos trabalhadores no controle da gestão e do processo 

decisório. 

Com esses objetivos, a Plenária Nacional decide constituir uma comissão com a 

participação do conjunto dos ramos e das entidades nacionais filiadas para, com a Executiva, 

apresentar até o congresso uma nova organização dos ramos, e se possível a proposta de fusão de 

parte dos ramos já existentes, e um quadro demonstrativo dos ramos que decidiram se organizar 

em sindicatos nacionais. Desde já, nos ramos em que o debate de constituição de sindicatos 

nacionais estiver avançado, a Plenária decide apoiar as definições aprovadas nos 

congressos/plenárias dos ramos e dar mandato à Executiva Nacional para acompanhá-los. 

Os Estatutos dos sindicatos nacionais de ramo, bem como os Estatutos de todas as 

estruturas verticais da Central, além de respeitar as demais normas e princípios da CUT, devem 



20 
 

prever mecanismos de consulta às bases para definição de pauta de reivindicações, processos de 

mobilização (greves) e aprovação de acordos. 

Sindicatos estaduais de ramo de atividade: a 9ª Plenária indica para as instâncias verticais a 

meta da constituição de sindicatos por ramos de atividade com base mínima estadual em todos os 

Estados, evitando-se a fragmentação das atuais entidades de abrangência estadual ou regional em 

sindicatos municipais ou por empresa. Sua construção deve ser planejada e dirigida pelas 

confederações/federações nacionais dos ramos, estaduais da CUT e Nacional, e deve servir para a 

unificação política, financeira e administrativa das entidades filiadas e como instrumento de 

organização direta de trabalhadores de bases sindicais (CLT) não cutistas. Todos os sindicatos de 

ramo de atividade da CUT devem, em primeiro lugar, em seus Estatutos, garantir a filiação e a 

representação de todos os trabalhadores do ramo, inclusive os de empresas terceirizadas, os sem 

carteira assinada e de bases não cutistas; segundo, os sindicatos devem garantir o respeito às 

culturas e realidades regionais, assim como o estabelecimento de mecanismos democráticos de 

representação que garantam a expressão dos diversos segmentos profissionais/produtivos do ramo; 

e, em terceiro lugar, devem valorizar a participação de representações nos locais de trabalho na 

sua estrutura. 

As confederações/federações da CUT devem definir sua estrutura nacional e de seus 

sindicatos de estaduais/regionais de ramo e o calendário para a sua implantação até o próximo 

Concut a partir do princípio de que a abrangência se dá pela base preponderante. O processo de 

fusão/unificação dos sindicatos filiados de categoria em sindicatos de ramo de atividade deve ser 

precedido de ampla discussão nas bases, para proceder às alterações estatutárias e decidir pela 

participação no processo dirigido pela confederação do ramo de unificação/construção da estrutura 

nacional do ramo. 

 

Normas básicas para o Estatuto dos Sindicatos Cutistas 

A 9ª Plenária Nacional da CUT aprova as seguintes normas básicas para o Estatuto dos 

sindicatos da CUT, que devem ser incorporadas ao Estatuto das entidades até o próximo Concut: 

Teto de três anos para mandatos sindicais. 

Simultaneidade nas eleições de representantes de base e das direções sindicais. 

Comissão eleitoral do sindicato deve contar com pelo menos representantes das chapas 

concorrentes, da confederação do ramo e da CUT Estadual/Nacional, e ser eleita em assembléia 

geral da categoria ou instância de representação de base, convocada para esse fim. 

Aprovação obrigatória das contas dos sindicatos em assembléias gerais ou outra instância 

de representação de base. 

Basear a arrecadação do sindicato nas taxas voluntárias, cobrando um percentual mínimo 

de 1% da renda mensal do trabalhador assalariado e taxa mínima de 1% do salário médio da 

categoria/ramo para autônomos. Esse é um passo necessário para a independência dos sindicatos 

frente a qualquer taxa compulsória. 

Prever nos Estatutos dos sindicatos uma organização de base/local de trabalho e garantir 

sua participação em instâncias de direção da entidade. A exemplo dos conselhos de representantes 

existentes em vários sindicatos da base da CUT. 
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Dar prioridade à organização no local de trabalho 

A legislação atual não garante qualquer tipo de imunidade ao representante do sindicato no 

local de trabalho. Dependerão da nossa capacidade de influenciar a correlação de forças em cada 

local de trabalho e/ou categoria os caminhos a serem percorridos – mesmo os institucionais, como 

a conquista de uma legislação para garantir a implantação do sindicalismo cutista nos locais de 

trabalho. 

Como primeiro passo, os sindicatos cutistas devem participar ativamente das políticas de 

saúde e segurança no trabalho desenvolvidas pela Central e exigir que as empresas constituam 

CIPAs/Comissões de Saúde e Segurança do Trabalho em locais de trabalho como prevê a 

legislação, embora lutemos por sua revisão. Para tanto, devem ser realizadas eleições democráticas 

e com a supervisão do sindicato. Em todos os seus níveis, as instâncias da CUT devem dar 

prioridade à disputa de hegemonia nas CIPAs, articulando campanhas conjuntas, realizando 

encontros por setor e região. Todos os cipeiros cutistas devem ter uma formação comum sobre os 

temas mais gerais de saúde, segurança e higiene, e sobre política e ação sindicais. Devemos 

aprovar a meta de Formação Política Sindical de 5.000 cipeiros cutistas nos próximos três anos. 

O incentivo e a potencialização da participação cutista nas atuais CIPAs têm como objetivo 

utilizar a legislação vigente para possibilitar a construção de organizações no local de trabalho. 

Essa utilização das atuais CIPAs não pode ser confundida com nossa luta pela sua transformação 

em Comissões de Saúde e Segurança do Trabalho. 

Adicionalmente, a 9ª Plenária propõe para discussão nas estruturas verticais a instituição 

do delegado sindical, eleito diretamente pelos sindicalizados do local de trabalho/empresa e 

organizados, quando for o caso, em comissões de base orgânicas aos sindicatos da CUT, por local 

de trabalho/empresa. Os Estatutos dos sindicatos devem prever essa organização de base e garantir 

sua participação em instâncias de direção da entidade. 

Além das comissões de base de sindicalizados, organicamente ligadas aos sindicatos, a 9ª 

Plenária indica aos ramos a negociação de convenções e/ou acordos coletivos para constituição de 

uma estrutura unitária dos locais de trabalho (OLT). Essa estrutura deve reunir sindicalizados e 

não sindicalizados, como mecanismo para garantir a unidade dos trabalhadores em seus locais de 

trabalho/empresa. 

 

Revigorar a estrutura horizontal cutista 

A estrutura horizontal da Central é a representação da classe, acima das divisões de 

categoria ou de ramo. Sua importância e seu peso na organização de campanhas políticas, como as 

Diretas, a luta pelo impeachment, em greves gerais contra o arrocho e os pacotes antipopulares 

foram sempre decisivos. Esse papel de participação na vida política geral da nossa nação continua 

essencial. Mas absolutamente insuficiente. As Estaduais da CUT vêm se ressentindo da mudança 

da conjuntura e da necessidade de ocupar novos espaços políticos. 

 

Propostas: 

Reforçar as ações de solidariedade de classe, intensificando as iniciativas em apoio às lutas 

desenvolvidas pelas entidades filiadas, como a realização de plenárias para organizar ações 

concretas de apoio a greves e/ou mobilizações de campanha salarial, em defesa da organização 

sindical, entre outras. 
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Participar ativamente da organização e assessoria às campanhas de todos os sindicatos da 

CUT na região, estreitando as relações entre os sindicatos e as Estaduais da CUT, atuando com as 

direções dos sindicatos nos processos de negociação com os patrões e governos. 

As Estaduais da CUT devem desenvolver esforços no sentido de abrigar em sua sede 

organismos estaduais dos ramos, possibilitando a ampliação de estruturas solidárias (rateadas). 

Organizar nas sub-regiões estruturas solidárias entre sindicatos cutistas, implantando a CUT em 

todas as regiões do seu respectivo estado. Organizar 100 Centros Sindicais, Casas do Trabalhador 

em 100 médias e pequenas cidades do país nos próximos dois anos. Cabe às Estaduais da CUT, 

em conjunto com as entidades participantes, decidir sobre as formas de funcionamento e 

organização dessas estruturas. 

Interiorizar as Estaduais da CUT é uma das principais tarefas para construirmos uma 

Central representativa em todo o território nacional. Principalmente em uma conjuntura que, 

devido à globalização, provoca uma desconcentração do parque industrial brasileiro. 

Participar ativamente com outros setores da sociedade local na organização de campanhas 

de caráter regional: luta por moradia, mais escolas, saúde, defesa do meio-ambiente etc. 

Participar de forma mais qualificada das Comissões Estaduais e Municipais de Emprego e 

dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde e Educação, Conselhos da Criança e do 

Adolescente e da Previdência. Caberá às Estaduais da CUT, com a SNF, elaborar programa 

específico para formação dos quadros sindicais que representam a CUT nesses organismos, a 

exemplo do CUT/Sefor; 

Debater o orçamento dos estados e dos municípios e buscar uma atuação conjunta com a 

sociedade civil local para influenciar em sua elaboração; 

Dotar de melhores condições financeiras as Estaduais da CUT que se encontram com mais 

dificuldades. Reafirmar a decisão da 8ª Plenária Nacional da CUT quanto à destinação de um 

percentual para a constituição de “fundos de auxílio” às Estaduais, e aprovar um plano específico 

da Executiva Nacional de fortalecimento da CUT nos estados. 

Buscar uma articulação permanente entre as ações das estruturas horizontais e verticais, 

particularmente no que se refere à organização do ramo. 

Considerando que a chamada região do entorno do Distrito Federal, que se compõe de 

vários municípios que, embora pertencentes oficialmente ao estado de Goiás, se relacionam 

política e economicamente à capital federal, a 9ª Plenária Nacional da CUT delibera que após a 

identificação geográfica do conjunto de municípios que compõem esse quadro, passem 

oficialmente a pertencer à base da CUT Distrito Federal. 

 

Aproximar a CUT dos seus sindicatos de base 

A 9ª Plenária Nacional da CUT decide acrescentar a documentação atualmente exigida 

para a regularização de instâncias da Central o cadastro dos dirigentes do sindicato e dos 

delegados sindicais na base, e decide também que a CUT Nacional deve organizar um cadastro 

nacional dos trabalhadores associados aos sindicatos da CUT. 

Esses dois cadastros devem ser atualizados anualmente e terão o objetivo de permitir uma 

comunicação mais efetiva da Central com seus dirigentes e trabalhadores de base e a construção 

de uma consciência cutista na base da Central. 
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Auto-sustentação financeira 

O processo de auto-sustentação financeira da CUT não está acabado. É preciso dar passos 

importantes na perspectiva de consolidá-lo, combatendo a inadimplência e a sonegação, 

democratizando a gestão e tornando mais transparentes as finanças de todas as instâncias da CUT 

e entidades filiadas. 

A CUT deve adotar de fato o “Orçamento Participativo”. Para isso, ficam pautadas para os 

próximos congressos, Estaduais e o 7º Concut a discussão e aprovação do plano trienal de 

orçamento e investimento, além da discussão e aprovação da prestação de contas do último 

exercício e a previsão orçamentária para o próximo exercício. 

Anualmente, a CUT Nacional, as Estaduais, as federações e confederações orgânicas e 

departamentos nacionais deverão convocar plenárias para discutir e deliberar sobre previsão 

orçamentária do exercício e prestação de contas do exercício passado. As propostas de previsão 

orçamentária e as prestações de contas deverão ser enviadas a todos os sindicatos filiados, com no 

mínimo 30 dias de antecedência da realização das plenárias ou congressos, para garantir o debate 

sobre finanças, que deve ser realizado em assembléias ou em outras instâncias de participação de 

base. 

Campanhas permanentes de sindicalização deverão ser realizadas com o objetivo de 

fortalecer as entidades politicamente e também do ponto de vista financeiro, comprometendo o 

conjunto dos trabalhadores na defesa de sua organização sindical. 

Há que se buscar o equilíbrio financeiro entre “receita e despesa” nos sindicatos da CUT e 

entidades filiadas, dando prioridade à organização de estruturas solidárias. As Estaduais da CUT 

devem tomar a iniciativa nesse processo, propondo a organização de sedes regionais para abrigar a 

estrutura dos sindicatos da CUT e filiados, organizando assessorias técnica e política conjuntas, 

estruturas de comunicação, entre outras. 

O combate sistemático à sonegação e à inadimplência deve ser acompanhado da 

implantação do “sistema unificado de pagamento”, com autorização do desconto bancário feito 

diretamente na fonte do sindicato da CUT e entidade filiada. Os sindicatos da CUT, por ramo de 

atividade econômica, devem manter conta corrente específica para arrecadação das contribuições 

sindicais para viabilizar o desconto automático. 

Além disso, todas as instâncias da CUT e sindicatos devem publicar anualmente seus 

balancetes financeiros e colocá-los à disposição da Executiva Nacional da CUT, que terá acesso a 

todas as informações financeiras dos sindicatos da CUT e entidades filiadas. 

Todas as entidades, federações e confederações filiadas à CUT, em processo de transição 

para o sindicato da CUT por ramo, devem contribuir sobre a totalidade das receitas sindicais, 

mesmo que provenham de entidades não filiadas à CUT. 

O retorno dos sindicatos inadimplentes à vida da CUT se dará mediante acordo feito pela 

Estadual da CUT/Nacional e Ramo, desde que as entidades retornem ao pagamento normal das 

mensalidades a partir de 1º de setembro de 1999, combinada com a Resolução da Direção 

Nacional de março de 1995. 

As dívidas de 1998 em diante terão abatimento de 25%, com o mínimo do pagamento de 

35% do valor da mensalidade atual. As anteriores a 1997 terão um abatimento de 40%, com o 

mínimo do pagamento de 40% da mensalidade atual. Os casos excepcionais serão objeto de 

deliberação da Direção Nacional. 
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Em qualquer negociação de dívida sobre contribuição estatutária a entidade filiada deverá, 

obrigatoriamente, apresentar o balanço contábil do ano que anteceder a data da negociação, bem 

como os balancetes dos meses do ano que acontecer a negociação da dívida. 

Iniciar o debate da constituição de um Fundo Nacional de Greve e Solidariedade 

organizado pela estrutura horizontal e vertical da Central. Fundo que teria destinação exclusiva 

dos seus recursos para apoiar greves e grevistas, e campanhas especiais. 

 

Caminhos para a organização sindical cutista no setor rural 

A representatividade da CUT no setor rural tem de estar articulada à dimensão estratégica 

da agricultura na economia brasileira, à especificidade dos segmentos que formam essa base 

sindical e ao fortalecimento da Contag como espaço de implementação das políticas da Central no 

meio rural. Os trabalhadores rurais não são simplesmente uma categoria, mas um complexo 

conjunto de categorias, historicamente articuladas numa mesma entidade. 

São pequenos proprietários, posseiros, parceiros, agricultores familiares com e sem terra, 

trabalhadores assalariados, todos com demandas específicas e, algumas vezes, bastante 

diferenciadas. Além disso, os aposentados e pensionistas rurais também estão se firmando como 

um segmento importante do setor, pelo peso da previdência rural na economia dos pequenos 

municípios. Essa complexidade leva à necessidade do espaço rural ser tratado como um setor 

específico dentro da CUT e de uma reestruturação da organização sindical do setor que leve em 

consideração a sua diversidade. 

Uma das mais importantes especificidades desse setor reside no fato de que sua principal 

base sindical são os agricultores familiares. Esse segmento detém a propriedade dos seus meios de 

produção e, em regime de economia familiar, produz alimentos para o seu consumo e para o 

mercado, muitas vezes integrados com os complexos agroindustriais. Essa especificidade exige 

um comportamento diferenciado da ação sindical rural, em relação à urbana, uma vez que as 

relações capital-trabalho não são imediatas, são mediadas por outros atores sociais, com ênfase no 

Estado. 

Com a filiação da Contag, a CUT passou a ter sob sua influência direta quase a totalidade 

de um setor estratégico da economia. É preciso tratar afirmativamente a sua especificidade, de 

modo a possibilitar um salto concreto na capacidade da CUT em articular alternativas 

democráticas de desenvolvimento global para o país numa perspectiva de classe. O debate sobre o 

Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e sobre o Fomento a Processos 

Sustentáveis de Desenvolvimento Local, realizado pelo setor rural, tem reorientado a ação sindical 

do setor e produzido acúmulos que precisam ser apropriados pelo conjunto da CUT. 

Essas mudanças na ação sindical ainda precisam se materializar em termos organizativos. 

O debate histórico que o sindicalismo rural travou sobre as melhores formas de organização está 

prestes a se concretizar no 2º Congresso Extraordinário dos Trabalhadores Rurais, a se realizar em 

outubro de 1999. 

Alguns aspectos são centrais neste debate: 

 

Ampliação da base sindical 

Os avanços obtidos com a filiação da Contag à CUT precisam ser consolidados por meio 

da ampliação da base da Central no meio rural. É preciso avançar no processo de filiação de 

sindicatos e federações, identificando as falhas existentes nas políticas desenvolvidas e as 
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necessidades de mudanças. Paralelamente, é preciso investir na ampliação do número de 

trabalhadores sindicalizados, incrementando a representatividade das entidades sindicais cutistas 

no campo. 

 

Organicidade da estrutura sindical 

Com a filiação da Contag à CUT (abril de 1995) e a extinção do DNTR (novembro 1995), 

o setor rural passou por um período de transição em sua organização nacional dentro da Central. É 

preciso ampliar a participação da Contag, Fetags e STRs filiados no interior da CUT, como forma 

de expandir o debate sobre a sua consolidação como estrutura orgânica da Central. Esse debate, 

necessariamente, precisa estar articulado com o debate sobre a organização da CUT por ramos de 

produção. 

 

Reestruturação sindical 

O principal desafio é, numa conjuntura de liberdade e autonomia sindicais, conceber uma 

estrutura sindical que viabilize a participação e a unidade do conjunto dos trabalhadores na 

definição e na implementação das nossas políticas. Além do encaminhamento das lutas específicas 

da sua base, ela precisa ser um instrumento para a formulação e implementação do Projeto 

Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e para a construção das alianças necessárias à 

concretização desse processo. 

A pesquisa realizada pelo Projeto CUT/Contag identificou 26 dinâmicas diferenciadas de 

desenvolvimento no meio rural brasileiro. Cada uma dessas dinâmicas pode demandar formas 

específicas de organização sindical, as quais, contudo, precisam ser balizadas pelos princípios 

gerais políticos e organizativos da CUT. Precisamos definir os critérios que possibilitem a 

flexibilização da estrutura sindical no campo, de modo a permitir que os trabalhadores se 

organizem da forma mais adequada ao encaminhamento das suas lutas. 

Recomendamos que a Contag, como entidade filiada à CUT, em seu 2º Congresso 

Extraordinário a se realizar em outubro deste ano, discuta uma política para a organização sindical 

diferenciada dos agricultores familiares e assalariados rurais, especialmente, e faça a discussão 

sobre a política e a relação que a Contag estabelecerá com as organizações estaduais cutistas 

existentes – Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Santa Catarina (Fetrafesc), e 

a Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo (Feraesp). Pois essas e 

outras experiências significam alternativas de organização apontadas pelos próprios trabalhadores 

do campo. 

No tocante à regionalização, apesar do debate sobre a ampliação do poder efetivo do 

sindicato sempre ter sido vinculado à necessidade de ampliação da base de representação do nível 

municipal para o nível regional, no meio rural a manutenção da base municipal ou a concentração 

em sindicatos regionais depende das condições objetivas de cada realidade, devendo ser precedida 

de um processo de discussão com os trabalhadores na base. 

O Congresso Extraordinário da Contag se configura, portanto, como um espaço estratégico 

para que os trabalhadores rurais definam os rumos da concretização desse debate. A sua 

preparação deve ser uma das prioridades estratégicas dos sindicatos filiados à CUT, garantindo um 

amplo debate entre todas as concepções e propostas presentes no setor rural. 
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Organização sindical de base 

A distribuição difusa dos trabalhadores no espaço rural traz um paradoxo para a questão da 

organização sindical de base. Por um lado, ela se torna extremamente difícil. Por outro lado, 

profundamente necessária para aproximar o sindicato do cotidiano do trabalhador. O debate sobre 

a organização sindical de base no meio rural deve avançar para além das Organizações por Local 

de Trabalho, incorporando a idéia das Organizações por Local de Moradia e outros mecanismos e 

instrumentos que viabilizem uma maior participação da base na vida do sindicato. 

 

Papel das associações e cooperativas 

Intervir na organização da produção é uma das principais demandas dos agricultores 

familiares para o sindicalismo rural. A estrutura cooperativista oficial (OCB) representa os 

interesses do setor patronal no campo, sendo um dos seus principais instrumentos políticos. A 

Contag e a CUT precisam incentivar a constituição de estruturas associativas econômicas próprias 

dos agricultores familiares, as quais possibilitem uma inserção não subordinada da produção 

familiar no mercado e que ajudem na implementação do Projeto Alternativo de Desenvolvimento 

Rural Sustentável. 

Por outro lado, é preciso aprofundar o debate sobre as cooperativas. Nesse período, a CUT 

e suas instâncias não devem impulsionar a criação de cooperativas de mão-de-obra. A CUT 

simultaneamente realizará campanhas contra todas as cooperativas que sejam instrumento de 

sonegação e/ou precarização das relações de trabalho (Coopergatos). 

 

Aproximação do setor rural com o setor da alimentação 

O processo de integração da agricultura à indústria de transformação determina a 

necessidade dessa aproximação ser vivenciada desde já, a partir de desenvolvimento de ações 

conjuntas. Os trabalhadores assalariados precisam desenvolver lutas articuladas com os 

trabalhadores da indústria da alimentação, assim como os agricultores familiares integrados 

precisam articular a ação sindical com os trabalhadores da agroindústria, num processo 

progressivo. É de fundamental importância para a CUT articular a política sindical desses setores, 

como forma de qualificar a ação sindical da Central. 

 

Luta pela permanência na terra 

A luta por reforma agrária deve ser acompanhada pela conquista de políticas públicas que 

garantam a permanência da família na terra. Tais políticas devem garantir as seguintes ações: 

Crédito subsidiado, infra-estrutura básica (incluindo a educação pública e capacitação 

profissional), com vistas ao fortalecimento da agricultura familiar, de onde vem mais de 70% da 

alimentação da população do país. Tais medidas objetivam inibir o êxodo rural e garantir a 

alimentação da classe trabalhadora brasileira. 

 

POLÍTICAS PERMANENTES 

 

Política internacional da CUT 

América Latina 

A política de relações internacionais da CUT para a América Latina deve ter como 

orientação básica o combate ao neoliberalismo e a busca de soluções para desafios comuns, como 
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o desemprego, o arrocho dos salários, trabalho informal etc. Isso exige a coordenação das lutas 

que vêm ocorrendo na região (de forma ainda desarticulada) e a realização de iniciativas, em nível 

nacional e internacional, capazes de construir alternativas à globalização. 

Isto implica as seguintes políticas: 

Fortalecer as ações da ORIT no continente americano, entendendo que esta deve promover 

a articulação das lutas contra as políticas neoliberais, formulando alternativas solidárias pela 

criação de empregos e ampliação dos direitos sociais. 

Respeitando a autonomia e as distintas culturas sindicais, devemos fortalecer nossas 

relações bilaterais na América Latina, promovendo intercâmbios de experiências e ações 

conjuntas, de modo a confrontar nossa concepção sindical com a de nossos parceiros. Devemos 

priorizar as centrais dos países que enfrentam desafios semelhantes aos nossos, como é o caso do 

México, Argentina, Chile e Venezuela, entre outros. 

Estimular a atuação de nossas confederações nas estruturas regionais dos Secretariados 

Profissionais Internacionais visando ampliar a nossa presença na América Latina, avançar na luta 

contra o corporativismo e enfrentar os temas concretos colocados pela globalização. 

Propor uma agenda para a nossa atuação que contemple a luta contra a privatização, a 

informalidade, a dívida externa e em defesa do emprego, do salário, dos direitos sindicais e 

sociais. 

Propor uma campanha pela redução da jornada de trabalho, sobretudo no setor industrial 

do continente, bem como pela reforma agrária. 

Fortalecer a Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS) visando consolidar 

seu papel de articular as lutas sindicais na região, decisivo para a formulação de políticas que 

combatam o caráter excludente da integração, para promover a ampliação dos espaços 

institucionais de intervenção e realização de mobilizações conjuntas. 

 

Abaixo a ALCA 

Unidade Continental dos Trabalhadores 

No contexto da disputas regionais econômicas mundiais, os Estados Unidos tomaram a 

iniciativa de propor, a partir de 1990, sem maior detalhamento, a criação de um Acordo 

Hemisférico de Livre Comércio, por meio de progressivas ampliações do Nafta ou no âmbito da 

Iniciativa para as Américas (IPA). 

Posteriormente, nas Declarações de Princípios assinadas em 1992, os planos do 

imperialismo ficavam mais claros quando afirmava: “Resolvemos, portanto, começar 

imediatamente a construir a „Área de Livre Comércio das Américas‟ (ALCA), na qual as barreiras 

ao comércio e ao investimento serão progressivamente eliminadas. (...) Conscientes de que o 

investimento é a força motriz do crescimento no Hemisfério, encorajaremos esse investimento 

cooperando para a criação de mercados mais abertos, transparentes e integrados. Neste sentido, 

estamos comprometidos a criar mecanismos mais sólidos que incentivem e protejam o fluxo de 

investimento produtivo no Hemisfério e a promover o desenvolvimento e a integração progressiva 

dos mercados de capital. (...)” 

E no Plano de Ação de 1994: “10. Desenvolvimento e liberalização dos mercados de 

capitais. A disponibilidade de capital a taxas competitivas é essencial para financiar o 

investimento do setor privado – um elemento vital do desenvolvimento econômico. O 

desenvolvimento, liberalização e integração dos mercados financeiros, nacional e 
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internacionalmente, o aumento da transparência e o estabelecimento de uma supervisão sólida 

comparável, bem como da regulamentação de operações bancárias e do mercado de valores, 

ajudarão a reduzir o custo do capital mediante o aumento da confiança do investidor e do 

depositante.” 

Por isso “os governos formarão uma Comissão de Assuntos Financeiros hemisféricos para 

examinar as medidas destinadas a promover a liberalização da movimentação de capital e a 

integração progressiva dos mercados de capital, incluída, se considerada apropriada, a negociação 

de diretrizes comuns sobre movimentação de capital que permita a sua liberalização 

progressiva.(...)” 

Fica claro que o imperialismo tem o objetivo de promover uma verdadeira “invasão” dos 

mercados do hemisfério, sucateando as indústrias nacionais dos países menos desenvolvidos e 

aumentando a semicolonização do Sul. 

A exemplo do que foi feito com o México no Nafta, em que o acordo não significa sequer 

uma união aduaneira (não há uma tarifa comum). No que diz respeito à mão-de-obra é restritivo, 

prevendo facilidades apenas para o deslocamento de categorias específicas de profissionais 

especializados, evitando uma emigração massiva de “chicanos” pobres. Lembrando que o 

licenciamento das atividades profissionais, como advogados e médicos, será baseado em critérios 

de “competência” e não da formação acadêmica nacional. 

Além do que não se prevê tratamento especial para o parceiro economicamente menos 

desenvolvido, de maneira que o aumento do fluxo de comércio e investimentos golpeará 

violentamente a já combalida economia mexicana. Diferentemente, inclusive, dos acordos 

promovidos entre a Comunidade Européia e da Europa Central: os acordos são assimétricos, 

beneficiando economias de países como Polônia, Hungria e ex-Tchecoslováquia, ou a criação de 

fundos financeiros para apoiar a adaptação de países menos desenvolvidos à CE, como é o caso de 

mecanismos de transferência de recursos para os membros mais pobres, como Espanha, Portugal, 

Grécia e Irlanda. 

Ao contrário, apesar de em 1º de janeiro de 2003 todos os produtos industriais exportados 

dos Estados Unidos serem comercializados no México sem incidência de tarifas, estima-se que os 

produtos norte-americanos, em 2004, disputarão 92% das encomendas do governo mexicano, a 

potência do norte manterá uma política protecionista para produtos como o suco de laranja e o 

açúcar, para os quais a eliminação de tarifas demorará 15 anos. 

Com isso, o México é o pais da América Latina com maior desenvolvimento industrial das 

famosas “maquiadoras”, criando-se assim uma profunda dependência econômica, pois os custos 

de transportes são baixíssimos. Em 1990, essas indústrias realizaram exportações da ordem de 

13,8 milhões de dólares. São 448 mil empregados em aproximadamente 2.500 fábricas. Os 

produtos produzidos aí são enviados aos Estados Unidos como produtos nacionais. O grande 

problema é que os salários são mexicanos e não existem praticamente direitos trabalhistas, pois os 

operários desse setor são todos trabalhadores precarizados. 

O objetivo da ALCA é transformar todo o Hemisfério em um verdadeiro quintal norte-

americano, com total liberdade de mercado para seus capitais, produtos e uma superexploração da 

classe operária. 

A Central Única dos Trabalhadores deve seguir o caminho inverso, repudiando a ALCA 

em seu conjunto. Não existe a menor possibilidade de cláusulas progressistas nesse tratado, ou que 

assegurem o mínimo de direitos trabalhistas, pois isso iria contra sua essência de superexploração, 
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neocolonização e ingerência do continente, sob a tutela dos Estados Unidos, com alta 

“competitividade” na disputa mundial. 

Temos de buscar a integração dos trabalhadores do continente, inclusive dos norte-

americanos, que nos últimos anos realizaram importantes greves, como a da General Motors e da 

UPC, e com eles construir uma forte unidade para combater os planos engendrados pelo 

imperialismo e pelos governos nacionais a ele subservientes. 

 

Países industrializados 

As políticas neoliberais aprofundaram as contradições que fizeram do Brasil um país que 

convive com os desafios da modernidade sem ter solucionado os problemas do atraso. A 

introdução das novas tecnologias e a intensificação das estratégias empresariais de redução de 

custos e aumento de competitividade diluíram ainda mais as diferenças dos problemas enfrentados 

no local de trabalho pelos trabalhadores nos países desenvolvidos e no Brasil. Aprofundar o 

intercâmbio com as centrais desses países sobre os temas e desafios relativos à modernidade 

tecnológica constitui prioridade da nossa política de relações internacionais. 

 

Europa Ocidental 

As relações com as centrais desses países evoluíram de solidariedade e cooperação para 

intercâmbio de temas como o contrato coletivo, a organização no local de trabalho, a 

reestruturação produtiva, a questão da mulher trabalhadora e do meio ambiente e saúde do 

trabalhador etc. Esse intercâmbio continua sendo fundamental para a consolidação da CUT, das 

confederações nacionais e sindicatos de base. Essas relações devem avançar para a formulação de 

ações combinadas e com prioridades. 

Fortalecer as relações com a DGB e as centrais escandinavas, francesas e portuguesas. 

Aprofundar nossa atuação conjunta nos fóruns sindicais comuns como a CIOSL, OIT e ações de 

solidariedade na região sul do globo. Desenvolver o intercâmbio específico no que tange aos 

processos de integração e à experiência dos comitês de empresas europeus. 

 

América do Norte 

Fortalecer as relações bilaterais com a AFL-CIO, dos Estados Unidos, bem como com as 

centrais canadenses CLC e CSN, tendo como temas principais a ALCA, atuação na ORIT e 

campanhas corporativas. 

Envolver nossas confederações nesse intercâmbio, sobretudo nos setores industriais, 

agroindustriais e serviços de origem norte-americana com forte presença no Brasil. 

 

Ásia 

Nossas prioridades devem se concentrar no movimento sindical dos países de 

industrialização recente (os chamados “tigres asiáticos”) em particular com a KCTU da Coréia, 

envolvendo também nossas confederações. Apesar das diferenças de concepções que guardamos 

com relação ao movimento sindical na China, não podemos abstrair a sua presença e o impacto 

que a China vem causando sobre a economia globalizada. Conhecer a realidade dos trabalhadores 

e do sindicalismo chinês deve ser um dos objetivos de nossas relações bilaterais na região. 

Devemos também tentar abrir relações com centrais de países como a Índia e com a SBSI 
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(Sindicatos Independentes da Indonésia), até agora praticamente inexistentes. No caso da 

Austrália, devemos dar continuidade aos contatos iniciados em 1998. 

 

África 

Constituem nossas prioridades as relações com as centrais dos países de língua portuguesa: 

Angola, Moçambique, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, fortalecendo nossa 

participação na CPLP Sindical. Devemos ainda ampliar, envolvendo nossas confederações, as 

relações com a Cosatu, da África do Sul. 

 

Leste Europeu 

Devemos buscar conhecer melhor a realidade desses países e do seu movimento sindical 

após todas as transformações sofridas pela região e o impacto na organização dos trabalhadores, 

apoiando ativamente a política de solidariedade da CIOSL com os trabalhadores do Leste, bem 

como exigir transparência na afiliação de organizações à mesma. 

 

CIOSL 

Compete à CIOSL e às centrais filiadas coordenar e orientar as lutas dos trabalhadores 

diante dos principais problemas colocados pela globalização. Isso passa pelo reconhecimento das 

desigualdades da economia mundial e a necessidade de colocar a geração de emprego e 

distribuição de renda em nível mundial novamente na agenda política, não só dos governos 

nacionais, mas também das instituições internacionais, como o Banco Mundial, o Fundo 

Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio e demais órgãos das Nações 

Unidas. 

 

Combate ao dumping social 

A defesa da cláusula social tem o objetivo de combater a prática do dumping social, 

impedir o uso do trabalho infantil, o trabalho escravo, a discriminação de raça e gênero no 

mercado de trabalho e promover a defesa do direito de organização e negociação sindical. Essa 

iniciativa da CIOSL para que faça parte dos acordos internacionais de comércio deve ser 

acompanhada pelo fortalecimento do papel normativo da OIT e defesa das normas internacionais 

do trabalho. 

Para evitar atitudes protecionistas contra os países em desenvolvimento, a CUT defende 

que a aplicação de sanções negativas por parte da OMC deve ser somente realizada nos casos 

daqueles países onde persistem a violação dos direitos básicos da OIT. Os governos dos países que 

buscam soluções definitivas para esses problemas devem se beneficiar de sanções positivas, isto é, 

de recursos técnicos, financeiros e humanos para combater a prática do dumping social sempre que 

houver a participação dos trabalhadores na formulação e implementação das soluções. O 

Observatório Social da CUT criado em 1998 para investigar a estratégia e o comportamento em 

relação às normas básicas da OIT e ambientais, de empresas que se beneficiam da globalização, 

será um instrumento estratégico para combater o dumping. 

 

Defesa da Carta Social 

A defesa e ampliação dos direitos sociais e da legislação trabalhista no interior dos blocos 

comerciais regionais, no nosso caso o Mercosul, tem sido uma das principais estratégias para 
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promover o combate ao déficit social e democrático que caracterizam essas iniciativas. Devemos 

jogar peso nas mobilizações supranacionais em prol do emprego e direitos sociais. 

Exigir o cumprimento desses direitos pelos governos e empresas transnacionais, que se 

favorecem das facilidades tarifárias no interior desses blocos, deve ser uma prioridade da CIOLS e 

das organizações afiliadas. Compete à CUT ampliar as pressões sobre o governo brasileiro em 

favor da dimensão social e adoção da Carta Social do Mercosul. 

Compete à CUT pressionar para alterar o rumo do Mercosul, derrotando os governos 

neoliberais da região. Devemos exigir que o Mercosul adote uma dimensão social, garantindo livre 

circulação de pessoas, uma carta social dos direitos fundamentais dos trabalhadores, estruturas 

democráticas de participação popular, fundos sociais para reconversão produtiva, enfim, um 

conjunto de questões necessárias para construir uma verdadeira integração dos povos que busque 

desenvolvimento econômico da região com justiça social. 

A CUT acredita que só será possível a integração social com a mobilização dos 

trabalhadores desses países, denunciando os desrespeitos e violações aos direitos dos 

trabalhadores e às suas organizações. Avaliamos extremamente positivo o ato contra o 

neoliberalismo e o desemprego no 1o de Maio, em Santana do Livramento, e propomos que no 

próximo ano sejam realizadas manifestações conjuntas em todas as principais cidades fronteiriças 

dos quatro países. 

 

Direitos humanos e sindicais 

Os ataques ao direito de organização sindical não são compatíveis com a democracia e 

atentam contra os direitos do cidadão. A multiplicação desses ataques em diferentes partes do 

mundo se traduz na perseguição, prisão e às vezes até em morte de dirigentes e militantes 

sindicais. Promover a defesa dos direitos humanos e sindicais, afirmar a importância do 

sindicalismo na sociedade e impedir que atos de barbárie como o assassinato de trabalhadores 

sem-terra no Brasil prossigam impunemente constituem prioridades da política da CUT no plano 

nacional e internacional. Devemos propor à OIT a realização de uma pesquisa sobre a violação de 

direitos humanos e sindicais comparativa com o período de ajuste estrutural. 

Defendemos mudanças no Comitê de Direitos Humanos e Sindicais da CIOSL que 

favoreçam a sua agilidade e eficácia. Embora seja importante, é insuficiente a divulgação, pelo 

Comitê de Direitos Humanos da CIOLS, dos crimes praticados contra os trabalhadores. A CUT 

entende que o movimento sindical deve estabelecer parcerias com entidades da sociedade civil de 

defesa dos direitos humanos e incentivar a constituição de tribunais internacionais para o 

julgamento moral de governos que compactuam com a violação dos direitos humanos e sindicais. 

Devemos ter uma atenção especial com os companheiros da Colômbia, submetidos a uma 

violência contra seus dirigentes sindicais sem precedentes. 

 

Solidariedade com os povos 

A CUT deve dar prosseguimento às suas iniciativas próprias de solidariedade internacional 

a exemplo da campanha de solidariedade ao povo cubano e contra o bloqueio econômico norte-

americano; promover solidariedade ao povo do Timor-Leste, sob ocupação do regime autoritário 

da Indonésia; e ao povo palestino. 
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Apoio às lutas da ATTAC 

A CUT deve apoiar a luta que a ATTAC está organizando contra a Rodada do Milênio, 

porque esta é a principal ofensiva que o imperialismo desferirá a curto prazo contra a humanidade. 

Devemos nos engajar na preparação das atividades de 12/10 – Grito Continental dos Excluídos e 

em 30/11 – Jornada Mundial de Lutas Contra a Rodada do Milênio. 

 

Política Nacional de Formação 

 

A reestruturação da PNF 

O processo de reestruturação desencadeado nos anos 1993/1994, refletido nas resoluções 

do 5º Concut, tinha como objetivo a superação de alguns entraves que se apresentavam 

antagônicos à estratégia de organicidade, pretendida pela Política Nacional de Formação. O 

principal deles se caracterizava por um certo distanciamento da dinâmica da PNF do cotidiano das 

instâncias da Central, o que implicava, de maneira geral, no pouco envolvimento das direções, na 

baixa capacidade de financiamento com recursos próprios, numa certa ineficiência em responder 

com a agilidade exigida às demandas decorrentes dos desafios impostos pelos chamados temas 

emergentes e na dificuldade de mensurar os impactos que o trabalho da formação vinha tendo na 

“vida real” do sindicalismo cutista. 

A grande tarefa que tais constatações impunham para os diversos agentes envolvidos nesse 

processo de debates, que teve seu primeiro momento conclusivo no ano de 1996, era repensar a 

estratégia formativa da PNF/CUT buscando: 

Possibilitar aos seus agentes (Secretarias de Formação das diferentes instâncias e âmbitos e 

Escolas Sindicais) maior autonomia para definir suas estratégias formativas visando, 

gradativamente, radicalizar a interação com o cotidiano das instâncias. Para tanto, era necessário 

investir para que todos tivessem capacidade e condições de responder com maior agilidade e 

eficácia a tal demanda. 

Definir com maior clareza e rigor uma dinâmica de relações permanentes com as demais 

políticas da Central e contribuir, desse modo, para articular as ações em todos os níveis. 

Avançar na elaboração de uma estratégia de ação conjunta com outros parceiros (centros 

de estudos e pesquisas, universidades etc.) estabelecendo um processo de elaboração e 

socialização permanente dos saberes. 

Consolidar a concepção metodológica desenvolvida no âmbito da PNF, como meio de 

garantir sua identidade nacional. Por conseguinte, a sistematização e avaliação permanentes eram 

condições indispensáveis para o seu aprimoramento constante. 

Consolidar a Rede Nacional de Formação como importante instrumento para o fomento de 

uma nova dimensão política e cultural dos trabalhadores. 

Avançar na implementação de uma política de sustentação financeira que dialogasse com 

as diversas realidades das instâncias e, ao mesmo tempo, garantisse que a Formação fosse 

assumida pelo conjunto da CUT como uma política permanente, estratégica e não delegável. 

 

Elementos constitutivos da PNF: estratégia formativa 

Uma das principais conseqüências dos objetivos traçados no processo de reestruturação da 

PNF foi uma reorientação na própria definição das estratégias formativas: a partir de então, são as 

instâncias e estruturas do sindicalismo cutista que passam a defini-las, buscando a relação que 
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estas guardam com as necessidades e questões regionais e locais, sem perder a identidade 

nacional. Com isso, os planos de formação devem ser elaborados a partir de um processo 

permanente de diálogo e mediação entre os sujeitos da estrutura cutista (Estaduais da CUT, 

estrutura vertical e sindicatos) e os agentes da Política Nacional de Formação (Secretaria Nacional 

de Formação da CUT, Secretarias Nacionais de Formação dos ramos, Secretarias Estaduais de 

Formação, Escolas etc.). 

As prioridades, portanto, devem levar em conta as necessidades imediatas e estratégicas 

daqueles sujeitos e também as sugestões, o potencial e a capacidade da PNF de responder às 

demandas colocadas. Busca-se, desta forma, garantir na agenda da PNF as questões nacionais, 

vistas também pelo ângulo das regiões e distintos locais, as questões especificamente locais ou 

regionais e, sobretudo, a combinação da formação com as necessidades de organização e ação 

sindical de cada instância. Nesse aspecto, se reveste de particular importância a interação entre 

pesquisa e formação, como forma de contribuir efetivamente na elaboração de propostas e maior 

interação com as instâncias da CUT, em particular com a estrutura vertical na qual já existem 

várias iniciativas em curso. 

 

Referencial metodológico 

Para desenvolver a ação formativa da CUT tem sido necessário ir muito além de uma 

prática educativa que se basta como uma simples reprodução do saber e de informações. Na PNF 

se tem feito um esforço permanente de resgatar e reelaborar uma experiência educativa que vê no 

ser humano o sujeito de sua própria história, e que toma a história da luta de classes como uma 

fonte inesgotável de elaboração de saberes. Nossa experiência formativa é herdeira da tradição da 

educação popular, mas ao mesmo tempo, a partir da nossa própria sistematização, buscamos uma 

reelaboração própria, na perspectiva da formação sindical. A formação na CUT vem sendo 

construída como um espaço de debate, de troca de experiências e de elaboração, espaço no qual as 

pessoas exercitam a sua condição de sujeitos individuais e sociais em torno do projeto de 

construção do sindicalismo CUT e de uma nova realidade social para o país. 

 

Rede Nacional de Formação 

A construção da PNF tem como um dos suportes fundamentais a constituição de uma Rede 

Nacional de Formação, constituída basicamente pelos seguintes aspectos: 

Os agentes da formação – reunindo as sete escolas sindicais da CUT (Escola Sindical Sul, 

Escola Sindical São Paulo, Escola Sindical 7 de Outubro, Escola Centro-Oeste de Formação 

Sindical, Escola Nordeste de Formação Sindical, Escola Sindical Norte e Escola Sindical Chico 

Mendes), as Secretarias Estaduais, Nacionais e Departamentos de Formação dos Sindicatos e um 

amplo leque de colaboradores. São esses os agentes responsáveis por desenvolver os programas 

formativos em todo o país. 

Os fóruns da formação – formados por coletivos, encontros e plenárias de formação, 

reunindo os agentes formativos e as instâncias sindicais, organizados em diversas esferas de 

abrangência (nacional, regional, estadual, setorial, microrregional e local). Em âmbito nacional 

foram constituídos o Encontro Nacional de Formação (Enafor), o Coletivo Nacional de Formação 

(Conafor) e o Núcleo Nacional de Gestão da PNF. Esses espaços, em articulação com as instâncias 

horizontal e vertical da Central, são os responsáveis pela elaboração e coordenação dos planos de 

formação articulados nacionalmente. 
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Os Núcleos Temáticos – espaços que reúnem os agentes da Rede, colaboradores e 

dirigentes, voltados para a sistematização, elaboração e socialização de subsídios pedagógicos 

para a Rede num processo de interação com as políticas da CUT. Articulam-se a partir de 

determinados eixos temáticos, tidos como prioritários pela PNF e pela CUT: Educação do 

Trabalhador; Transformações no Mundo do Trabalho e Sistema Democrático de Relações de 

Trabalho; Gestão e Organização Sindical; Relações de Gênero; Agricultura e Desenvolvimento 

Sustentável; Globalização, Mercosul e Sindicalismo Internacional; Trabalho, Raça e 

Desigualdades; Sindicato, Estado e Sociedade. 

 

Desafios atuais da formação 

Diante das complexas mudanças pelas quais vêm passando o mundo do trabalho, que 

demandam intervenções cada vez mais qualificadas e propositivas por parte dos dirigentes e 

lideranças cutistas, coloca-se como imperativo para a PNF desenvolver ações, em sua estratégia 

formativa, que os capacite para a luta pela negociação da reestruturação produtiva desde os locais 

de trabalho; para a luta pela democratização e gestão das políticas públicas; para a atuação sindical 

em qualificação profissional, bem como para sua contratação nos processos de negociação coletiva 

e amadurecimento de proposições mais amplas que possibilitem um diálogo mais profícuo com a 

sociedade; para o enfrentamento do processo de reestruturação sindical em suas múltiplas 

dimensões; para o trato com a diversificação da pauta sindical que envolve questões como 

relações de gênero, questão racial, trabalho infantil, do menor de rua, saúde, educação, entre 

outros; e finalmente, para a formulação de um projeto alternativo de desenvolvimento. 

Nesta perspectiva, a Secretaria Nacional de Formação, em parceria com outras políticas, 

com a Estrutura Vertical da CUT, com o DESEP e outras instituições de pesquisas, já vem 

desenvolvendo algumas iniciativas que apontam para o enfrentamento de tais questões. São 

exemplos o Projeto de Pesquisa “Reestruturação produtiva, política industrial e contratação 

coletiva nos anos 1990” (CUT/Finep) e CUT/Contag, que, para além de possibilitar maior 

interação entre pesquisa-formação, contribuirão para a elaboração de políticas alternativas, em 

vários setores produtivos a partir de análises, estudos e formulações dos próprios trabalhadores. 

A significativa participação no Programa de Capacitação de Dirigentes e Assessores 

sindicais – PCDA – é outro exemplo relevante de investimento que vem sendo feito pelas diversas 

instâncias da CUT no processo de capacitação dos seus quadros no tema da reestruturação 

produtiva. Para além disso, são inúmeras as experiências de parcerias que estão em andamento na 

Rede Nacional de Formação, particularmente pelas Escolas Sindicais, as quais vêm cada vez mais 

estreitando relações com a Estrutura Vertical da CUT e com as universidades e centros de estudos 

e pesquisas. 

Os esforços realizados na PNF vão no sentido de responder com maior qualidade e 

agilidade às exigências impostas para que o sindicalismo cutista possa cumprir o papel mais 

propositivo, diante do mundo do trabalho e da sociedade. Para tanto, é preciso que dirigentes e 

militantes das diferentes instâncias sindicais se capacitem para o exercício da elaboração. Isso 

requer que a ação formativa se consolide como um espaço efetivo de reflexão e de elaboração para 

além de uma perspectiva pura e simples de reprodução de saberes. 

Não basta ao movimento sindical cutista se ater à apropriação das informações e 

sistematizações já produzidas. Os processos formativos precisam se afirmar antes de tudo como 

espaços voltados para o exercício da prática de elaboração sobre as questões da prática. Com isso, 
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para a política nacional de formação se torna ainda mais premente a necessidade de uma 

sistemática permanente de sistematização e avaliação. 

 

Financiamento da Política Nacional de Formação 

Em que pese o grande avanço com relação à superação da dependência dos recursos da 

cooperação internacional, e a diversificação das fontes de financiamento da formação, ainda se 

constitui um desafio a consolidação de uma política de sustentação financeira da formação. Tal 

política deve ser parte de uma estratégia mais global da CUT de auto-sustentação e de orçamento 

participativo. É de fundamental importância que o conjunto das instâncias destine percentuais 

orçamentários para a política de formação, bem como para as diversas políticas, capazes de 

garantir, no mínimo, os seus custos fixos e as atividades de gestão da própria política. As 

atividades formativas propriamente ditas devem ser financiadas a partir de taxas de inscrição, 

rateio entre entidades, e por meio de parcerias ou convênios específicos. 

Por sua vez, o conjunto dos agentes de formação (Escolas, SEFs, SNFs etc.) deve 

contribuir com o debate em curso sobre Política de Finanças da CUT e Orçamento Participativo. 

 

Os projetos de Formação Profissional na PNF e as novas perspectivas na educação dos 

trabalhadores 

Nos últimos períodos, o debate em torno dos impactos dos projetos de formação 

profissional na Rede de Formação da CUT tem dado centralidade aos aspectos que estão 

possibilitando um novo olhar da PNF/CUT sobre as demandas de educação dos trabalhadores, 

questão esta que caracteriza uma das grandes dívidas sociais do Estado com uma significativa 

parcela das cidadãs e dos cidadãos brasileiros. 

Para a CUT, ao reafirmar suas deliberações sobre Formação Profissional do 5º Concut e da 

7ª Plenária, impõe-se a necessidade, hoje, de aprofundar a implantação da sua política nessa área, 

avançando a partir dos acúmulos já obtidos. 

Considerando as implicações daí decorrentes, coloca-se como imperativo para a PNF/CUT 

enfrentar o desafio de, a partir das experiências em curso, avançar nas reflexões, formulações e 

implementação de estratégias formativas que articulem as dimensões da formação sindical – 

formação profissional e educação formal, dada sua compreensão de que no processo de disputa de 

hegemonia na sociedade contemporânea se insere a necessidade de construção de novas práticas 

político-pedagógicas que capacitem os trabalhadores para além das exigências de competitividade 

impostas pelo mercado. É neste sentido que caminham as experiências em curso. 

O Programa Integrar, realizado pela CNM (Confederação Nacional dos Metalúrgicos) 

desde 1996, cuja inovação metodológica se dá em vários aspectos, abrangendo a concepção da 

prática educativa com trabalhadores adultos e desempregados, a formação intensiva e participativa 

dos educadores, a articulação das ações educativas com as realidades locais e sua intervenção 

cidadã junto aos poderes públicos constituídos, a certificação legal dos processos educativos para 

trabalhadores. Como também, e fundamentalmente, a articulação das ações realizadas com uma 

clara concepção de sociedade democrática que, para se efetivar, deve conjugar autonomia crítica, 

cidadania e organização coletiva dos trabalhadores, para o enfrentamento da conjuntura atual e a 

disputa de hegemonia. Ao lado disto, o Integrar está desenvolvendo um processo inovador de 

negociação da qualificação profissional dos trabalhadores empregados através da Pesquisa 
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Participativa efetivada pelos trabalhadores nos locais de trabalho, a partir de negociações entre a 

CNM e as empresas. 

Nessa mesma perspectiva, deve-se ressaltar as ações do Projeto Integral, implementado 

pela Rede de Formação da CUT, que atua em duas vertentes: capacitação de conselheiros para as 

Comissões Municipais de Emprego e Formação de Formadores em Qualificação Profissional. Ao 

capacitar nossos conselheiros para as comissões municipais de emprego, o Integral busca atender à 

necessidade da Central de formar os representantes institucionais da CUT para atuarem em todo o 

território nacional nos conselhos tripartites e deliberativos. Com isso, garantindo os princípios 

cutistas de intervenção em políticas públicas envolvendo qualificação profissional e quanto ao uso 

de bens públicos – os recursos do FAT e o projeto para a educação profissional em construção na 

Central – bem como para avaliar e decidir sobre ações do governo e do empresariado 

coerentemente, realizando a disputa nesse âmbito. Ao realizar a Formação de Formadores em 

Qualificação Profissional, o Integral atua coerentemente com a necessidade de instituir novos 

modelos de educação e formação profissional, a partir dos princípios educacionais e 

metodológicos já preconizados na 7ª Plenária, formando multiplicadores nessas bases para uma 

atuação consistente e coerente em processos de formação profissional. 

A partir de 1999, a CUT firma, em âmbito nacional, um convênio único com o MTE/Sefor, 

por meio do Projeto Nacional de Qualificação Profissional – CUT Brasil, que envolve sete 

programas de educação, formação profissional e desenvolvimento solidário, dos quais três são 

regionais (Sul, Norte e Nordeste); dois são aprofundamento do Integrar (CNM) e do Integral 

(SNF/Rede Nacional de Formação), um da Contag e um a cargo da Secretaria Nacional de 

Formação da CUT, o Integração, que atuará, inicialmente, com dez ramos produtivos, as Estaduais 

da CUT e a Rede Nacional de Formação, realizando formação para trabalhadores, formação para 

dirigentes e formação para negociação e contratação coletiva da educação e formação profissional. 

Uma política da CUT em educação e formação profissional que avance deve aprofundar as 

experiências já em curso, avaliar a diversidade de iniciativas em desenvolvimento e organizar 

demais iniciativas realizadas por suas instâncias para uma confluência benéfica e enriquecedora 

dos acúmulos obtidos, coerentemente com aqueles princípios já expressos. 

Devemos ter clareza que as disputas em torno dos recursos do FAT e as experiências que 

vêm sendo desenvolvidas no campo da formação profissional não podem e não devem ofuscar ou 

secundarizar as atividades no campo da Formação Política e Sindical dos dirigentes, quadros 

intermediários e militantes da base cutista. 

Diante das transformações no mundo do trabalho e dos impactos sobre a organização 

sindical, coloca-se como imperativo para a PNF/CUT avançar nas definições sobre estratégias 

formativas, que leve a uma maior consciência de classe e a superação de práticas contrárias aos 

princípios da CUT. 

O resgate da história das lutas dos trabalhadores, seu acúmulo teórico, as transformações 

decorrentes destas, os elementos constituintes do processo histórico de construção da CUT, 

permeado pela defesa intransigente da democracia compreendida como valor estratégico para a 

unidade de classe, bem como as diferenças culturais e regionais devem se afirmar, cada vez mais, 

como constituintes das práticas formativas presentes na Política Nacional de Formação, tanto na 

perspectiva horizontal, classista, quanto nas abordagens específicas dos diferentes setores 

econômicos – vertical. Tais aspectos são cruciais num processo formativo que se propõe a 
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contribuir na construção de um projeto político e sindical que tem como perspectiva a 

transformação social. 

 

A política da CUT sobre formação profissional e Sistema Público de Emprego 

O papel ativo que o chamado “novo sindicalismo” exerceu no processo de 

redemocratização e na Constituinte de 1988 resultou na criação de um amplo espaço institucional, 

prevendo a participação dos atores organizados da sociedade. A crise dos anos 1980 promoveu um 

rápido processo de esgarçamento da legitimidade do Estado junto à sociedade, fruto, entre outros 

aspectos, da sua incapacidade em atender às crescentes demandas sociais em razão dos dramáticos 

efeitos decorrentes da estagnação e do descaso secular das elites. 

A crise do próprio Estado conjugada à desconfiança social sobre o seu caráter público 

levou as instituições mais representativas da sociedade civil organizada a propor novas formas e 

mecanismos decisórios sobre as políticas públicas, sempre orientadas pela determinação em 

desprivatizar a ação estatal (ou resgatando o caráter público do Estado) e por soluções alternativas 

às políticas governamentais predominantes (ou à ausência delas). Desse modo, por pressão dos 

setores mais avançados do sindicalismo e do Congresso, no final dos anos 1980 foram criados 

diversos fóruns institucionais com a atribuição de expressar a legitimidade dos diversos interesses 

organizados da sociedade, por meio da formulação de políticas e da fiscalização da ação 

governamental, buscando valorizar em novas bases o próprio papel do Estado na proteção e 

promoção sociais. 

A nossa participação nesses novos espaços de intervenção política, ao longo da última 

década, foi muito diversa, mas o suficiente para expressar o esforço político e teórico do 

movimento sindical cutista em preparar-se para disputar a hegemonia política na sociedade com o 

ideário liberal. 

Essa disputa tem envolvido desde as mudanças nas formas de organização da produção e 

do trabalho, de novas técnicas de gestão e do maior deslocamento geográfico dos investimentos e 

da produção até as profundas mudanças no papel e presença do Estado na economia, inclusive no 

papel que deveriam desempenhar os instrumentos de regulação da atividade econômica. 

Assim, questões como o desemprego tecnológico e as dificuldades crescentes que os 

desempregados têm encontrado para arranjar uma nova ocupação; a expulsão precoce dos 

trabalhadores do mercado de trabalho e o jovem que não consegue a sua primeira ocupação; a 

crescente precarização do trabalho nos setores tradicionais e a sua transformação em paradigma 

para o trabalho nos setores dinâmicos; e o desemprego que persiste em manter-se em níveis 

insuportáveis, passaram a se sobrepor à tradicional agenda dos sindicatos nas últimas décadas. 

Esse novo ambiente colocado para o movimento sindical passou a comandar iniciativas 

direcionadas à formulação de propostas sobre políticas públicas que incidem sobre o mundo do 

trabalho (política industrial, agrícola, reforma agrária etc.), e, no período mais recente, sobre as 

políticas de emprego. 

As experiências de desenvolvimento de novas metodologias de educação profissional e do 

próprio desenvolvimento de programas de educação e formação profissional são as iniciativas 

pioneiras do movimento sindical cutista no seu envolvimento direto na execução de políticas 

públicas de emprego, renda e educação. 

Desse modo, a oportunidade colocada para que a organização sindical dos trabalhadores 

junto ao Estado e outras entidades de caráter público venham a executar conjunta e 
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articuladamente políticas de emprego pode vir a constituir-se na fundação de novas bases para as 

relações entre o Estado e a sociedade, em especial no espaço público local. 

 

Condicionantes para a construção do Sistema Público de Emprego no Brasil 

Para a nossa Central, o Sistema Público de Emprego (SPE) deve corresponder ao conjunto 

de iniciativas e programas fornecidos de modo integrado ao trabalhador, fundado em princípios e 

recortes metodológicos que estimulem a plenitude do desenvolvimento da cidadania. Deve 

articular ações nas áreas de seguro-desemprego, intermediação de mão-de-obra, requalificação 

profissional, microcrédito (Proger e Bancos do Povo), entre outras políticas de emprego e renda. 

O Brasil dispõe hoje de um conjunto de políticas de emprego que apresentam baixa 

eficácia e capacidade de promover justiça social em virtude da completa desarticulação entre as 

mesmas e do contexto de extrema concentração de renda e crescente precarização do mercado de 

trabalho. 

As políticas de emprego foram implementadas no Brasil sempre de forma pontual e 

descoordenada. Em 1975 foi criado o Sistema Nacional de Emprego (SINE), por conta da 

assinatura da Convenção 88 da OIT sobre Sistemas Públicos de Emprego. O SINE passou a fazer 

a intermediação de mão-de-obra, ou seja, o “encaixe” entre as vagas disponibilizadas pelo setor 

privado e os trabalhadores em busca de emprego. O SINE, entretanto, não assumiu um papel 

estratégico, em virtude da ausência de outras iniciativas de proteção ao desemprego, funcionando 

em grande medida como agência de caráter clientelista. 

Mais de uma década depois da criação do SINE, em 1986 foi implementado o programa de 

seguro-desemprego. Para o financiamento desse programa estabeleceu-se uma fonte fixa de 

financiamento, o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para os gastos com esses benefícios e 

as demais políticas de emprego. 

O FAT possui um conselho de gestão tripartite, o Conselho Deliberativo do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (Codefat), com participação de empresários, trabalhadores e governo, 

responsável pela definição dos gastos e acompanhamento dos programas que contam com o seu 

apoio financeiro. 

A partir de 1995, além do seguro-desemprego e da intermediação de mão-de-obra, o FAT 

passou a conceder financiamentos a pequenos produtores rurais e microempreendedores urbanos 

(Proger) e a investir em planos de requalificação profissional. Também a partir de 1995, passaram 

a ser instaladas as comissões municipais e estaduais de emprego, também tripartites, cujo papel é 

acompanhar de forma mais descentralizada a execução das políticas de emprego, trabalho e renda. 

Entretanto, ainda não possuímos no país um Sistema Público de Emprego, basicamente por 

cinco razões fundamentais. Em primeiro lugar, devido à falta de prioridade política e compromisso 

governamental com a construção de um Sistema Público de Emprego. O Executivo, ao contrário, 

tem promovido de modo sistemático o desvio de recursos das políticas de emprego, renda e 

qualificação profissional para financiar o seu crescente compromisso com os juros da dívida 

pública. 

Em segundo lugar, as políticas de emprego executadas ao nível estadual são, na grande 

maioria dos casos, estanques. O trabalhador que recebe seguro-desemprego geralmente não é 

enviado a programas de requalificação profissional, muitas vezes não tem acesso aos 

financiamentos do Proger, não sabe que o SINE do seu Estado dispõe de um serviço de 

intermediação de mão-de-obra e assim por diante. 
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Em terceiro lugar, o desempenho do SINE é bastante heterogêneo, o que se justifica por 

desmandos administrativos e falta de visão estratégica de algumas Secretarias de Trabalho, mas 

também pela incapacidade por parte do Ministério do Trabalho em definir diretrizes comuns aos 

vários estados, levando em conta as especificidades regionais. 

Em quarto lugar, falta uma definição estratégica mais clara sobre a distribuição das 

responsabilidades entre União, estados e municípios e acerca do papel que os atores sociais e 

patronais devem ter na construção de um Sistema Público de Emprego. 

Em quinto lugar, deve-se ressaltar que há divergências dos atores sociais quanto ao modelo 

de políticas públicas de emprego. Mais recentemente, surgiram correntes do sindicalismo 

dispostas a transformar essas políticas numa nova empreitada de negócios. Há também outros 

setores da sociedade que, comandados pelo pragmatismo conservador, preferem continuar 

apostando na prática sindical dirigida pelo corporativismo e economicismo. 

Em síntese, a construção do Sistema Público de Emprego tem sido condicionada pelo 

descaso governamental, por fortes resistências conservadoras ou interesses privatistas de 

organizações empresariais e sindicais. Esses fatores, conjugados ao processo voluntarioso de 

descentralização de um sistema inacabado e ainda indefinido, têm se revelado em um sistema 

muito heterogêneo, desorganizado e desprovido de orientações gerais e de uma sistemática mais 

democrática e rigorosa de acompanhamento e avaliação. 

Deve-se se ressaltar que a construção do Sistema Público de Emprego depende do 

desempenho mais geral do mercado de trabalho. Taxas de desemprego nas alturas e crescente 

precarização do mercado de trabalho não podem ser revertidas apenas com políticas de emprego 

locais e regionais. O crescimento econômico dirigido à expansão do emprego e à distribuição de 

renda e acompanhado por políticas industriais, agrícolas e agrárias ativas é, sempre foi e continua 

sendo a política de emprego mais eficaz que existe. 

Neste contexto, ao lado da nossa avaliação crítica das políticas de emprego existentes, 

estamos desenvolvendo ações inovadoras cujo objetivo básico é oferecer à sociedade e aos 

trabalhadores instrumentos que possam nos credenciar a disputar o rumo das necessárias 

mudanças que precisam ocorrer nessa área, procurando dotar os mais amplos segmentos sociais 

excluídos ou em situação de risco de condições mínimas de dignidade e de inserção no mercado 

de trabalho. 

 

As bases para a construção do Sistema Público de Emprego no Brasil 

A falta de articulação entre as atuais políticas de emprego – seguro-desemprego, 

intermediação de mão-de-obra, formação profissional e programas de geração de trabalho e renda 

– promove forte dispersão da atuação pública e perda de eficácia no tratamento das diversas 

dimensões que incidem sobre o esforço público de reinserir não só os trabalhadores no mercado de 

trabalho, mas também na vida pública, familiar e em comunidade. 

Já a desarticulação das políticas de emprego estaduais e regionais em relação às demais 

políticas de desenvolvimento econômico agrava as dispersões do foco de atuação do setor público 

em gerar empregos e renda. Na maioria dos casos, as políticas de desenvolvimento regionais e 

locais não são convergentes com os programas oferecidos no âmbito das políticas de emprego. 

As políticas de emprego não são concebidas para atingir os problemas mais graves que os 

distintos segmentos sociais de trabalhadores encontram para a reinserção no mercado de trabalho, 
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como, por exemplo, os chefes de família, pessoas com mais de 40 anos, jovens e outros grupos 

sociais. 

A intermediação de mão-de-obra fica restrita ao “encaixe” entre as vagas de algumas 

empresas do setor privado e os trabalhadores, geralmente de escolaridade baixa, havendo pouca 

influência no processo de recrutamento de mão-de-obra. 

A formação e educação profissionais, especialmente no “Sistema S”, encontram-se 

concentradas nos segmentos de maior escolaridade e conduzidas por metodologias e concepções 

restritas ao maior adestramento dos trabalhadores, ou seja, baseadas na noção de empregabilidade 

que resume os preceitos básicos de cidadania e do conhecimento à adequação passiva do 

trabalhador ao posto de trabalho. 

Os cortes do ajuste fiscal FHC/FMI têm atingido os recursos para as políticas de emprego e 

renda, inclusive para a educação profissional, e resultado na redução cada vez maior da carga 

horária dos cursos e do custo médio do treinando. Cabe ressaltar, ainda, a mais completa 

desarticulação entre os vários sistemas de formação profissional (Planfor, “Sistema S”, escolas 

técnicas e universidades). 

Os recursos do FAT depositados de modo compulsório (40% da receitas líquidas) no 

BNDES são utilizados – junto às outras fontes da carteira de crédito do banco – para a 

estruturação de programas de financiamento à modernização tecnológica das grandes empresas e 

de apoio ao programa de privatização. E esses programas não são capazes de promover uma 

diferenciação dos processos de reestruturação selvagem, sempre acompanhados da demissão em 

massa de trabalhadores. A modernização produtiva que conta com o apoio público não tem sido 

negociada e acompanhada de cláusulas sociais. 

Já a definição e distribuição dos recursos das políticas de emprego e renda (Proger) 

precisam ser condicionadas por estudos permanentes que possam identificar ou sugerir com 

precisão quais são os principais focos, áreas ou microrregiões e, especialmente, os beneficiários 

que devem merecer o tratamento de prioridades nacionais em articulação com programas estaduais 

ou regionais de desenvolvimento. 

Há uma forte concentração dos recursos do Proger na região Nordeste (Proger Urbano) e 

na região Sul (Proger Rural e Pronaf), não se difundindo aos menores, entre os “pequenos 

produtores” da cidade e do campo pelo país afora. Os excluídos do mercado de trabalho tendem a 

ficar excluídos do sistema oficial de microcrédito em virtude do excesso de garantias das agências 

de repasse e do paternalismo dessas instituições. 

O Banco do Povo, por sua vez, tem demonstrado fortes sinergias e repercussões na geração 

de trabalho e renda em determinadas experiências, necessitando de soluções que possam 

impulsionar a sua generalização. O baixo comprometimento de recursos por parte do BNDES 

nesse programa e o eterno impasse na solução de problemas relativos a garantias estão entre os 

principais entraves para a expansão dessa modalidade de programa de trabalho e renda. 

É preciso chamar a atenção sobre o papel mais atuante que as comissões estaduais e 

municipais de emprego podem exercer no desenvolvimento do sistema público de emprego. Essas 

instâncias têm reunido poucas condições de atuar de modo mais agressivo nos debates, na 

fiscalização, acompanhamento e avaliação dos programas e de fazer de suas experiências, práticas 

e dilemas, instrumentos da construção e consolidação do Sistema Público de Emprego. 
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Tratam-se de espaços que, na prática, têm oferecido poucas oportunidades de interferência 

nos rumos das políticas públicas de emprego e renda. A distância entre as atribuições efetivas das 

comissões estaduais e municipais de emprego e das Secretarias de Trabalho é enorme. 

Por isso, conjugado ao processo de formação de dirigentes e assessores para atuar nas 

comissões estaduais e municipais de emprego, deve-se construir um Sistema Público de Emprego 

que confira a essas instâncias um poder efetivo em termos de alocação e definição das prioridades 

dos gastos, como parte do processo de criação e consolidação do sistema público de emprego. 

Diante dessas complexas questões que envolvem e condicionam a construção do Sistema 

Público de Emprego, a Executiva Nacional da CUT no final de 1998 aprovou uma iniciativa 

pioneira de criação da Central de Atendimento Integrado ao Trabalhador, com o objetivo de 

transformá-la em experiência-piloto de desenvolvimento do espaço público não estatal. 

A construção de espaços públicos não estatais é convergente com os princípios que sempre 

nortearam a ação da Central e de todo o campo democrático-popular no processo Constituinte de 

1988, ancorados na crítica da natureza privatista do Estado brasileiro. Isto nos levou a propor 

novas formas e mecanismos decisórios sobre as políticas públicas, resgatando o caráter público do 

Estado e propondo soluções alternativas às políticas governamentais predominantes (ou à ausência 

delas). 

Desse modo, por pressão dos setores mais avançados do sindicalismo e do Congresso, no 

final dos anos 1980 foram criados diversos fóruns institucionais com a atribuição de expressar a 

legitimidade dos diversos interesses organizados da sociedade, por meio da formulação de 

políticas e da fiscalização da ação governamental, buscando valorizar em novas bases o próprio 

papel do Estado na proteção e promoção sociais. 

E esses espaços, junto ao processo de disputa mais amplo de hegemonia política na 

sociedade, devem colocar-se para a CUT como oportunidades de fundação de novas bases para as 

relações entre o Estado e a sociedade, em especial no espaço público local. A construção desse 

novo espaço público deve ser capaz de promover inovações em quatro dimensões das relações 

entre o Estado e a sociedade, ao menos quanto à execução de políticas de emprego. 

A primeira trata do envolvimento direto de entidades sindicais na gestão de políticas de 

emprego, trabalho e renda que por si só representa uma grande inovação, nesta década, para as 

relações do sindicato com a sua base social e com os desempregados. 

A segunda envolve a criação de uma rede de instituições cooperantes, especialmente as 

universidades representativas de experiências e inserções distintas sobre as políticas de emprego e 

que, em razão dessas próprias características, podem oferecer uma contribuição decisiva para 

garantirmos qualidade e eficiência ao desenvolvimento e execução dessas políticas. 

A terceira dimensão diz respeito à oferta articulada dos programas de seguro-desemprego, 

intermediação de mão-de-obra, educação e requalificação profissional, microcrédito, incubadoras 

de empresas, cooperativas de produção e populares e de iniciativas de estímulo ao primeiro 

emprego. Estes programas são absolutamente necessários para o desenvolvimento de políticas de 

emprego orientadas à promoção da cidadania e à reinserção dos trabalhadores desempregados ou 

em situação de risco no mercado de trabalho. 

A última dimensão diz respeito ao necessário papel complementar que as iniciativas de 

espaços públicos não estatais devem ter com a execução das políticas estatais de empregos dos 

municípios e dos governos estaduais. O Estado deve participar da execução de todas as iniciativas 

e dividir a responsabilidade com os atores organizados da sociedade, especialmente os sindicatos 
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dos trabalhadores, na definição, acompanhamento, avaliação e sugestões de mudanças de rumos 

das políticas e programas. 

A Central Única dos Trabalhadores deve ser protagonista dessa agenda, resgatando a 

importância de se construir o Sistema Público de Emprego. Essa não é a prioridade do governo de 

FHC! Sua única prioridade é retirar progressivamente essa atribuição do próprio Estado. 

 

Formação profissional – Contexto socioeconômico 

A industrialização brasileira, principalmente no período entre 1930 e 1980, ampliou 

fortemente um mercado de trabalho que tinha como características os baixos salários, a 

heterogeneidade, o subemprego, a alta rotatividade, a precarização da contratação, a exclusão 

social etc. Esses traços perversos do mercado de trabalho acompanharam todo o desenvolvimento 

do capitalismo tardio e dependente brasileiro. 

Entre os anos 1947 e 1980 o PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 7,1 % ao ano. A indústria 

de transformação cresceu 8,5 %. No chamado “milagre brasileiro” (1970-1974) o emprego 

industrial cresceu 8,4 % ao ano no país e 8,6 % em São Paulo, acompanhado da absoluta proibição 

de atividades sindicais, índices campeões do mundo de acidentes e mortes no trabalho e jornadas 

de trabalho absurdas. Considerando o período de 1971 a 1978, mesmo com a desaceleração da 

economia entre 1974 e 1978, o crescimento do emprego industrial foi de 5,4 % ao ano. 

Apesar de todo esse crescimento econômico, não foram criados mecanismos de proteção 

social para os trabalhadores frente à instabilidade do mercado de trabalho. 

O “Sistema S” foi criado na década de 1940 para fazer a capacitação da mão-de-obra 

necessária a esse modelo econômico, mantido com recursos públicos e monopolizado na gestão 

pelas confederações empresariais (CNI, CNC, CNA etc.). Por pressão internacional, em 1975 é 

criado o SINE (Sistema Nacional de Emprego), orientado a ser um simples alocador de mão-de-

obra, nunca exercendo uma política integrada de emprego. 

Importa lembrar que nos países capitalistas centrais estruturou-se, principalmente no pós-

Segunda Guerra Mundial, um sistema operado por agências públicas de emprego responsáveis por 

intermediação, “qualificação” e recolocação de desempregados. 

No Brasil, a existência de taxas altíssimas de rotatividade da mão-de-obra – fenômeno 

ainda mais brutalizado pela substituição da “estabilidade” pelo FGTS, pela ditadura militar em 

1966 –, não só define a “flexibilidade” do mercado de trabalho (taxa de 39,5%, em 1995 – 

MTb/RAIS). A facilidade com que se demite trabalhadores impede ainda determinada 

“estabilidade” que possibilitaria um tipo mais generalizado de formação profissional inerente aos 

interesses das grandes empresas. Há, portanto, a opção empresarial de seletividade desse processo 

de “qualificação”. 

Mais ainda. O sistema educacional brasileiro sempre dividiu a educação para o trabalho 

para filhos dos pobres, sendo a educação em geral projetada para filhos das famílias mais 

abastadas e ricas. E, historicamente, como não poderia deixar de ser lógico às classes dominantes, 

as escolas técnicas profissionalizantes (federal, estadual e municipal) sempre foram financiadas 

com recursos públicos. 

A crise dos anos 1980 promoveu um rápido processo de esgarçamento da legitimidade do 

Estado junto à sociedade, fruto, entre outros aspectos, da sua incapacidade em atender às 

crescentes demandas sociais em razão dos dramáticos efeitos decorrentes da estagnação e do 

descaso secular das elites com as camadas populares. 
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A crise do próprio Estado, conjugada à desconfiança social sobre o seu caráter público, 

levou as instituições mais representativas da sociedade civil organizada a proporem novas formas 

e mecanismos decisórios sobre as políticas públicas, sempre orientadas pela determinação em 

desprivatizar a ação estatal (ou resgatando o caráter público do Estado) e por soluções alternativas 

às políticas governamentais predominantes (ou à ausência delas). 

Desse modo, por pressão dos setores mais avançados do sindicalismo e do Congresso, no 

final dos anos 1980, em particular no processo constituinte, foram criados diversos fóruns 

institucionais com a atribuição de expressar a legitimidade dos diversos interesses organizados da 

sociedade, por meio da formulação de políticas e da fiscalização da ação governamental, buscando 

valorizar em novas bases o próprio papel do Estado na proteção e promoção social. 

A nossa participação nesses novos espaços de intervenção política, ao longo da última 

década, foi muito diversa, mas o suficiente para expressar o esforço político e teórico do 

movimento sindical cutista em preparar-se para disputar a hegemonia política na sociedade com o 

ideário liberal. Essa disputa tem envolvido desde as mudanças nas formas de organização da 

produção e do trabalho, de novas técnicas de gestão e do maior deslocamento geográfico dos 

investimentos e da produção até as profundas mudanças no papel e presença do Estado na 

economia, inclusive no papel que deveriam desempenhar os instrumentos de regulação da 

atividade econômica. 

Assim, questões como o desemprego tecnológico e as dificuldades crescentes que os 

desempregados têm encontrado para arranjar uma nova ocupação; a expulsão precoce dos 

trabalhadores do mercado de trabalho e o jovem que não consegue a sua primeira ocupação; a 

crescente precarização do trabalho nos setores tradicionais e a sua transformação em paradigma 

para o trabalho nos setores dinâmicos; e o desemprego que persiste em manter-se em níveis 

insuportáveis, passaram a se sobrepor à tradicional agenda dos sindicatos nas últimas décadas. 

Nos anos 1990, a imposição do programa neoliberal generalizou também no Brasil a 

aplicação de “políticas compensatórias” – visível denominação ideológica do capital frente à 

desestruturação do mercado de trabalho, o desemprego em larga escala, a precarização e 

flexibilização das relações de trabalho. 

Objetivando a geração de emprego e renda, baseando-se também na “qualificação”, 

“requalificação”, “treinamento” e educação de trabalhadores, o Planfor, baseado nos recursos do 

FAT, tornou-se o principal instrumento governamental, acionado pela Secretaria Nacional de 

Formação Profissional (Sefor) do Ministério do Trabalho, do Codefat e das Comissões Tripartites 

de Emprego (estaduais e municipais). 

Esse novo ambiente colocado para o movimento sindical passou a comandar iniciativas 

direcionadas à formulação de propostas sobre políticas públicas que incidem sobre o mundo do 

trabalho (política industrial, agrícola, reforma agrária etc.), e, no período mais recente, sobre as 

políticas de emprego. 
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INDICADORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – BRASIL/1996 

 

 
 

RECURSOS E USUÁRIOS DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM PAÍSES 

SELECIONADOS EM 1990 

 

 
 

É indiscutível que foram as políticas econômicas de abertura comercial alucinada, de 

sobrevalorização cambial e de altíssimas taxas de juros as principais responsáveis pela expansão 

avassaladora do desemprego na década de1990. Assim, enquanto na “década perdida”, mais 

precisamente entre 1981-1989, a economia brasileira registrou uma taxa média anual do PIB de 

2,7%, foi a rigor o emprego público responsável pelo nível do emprego com carteira assinada. De 

1990 a 1999 calcula-se que a mesma taxa do PIB deverá ser de 1,2% (se confirmada a previsão do 

governo FHC de 4% para este último ano). Simultaneamente, entre 1989 e 1998, foram perdidos 3 

milhões de empregos, quando os postos de trabalho formais (registrados ou com carteira assinada) 

desabaram de 25,5 milhões para 22,5 milhões. 

Portanto, embora percentualmente aparentem ser altos os recursos destinados à formação 

profissional (ver tabelas), a involução do emprego e a desestruturação do mercado de trabalho 

brasileiro são incontestáveis. Por outro lado, as estatísticas oficiais disponíveis não permitem uma 

melhor avaliação do caráter e eficácia dos programas de requalificação profissional. 
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Análise da situação atual e diretrizes de política 

Reafirmamos as resoluções do 5º Concut e as decisões da 7ª Plenária da CUT sobre 

Formação Profissional, particularmente no que tange à concepção de formação profissional, às 

críticas ao “Sistema S”, às medidas estratégicas de gestão pública dos fundos públicos e à proposta 

de organização dos Centros Públicos de Formação Profissional. 

Em nome de compromissos imediatos com as agências internacionais, como o Banco 

Mundial – a principal instância orientadora de política educacional dos chamados países em 

desenvolvimento – o governo FHC está comprometendo inconseqüentemente o futuro da 

educação brasileira. No que diz respeito ao ensino técnico, o ajuste às exigências do Banco 

Mundial leva o governo a redefini-la por meio de um projeto de lei que hipertrofia o papel do 

mercado e transforma as instituições de ensino tecnológico em treinadoras de mão-de-obra. 

Para a CUT, a apropriação do conhecimento sobre a realidade social, a realidade do 

trabalho e de sua transformação são pressupostos para uma intervenção crítica e autônoma dos 

trabalhadores na sociedade, nas relações de trabalho e no mercado de trabalho, e devem ser a base 

para os processos educativos, em especial para a educação profissional. A educação profissional é, 

portanto, um patrimônio social cuja gestão precisa ser democratizada, e na qual os trabalhadores 

têm a responsabilidade de garantir sua hegemonia. 

Nesta perspectiva, as ações e projetos de formação profissional realizados no âmbito da 

CUT devem buscar o desenvolvimento de iniciativas e propostas que superem as concepções 

reducionistas de educação por meio de adestramento, bem como o conceito hegemônico de 

empregabilidade, no qual os trabalhadores são responsabilizados individualmente por sua 

(in)capacidade para adentrar e permanecer no mercado de trabalho. 

Devem buscar, também, capacitar a representação cutista nos fóruns institucionais 

deliberativos: comissões municipais e estaduais de emprego, como meio de qualificar a sua 

intervenção na busca da democratização de fato desses espaços, buscando promover o debate 

sobre as prioridades e a eficácia das políticas governamentais para a geração de novos empregos e 

melhor distribuição de renda. 

 

Afirmar uma concepção de política pública de educação integrada em contraposição à visão 

Neoliberal  

Explicitando ainda mais a subordinação do país aos ditames das agências internacionais 

(FMI, Banco Mundial, BIRD, entre outras) e o alinhamento brasileiro à lógica de acumulação 

ainda mais excludente, oriundo da mundialização do capital, e da nova ordem mundial desenhada 

pelos países centrais, o governo FHC faz o ajuste do Estado, promove a centralização das decisões 

e toma características gerenciais, privatizando a execução das políticas públicas por meio de 

contratos de prestação de serviços. Notadamente no campo educacional, as reformas 

implementadas apontam para o desmonte do ensino superior e da produção tecnológica, para a 

mercantilização da educação em todos os níveis, que passa a ser organizada pela ótica privada, do 

mercado e do lucro. 

Conceber a formação profissional como parte integrante do sistema educacional público, 

organizado a partir da ótica dos trabalhadores e sua relação com o modelo de desenvolvimento em 

construção e o mercado de trabalho, coloca-se como uma diretriz de ação para a CUT. Sua 

viabilidade requer a articulação do conjunto das políticas de educação da Central, em especial a 

articulação e unificação das entidades representativas dos trabalhadores em educação, com as 
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demais entidades e políticas impactadas e interessadas na temática da educação e formação 

profissional para os trabalhadores. 

A afirmação das propostas dos trabalhadores em contraposição ao projeto neoliberal do 

governo implica em trazer o conflito para a esfera pública, promovendo seu debate e 

problematização. Ações que divulguem e socializem nossas posições devem ser implementadas, 

por meio de documentos, atos massivos e dos representantes da CUT nos fóruns institucionais. 

Conjugado aos princípios que delineiam o projeto educacional dos trabalhadores, 

defendemos a participação do movimento sindical no controle social dos fundos públicos, 

consolidados a partir de taxações compulsórias ou na forma de incentivos fiscais, destinados à 

educação e formação profissional. Defendemos a democratização e a gestão pública do “Sistema 

S”, por meio da gestão tripartite e paritária dos recursos e das decisões pedagógicas e 

administrativas. 

Reafirmar, pois, a posição da CUT que considera a educação de qualidade direito 

fundamental dos trabalhadores, cuja importância da formação para o enfrentamento cultural, 

técnico e político da reestruturação produtiva, do desemprego e da exclusão de milhares de 

trabalhadores, não se reduz aos cursos de qualificação profissional, mas deve estar integrada a 

uma política de promoção de crescimento econômico, sustentável e solidário, que permita a 

distribuição de renda e riqueza e reafirme o trabalho como um direito inalienável do homem. 

 

Formação profissional para além das exigências da competitividade 

A formulação de políticas no campo da formação profissional tem que levar em conta a 

situação atual dos trabalhadores brasileiros, jovens e adultos, que apresentam, em sua maioria, 

baixos índices de escolarização formal e um precário desempenho escolar. Não é possível 

concordar com a afirmação da Sefor de que “mais agoniante que estar desempregado é ser 

desempregado qualificado” (Educação Profissional – Um Projeto para o Desenvolvimento 

Sustentado, 1995, p. 9). Ao contrário, defende-se a apropriação do conhecimento, o direito à 

educação como direito inalienável, como condição necessária não apenas à participação ativa do 

trabalhador nas políticas de geração de emprego e renda, mas também como medida de suas 

possibilidades no exercício pleno da cidadania. 

Dessa maneira, as deficiências de escolarização anterior não podem ser corrigidas e 

superadas apenas pela formação das chamadas, na linguagem ministerial, “habilidades básicas”, 

entendidas como conteúdos relacionados à língua portuguesa e à matemática, veiculados na escola 

básica fundamental, mas que nos cursos profissionalizantes são reduzidos, pragmaticamente, a um 

aprendizado instrumental. 

A apropriação do conhecimento social e historicamente acumulado, assim como o 

conhecimento científico e a produção tecnológica são direitos inalienáveis dos trabalhadores. 

Formação profissional sem educação básica serve ao aprofundamento da precarização das relações 

de trabalho e converte-se em adestramento dos trabalhadores; adestramento cujo modelo tem sido 

historicamente desenvolvido pelo “Sistema S”, a serviço do capital, para formar mão-de-obra e 

não para formar trabalhadores, a partir de abordagens conceituais de direito social e cidadania, 

condição sine qua non para o pleno exercício da cidadania e para o debate e o embate por políticas 

públicas de geração de emprego e renda. 

Nesta perspectiva, os programas de educação profissional para a formação, qualificação e 

requalificação, desenvolvidos no âmbito da CUT, devem viabilizar a recuperação da educação 
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básica e a elevação da escolaridade dos trabalhadores, investindo no desenvolvimento e 

aprofundamento de metodologias próprias que articulem a educação básica com a formação 

profissional; convertam-se em modelos alternativos ao governamental e possibilitem a disputa na 

sociedade para a educação que os trabalhadores concebem e defendem. 

Coerente com as concepções e propostas defendidas, e buscando avançar na formulação e 

implementação de políticas públicas de educação e formação profissional, a CUT rejeita as atuais 

medidas governamentais, efetivadas em sua maioria por meio de decretos, e que normatizam a 

educação de nível médio e profissional, separadas em dois sistemas independentes já pela LDB 

(cujo substitutivo oficial sufocou a mobilização democrática da sociedade), mas que guardam, 

ambas, profundas relações com o mercado, apoiando-se reciprocamente para promover 

competências laborais e a empregabilidade. 

 

Pela expansão da educação e da formação profissional como políticas públicas em 

contraposição à lógica da desregulamentação e da privatização 

A proposta do governo, em contradição com os princípios democráticos, orienta-se no 

sentido da crescente desobrigação do Estado com a educação tecnológica, impedindo a expansão 

do sistema federal e criando as condições jurídicas para privatizá-la; permite o repasse de verbas 

públicas para instituições privadas; cria modalidades de ensino que dissociam a educação geral da 

educação profissional e, em certos casos, prescindem da educação básica. 

O Programa de Formação Profissional – Planfor – que, de forma complementar, está sendo 

desenvolvido pela Secretaria Nacional de Formação Profissional (Sefor), do MTb, no qual se 

inclui o plano de qualificação e requalificação profissional, financiado com os recursos do FAT e 

dirigido aos trabalhadores desempregados e/ou em risco de desemprego, orienta-se por essa 

diretriz. 

Claramente integrado às demais medidas do governo FHC na esfera educacional, o Planfor 

se sustenta em pressupostos extremamente polêmicos: a necessidade generalizada, pelo setor 

produtivo, do trabalhador polivalente e participativo, desconhecendo a enorme diferenciação na 

organização do trabalho, mesmo nas empresas de produção flexível; reconhece a existência do 

desemprego crescente e da segmentação do mercado de trabalho, mas isso é entendido apenas 

como decorrência das transformações tecnológicas e atribuído aos baixos níveis de escolaridade 

da população trabalhadora, que acaba sendo responsabilizada pela sua–“empregabilidade”. Em 

resumo, os documentos programáticos da Sefor naturalizam a centralidade do mercado e o quadro 

de exclusão social produzido pelo desemprego estrutural e tecnológico. 

O Centro de Educação Profissional proposto pelo governo, com a justificativa de evitar, de 

um lado, a “burocratização” e, de outro, a “duplicação de esforços”, constitui uma rede  

“descentralizada porém articulada” de instituições públicas (ETs, Cefets, universidades etc.) e 

privadas (em especial, as escolas do SENAI, SENAC, SENAT, SENAR). Trata-se, na verdade, da 

constituição das escolas técnicas em Centros Federais de Educação Tecnológica administrados em 

parcerias que se responsabilizarão pela sua manutenção. De acordo com o MEC, no documento 

sobre o Planejamento Político Estratégico 1995-1998, no caso dos cursos profissionalizantes, “o 

eixo das articulações se voltará para as instituições de formação profissional” (SENAI, SENAC, 

SENAT e SENAR). 

É importante frisar que a Sefor/MTE e, depois, o MEC, afirmando incorporar a proposta de 

Centro Público de Formação Profissional elaborada pelos movimentos popular e sindical (Fórum 
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do Ensino Profissional) e pela CUT, construíram outra proposta que, da original, só manteve 

(astuciosamente) o nome. A CUT reafirma a bandeira dos Centros Públicos concebidos pelos 

movimentos popular e sindical e sua firme disposição de lutar em sua defesa. 

A atuação da CUT na educação profissional não pode e não deve substituir o sistema 

regular de ensino ou a obrigação do Estado em garantir educação pública, gratuita, laica, unitária e 

de qualidade para toda a população. A CUT reafirma esses princípios e sua disposição de luta para 

garanti-los. Suas ações nesse campo devem propiciar e aprofundar a contraposição sindical cutista 

ao modelo social excludente implementado pelo governo, cujo recorte neoliberal traz a 

centralidade da educação como um dos meios para legitimar a desregulamentação dos direitos dos 

trabalhadores. 

 

Garantir a educação dos jovens trabalhadores 

É preciso exigir dos governos o cumprimento do dispositivo constitucional relacionado ao 

direito dos jovens e adultos analfabetos, por meio da implementação de medidas que visem à 

erradicação do analfabetismo e ao desenvolvimento de programas de educação supletiva de 

qualidade. 

No caso dos jovens trabalhadores desempregados (40% dos que têm entre 15 e 17 anos de 

idade estão hoje em situação de desemprego), o direito ao trabalho e o direito à educação devem 

ser garantidos por meio da conquista da não obrigatoriedade do serviço militar. Atualmente, tal 

obrigação tem contribuído para impedir a inserção e continuidade dos jovens no mercado de 

trabalho. As empresas se negam a empregá-los nessa faixa etária ou os contratam de forma 

precária, sem registros, sem contratos etc. 

Por outro lado, o problema dos programas atuais de educação e qualificação profissional 

para a população jovem não reside apenas nos cursos de curta duração, mas na ausência de um 

plano de formação continuada que organize esses cursos de curta, média e longa duração – em 

módulos seqüenciais e flexíveis que constituam itinerários formativos correspondentes às 

diferentes especialidades ou ocupações pertencentes aos diferentes setores da economia. 

Por sua vez, a identificação das possíveis trajetórias ocupacionais e a construção das 

respectivas famílias formativas, além de permitir melhor correspondência entre os requisitos 

demandados pelos postos de trabalho e os perfis construídos no processo educativo, permitem aos 

alunos adequar, de acordo com suas necessidades e condições, o itinerário formativo ao itinerário 

profissional. 

 

Certificar os conhecimentos dos trabalhadores 

Garantir a reescolarização, negociar a formação profissional. 

É fundamental que os cursos de qualificação e requalificação profissional obtenham 

aprovação legal por meio do fornecimento de créditos e certificados escolares (sistema de 

certificação) reconhecidos pelo Ministério da Educação e do Trabalho e sejam vinculados aos 

processos regulares de ensino (alfabetização, ensino fundamental, médio e superior), e também 

considerados e valorizados pelas empresas nas negociações, convenções e contratos coletivos. 

A definição das formações profissionais, das políticas de inserção profissional, dos 

itinerários formativos e das mobilidades/promoções profissionais, ou seja, o processo de 

reconhecimento e construção social das qualificações deve fazer parte de nossa pauta de 

reivindicações frente às empresas e aos governos dos diferentes entes da Federação. 
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A CUT tem participado no Mercosul da discussão da definição dos critérios de certificação 

vinculados à circulação da mão-de-obra entre os países. Há um cronograma de construção de 

normas orientadoras em cada país, com gestão tripartite. As nossas iniciativas têm que estar em 

sintonia com as proposições que temos levado aos Fóruns do Mercosul: vinculação da formação 

profissional com a escolaridade, negociações bipartites nos ramos, instâncias de definição 

normativas tripartites, participações dos sindicatos e das organizações por local de trabalho na 

negociação por empresa ou ramo etc. 

A negociação coletiva da educação e formação profissional nos locais de trabalho tem que 

ser parte de uma estratégia da CUT para garantir os direitos dos trabalhadores, bem como 

interferir nos processos de reestruturação produtiva que ocorrem em diversos setores. O acúmulo 

de metodologias de negociação nessa área, bem como a inclusão desse ponto na pauta de 

negociações com o patronato e o governo são questões estratégicas na luta por mais e melhores 

empregos, salários e educação profissional. 

Entendemos que a qualificação e a requalificação profissional para o desempenho de 

funções específicas nos locais de trabalho devem ser obrigação das empresas, e não podem onerar 

os trabalhadores; por outro lado, deve-se respeitar a integralidade dos indivíduos, bem como seu 

direito à organização coletiva. Esses processos, voltados para a especificidade produtiva das 

empresas, não devem onerar os recursos públicos, direta ou indiretamente, como vem ocorrendo 

com a maioria das empresas que instituem processos de reconversão produtiva e reestruturação 

organizacional. 

A soma das iniciativas e esforços em desenvolvimento deve apontar para uma maior 

organização da CUT na atuação em educação e qualificação profissional, e convergir para a 

sinergia necessária entre as entidades sindicais cutistas. Um importante passo da CUT deve ser o 

de articular, cada vez mais, as políticas e iniciativas da formação profissional às demais políticas e 

ações voltadas para a geração de emprego e renda, numa perspectiva social e solidária. 

 

Construir uma pauta de reivindicações e definir metas a atingir nas políticas públicas de 

educação e formação profissional 

Há uma parcela importante dos recursos do Planfor dirigida à qualificação dos 

trabalhadores para as empresas. Inclusive para aquelas empresas beneficiadas pela guerra fiscal. A 

qualificação profissional dos trabalhadores para essas empresas, com recursos do Planfor, é parte 

do pacote oferecido pelos governos estaduais (junto com os demais incentivos). Na maioria das 

vezes essas empresas ao se instalarem fazem a contratação por meio de falsas cooperativas ou 

outras formas de precarização das relações de trabalho. No melhor dos casos trata-se de um 

subsídio com recursos dos trabalhadores, desvirtuando completamente os objetivos do Planfor. 

É urgente que o movimento sindical cutista amplie a sua luta pela responsabilização do 

empresariado pela formação dentro das empresas, financiada com recursos próprios, os quais 

devem ser considerados como investimento; bem como defender a participação das organizações 

por local de trabalho na discussão e gestão dos planos de formação e requalificação. Devemos 

abrir uma discussão sobre a possibilidade de uma campanha de horas livres subsidiadas pelas 

empresas para a escolarização e a formação permanente dos trabalhadores, como por exemplo a 

conquista dos trabalhadores e centrais sindicais italianas das 150 horas. 

É fundamental desenvolvermos uma política eficaz de capacitação dos quadros sindicais 

para atuarem nos respectivos locais de trabalho, garantindo: a) a definição de prazos para 
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eliminação do analfabetismo, bem como para atingir determinados graus de escolaridade na 

empresa, categoria ou setor; b) garantia de horas da jornada de trabalho, pagas pela empresa, 

destinadas à formação/qualificação/requalificação profissionais; c) compromisso da empresa em 

assumir o custo da requalificação profissional necessária à permanência no mercado de trabalho 

dos trabalhadores em situação de risco de desemprego; d) defesa de cláusulas específicas relativas 

à escolarização de jovens, das mulheres e dos trabalhadores discriminados racialmente ou por 

opção sexual. 

 

Por uma intervenção nos espaços institucionais cada vez mais consistente e qualificada 

As mudanças pretendidas na política pública de formação profissional pressupõem também 

mudanças na qualidade da participação nas Comissões Estaduais e Municipais de Emprego. A 

definição de critérios, a seleção de cursos a serem oferecidos com bases em diagnósticos e análises 

das demandas locais/regionais, as normas para a elaboração dos conteúdos programáticos, entre 

outras questões, devem ocorrer no espaço de negociação entre as partes representadas nas 

Comissões, isto é, empresários, trabalhadores e governo, sejam elas estaduais ou municipais. 

Apesar dos avanços conquistados no processo de democratização do Codefat, as políticas 

no campo da formação profissional ainda prescindem de procedimentos mais participativos e 

democráticos, pois a gestão operacional do Planfor está sob responsabilidade da Sefor, organismo 

governamental integrado aos objetivos do Ministério do Trabalho. Em cada estado, a execução do 

Planfor é responsabilidade das Secretarias Estaduais de Trabalho. A liberação dos recursos e a 

orientação dada aos programas de requalificação são, na maioria esmagadora dos casos, parte da 

política do governo estadual e das Prefeituras do que realmente decisões das Comissões Estaduais 

e Municipais tripartites. 

Para viabilizar uma participação mais eficaz dos trabalhadores nos espaços de gestão do 

Planfor, esta Plenária delibera que o representante da CUT no Codefat encaminhe, imediatamente, 

a proposta de implantação de um grupo de assessoria técnica profissionalizada e com 

funcionamento permanente (GAP – Grupo de Assessoria Permanente) para a formação 

profissional, financiada com recursos do FAT. Por outro lado, coloca-se como uma das tarefas 

prioritárias da CUT, até o 7º CONCUT, a elaboração de uma proposta de criação de um órgão 

público que articule a gestão de todas as políticas de formação profissional, inclusive dos recursos, 

sejam eles públicos (FAT) ou privados (“Sistema S”), entre outros. 

A afirmação da atuação institucional da CUT nas Comissões de Emprego deve convertê-

las em espaços legítimos de disputa de hegemonia, a partir da qual a realização de ações e projetos 

no âmbito da formação profissional, financiado com recursos do FAT, ganham maior importância. 

Temos clareza que a configuração de uma nova institucionalidade no campo educacional, 

particularmente da formação profissional, no Brasil, ainda que permeada e muitas vezes 

impulsionada por interesses governamentais e patronais, constitui-se atualmente em espaço de 

disputa ideológica e conformará as ações em educação e formação profissional nas próximas 

décadas. Garantir as condições políticas e técnico-financeiras para os trabalhadores participarem 

efetivamente da gestão do Planfor é uma exigência premente. 

 

Garantir a gestão pública dos recursos da formação profissional 

A construção de práticas de formação profissional que atendam às necessidades do 

conjunto da economia e levem em conta as necessidades dos trabalhadores só pode se realizar no 
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espaço público, com formas, conteúdos e métodos democráticos. No que diz respeito aos recursos 

do FAT, deve ser garantida uma relação prioritária com o sistema público de ensino (em 

detrimento das empresas e entidades controladas pelo setor privado), de maneira a garantir a 

elevação da escolaridade da população e o aumento da qualidade dos processos formativos, enfim, 

a conformação de uma política pública eficaz de formação profissional. Em consonância com essa 

compreensão, a CUT defende: 

a) A participação nos espaços institucionais, estaduais e municipais, em todas as iniciativas que 

visam criar Centros Públicos de Formação Profissional, desde que garantidos os princípios éticos e 

democráticos da gestão pública e que busquem desenvolver experiências exemplares de 

capacitação profissional, programas especiais voltados para os excluídos socialmente, assim como 

para os jovens e a para as mulheres; 

b) Desenvolver campanhas públicas junto com os movimentos sociais em defesa da utilização 

pública dos recursos públicos (1,8 bilhão de reais/ano de recursos para fiscais) que hoje são 

apropriados e administrados pelas confederações empresariais, via SENAI, SENAC e demais 

entidades do “Sistema S”. O total de recursos disponíveis para o “Sistema S”, incluindo as 

entidades “sociais” – SESC, SESI, SEST etc. –, foram, em 1998, de 4,3 bilhões de reais – (quase 

12 vezes os recursos do Planfor!); 

c) Apoio ao Projeto apresentado ao Congresso Nacional (Miguel Rosseto/PT-RS) de gestão 

pública do “Sistema S”. 

É preciso vincular o planejamento das políticas de emprego e formação profissional às 

políticas regionais de desenvolvimento. Para tanto, é de urgente necessidade a existência de 

observatórios permanentes das situações de emprego e da formação com gestão pública e 

participação multipartite. Os observatórios devem ser voltados para a realização de pesquisas e 

análise do mercado de trabalho, das mudanças nas ocupações e nos conteúdos das qualificações e, 

portanto, na natureza do trabalho; enfim, para a elaboração de diagnósticos e construção dos 

indicadores sociais necessários ao planejamento das políticas públicas. Existe uma experiência em 

andamento no Estado de São Paulo, como parte da política pública de formação profissional, da 

qual a CUT participa. Com base nessa experiência, a CUT fez aprovar a proposta da criação de um 

Observatório no âmbito do Mercosul. 

 

Parâmetros para a gestão dos projetos de formação profissional no campo da CUT 

Finalmente, visando garantir a transparência e a democratização das informações no 

processo de desenvolvimento de experiências exemplares de formação profissional no campo da 

CUT, faz-se necessário definir os parâmetros políticos e éticos que as constituem. A CUT concebe 

como experiências exemplares no campo da formação profissional projetos que: 

a) Tenham conteúdos que se oponham ao conceito neoliberal da empregabilidade, os quais a 

entidade proponente deve garantir caso não seja a executora; 

b) A movimentação dos recursos do FAT se dê por meio de conta corrente específica e para a qual 

a executora abra mão do sigilo bancário; 

c) Além da prestação institucional de contas, a executora deve prestar contas à entidade 

proponente, à CUT do respectivo estado, aos projetos nacionais e à Direção Nacional da CUT; 

d) Nenhum dirigente sindical cutista seja remunerado por qualquer atividade de elaboração ou 

execução de projetos de formação profissional financiados pelo FAT. 
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e) A execução privilegie a utilização do espaço físico da rede pública de ensino, provocando e 

avançando na concepção de que educação é direito do trabalhador e dever do Estado. 

 

Políticas Sociais da CUT 

A 9ª Plenária Nacional da CUT realiza-se logo após o brutal corte de gastos nas áreas 

sociais realizado pelo governo federal no âmbito do Pacote Fiscal de 1998. Essas áreas vêm sendo 

historicamente sucateadas, chegando ao verdadeiro estado de calamidade em que se encontram a 

saúde e educação públicas, por exemplo. Isso significa, portanto, a destruição das já escassas 

possibilidades de execução de políticas sociais públicas por parte do Estado. Sem a retomada dos 

investimentos sociais é impossível a implementação de políticas sociais no Brasil. A reforma da 

Previdência aprovada pelo Congresso Nacional, além da retirada dos direitos dos trabalhadores, 

representou o ataque e o desmonte da previdência social pública, abrindo as portas à privatização. 

O governo FHC e o FMI cortaram verbas da saúde, educação, previdência social, reforma 

agrária, habitação, saneamento, geração de emprego e educação profissional, somando cerca de 

3,51 bilhões de reais. Na educação o corte foi superior a 574 milhões de reais, na saúde foi cortado 

cerca de 1 bilhão de reais. A habitação e o saneamento tiveram seus orçamentos reduzidos do 

montante de 559,3 milhões de reais para 119,5 milhões de reais. A educação profissional teve seus 

recursos cortados em 50%, a mesma redução feita na reforma agrária. A previdência perdeu 380 

milhões de reais. 

O conjunto das políticas sociais que propomos pressupõe a retomada vigorosa do 

investimento social. Essa retomada, entretanto, deve ocorrer em novas bases, totalmente distintas 

dos atuais programas sociais baseados no fisiologismo e clientelismo. 

 

Saúde, previdência e assistência social 

A CUT acumulou muito na área de seguridade social. Fomos força expressiva em 

conferências nacionais, atuamos com grande repercussão nos conselhos setoriais, disputamos 

projetos no parlamento e lideramos mobilização em todo o Brasil também sobre as questões de 

seguridade social. 

Como resultado dessa política, tornamo-nos uma das principais referências da sociedade 

organizada sobre os temas do setor, criando uma forte aliança com as entidades representativas 

dos demais usuários da seguridade social. Estamos na prática desenvolvendo a política da “CUT 

cidadã”, que dialoga com o conjunto da população. 

No 7º Concut devemos, além de reafirmar posições históricas em defesa dos trabalhadores, 

formular propostas de combate efetivo ao projeto neoliberal, reforçando as questões sociais e 

avançando em novas resoluções: 

 

Sobre saúde 

Reafirmamos nossa defesa do SUS como a melhor política de saúde para nosso país. 

Queremos a universalidade, a eqüidade, a integralidade e a gratuidade das ações do SUS, sob 

efetivo controle social. Repudiamos a proposta do Banco Mundial de implantar um sistema de 

saúde pobre para os pobres, com apenas alguns procedimentos mais econômicos, abandonando os 

que precisarem de tratamentos mais custosos. 

A saúde como direito do cidadão e dever do Estado e a implementação do Sistema Único 

de Saúde, garantidos na Constituição de 1988, vem sendo desrespeitado. Os princípios de 
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integralidade e universalidade, entre outros, vêm sendo fraudados por diversos governos, 

incluindo o governo federal, que incentivam a privatização dos serviços por meio das 

organizações sociais, promovem e aceitam cortes brutais no orçamento, promovendo política de 

atenção rebaixada frente às necessidades do país. 

Além disso, grupos corporativos e mercantilistas usam a saúde como negócio de lucro fácil 

e rápido. Divulgam na imprensa uma assistência à saúde enfraquecida pela falta ou má utilização 

de recursos financeiros e por gerenciamento irregular ou descomprometido, mas não aparecem as 

experiências positivas de implantação do SUS. Diversos municípios assumiram a proteção à saúde 

com responsabilidade, baixando a mortalidade infantil, aumentando o acesso aos serviços e 

oferecendo uma atenção à saúde de qualidade. 

No próximo ano acontecerá a 11ª Conferência Nacional de Saúde, provavelmente 

precedida de Conferências Estaduais de Saúde e Conferência de Recursos Humanos, para as quais 

mais uma vez a CUT deverá articular seus sindicatos e instâncias para debate de teses e 

mobilizações em torno de políticas que garantam a viabilização do SUS. Já existe uma 

articulação/negociação dos partidos no Congresso Nacional, que devemos acompanhar, para 

aprovação de financiamento permanente para a saúde, mesmo que ainda não estejam nos moldes 

do que a PEC 169 original poderá proporcionar: um avanço na luta por recursos permanentes para 

a saúde. 

Somos contra os processos de privatização do atendimento à saúde da população, 

disfarçada ou explícita, em curso. Defendemos o SUS como um sistema que oferece atenção de 

boa qualidade para todos. 

Devemos encaminhar novas discussões sobre a saúde pública preventiva: saúde e meio 

ambiente, saúde no local de trabalho e políticas públicas de saúde preventiva (sanitárias), bem 

como combater quaisquer políticas de saúde que sejam excludentes. 

 

Sobre previdência 

A Reforma da Previdência aprovada pelo Congresso Nacional não significa nada além de 

retirada de direitos dos trabalhadores. Não ataca nenhuma das causas dos problemas que, como 

sabemos, são as fraudes e irregularidades constantes em procedimentos primários, como o repasse 

da contribuição previdenciária de milhares de empresas que a sonegam sem nenhum temor de 

punição. Pelo contrário, esses sonegadores são freqüentemente beneficiados com “anistias” e 

parcelamentos de débitos que só têm como efeito incentivar ainda mais a sonegação. 

O Sistema de Previdência do Brasil está dissociado da promoção de condições dignas de 

vida. Temos de um lado uma legião de 17 milhões de aposentados que, recebendo em média 243 

reais/mês são, depois de décadas de trabalho e de contribuição, forçados a continuar trabalhando 

para sobreviver com um mínimo de dignidade. Enquanto isto, do outro lado, uns poucos são 

beneficiados por meio de artimanhas políticas (é grande o número de empresas que sonegam 

abertamente as contribuições da Seguridade Social), as quais, se combatidas e evitadas, poderiam 

promover uma assistência à saúde de qualidade, uma excelente atenção previdenciária 

(aposentadorias e pensões) e uma assistência social (benefícios, programas e serviços) justa e 

digna para a população atingida. 

A proposta de nova estrutura para o INSS é na verdade suporte para a implementação do 

processo de privatização da previdência social, em que alguns setores são sumariamente extintos, 

outros terceirizados e o restante simplesmente privatizado, nada restando do que deveria ser um 
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órgão do serviço público, voltado aos interesses e às necessidades da população e em especial dos 

mais necessitados. Lembrando que 73% dos atendidos estão na faixa de até um salário mínimo e 

93% chegam a no máximo dois salários mínimos. 

Uma das primeiras medidas apresentadas é a extinção imediata de 2.939 cargos/funções. A 

nova estrutura prevê o enxugamento de aproximadamente 75% do quadro atual de funcionários do 

INSS. Sendo hoje de 43 mil funcionários, serão aproveitados cerca de 19 mil, dispensando assim 

os 24 mil restantes (disponibilidade ou demissão). A proposta é de que a nova estrutura tenha um 

terço dos funcionários do quadro do INSS e dois terços de prestadores de serviço. 

Durante a tramitação da Reforma da Previdência, o governo usou instrumentos como 

decretos e ordens de serviço, entre outros, para desregulamentar direitos dos trabalhadores, como a 

Aposentadoria Especial, que teve suas regras arbitrariamente alteradas. 

Pelo que define e pelo que deixa de definir, a única utilidade da reforma é “preparar” o 

caminho por onde os grandes grupos econômicos seguirão para explorar comercialmente esse 

inesgotável filão e fonte de lucro que são os serviços previdenciários, estimados em mais de 200 

bilhões de dólares/ano. E, por não ter conseguido aprovar seu projeto original, o governo prepara 

uma nova reforma que complete seu intento: atender a interesses do capital financeiro e desobrigar 

totalmente o Estado de garantir a Previdência Social. 

As novas regras são excludentes, voltadas a reduzir os gastos com benefícios e impedir o 

direito a uma aposentadoria justa, que assegure aos trabalhadores uma vida digna num momento 

especial que é a velhice. Isto, a pretexto de moralizar o sistema e reduzir privilégios, na verdade 

cortando direitos e levando água para o moinho da privatização da previdência social. 

Dentre os principais prejuízos da Reforma, destacamos o fim da aposentadoria por tempo 

de serviço, que passou a ser por tempo de contribuição. O conceito de contribuição está para ser 

definido em lei disciplinar, o que põe em risco a contagem para fins de aposentadoria do tempo de 

serviço militar, o afastamento por auxílio-doença ou invalidez, licença-maternidade, e mesmo o 

período em que o empregador não fizer o recolhimento para a Previdência. Mesmo o período 

anterior à Reforma pode estar sujeito a essa regulamentação. O conceito de contribuição 

individual ataca diretamente o princípio da Previdência Social Pública, Solidária e Universal, 

único instrumento capaz de promover a distribuição de renda no país. 

As medidas adotadas para prejudicar os trabalhadores sequer são isonômicas, pois as 

regras do regime geral da previdência social e as aplicáveis aos trabalhadores do setor público não 

atingem militares e parlamentares. 

Inaceitável, assim, que o governo vise resolver o quadro de dificuldades circunstanciais 

criadas pela própria administração por meio da redução do universo de beneficiários, da exclusão 

ou restrição ao exercício de direitos. Reduzir o número de beneficiários e tornar mais difícil ao 

cidadão obter sua aposentadoria é a meta dos que visam sanear a previdência sem reconhecer o 

seu papel social. A Previdência Social precisa muito mais de uma reforma na sua gestão, cujas 

dificuldades são a fraude, evasão e desperdício de recursos, do que uma reforma que vise à 

redução do universo de beneficiários ou os seus valores. 

Consideramos que as reformas em discussão estão muito longe do que seria necessário 

para o aperfeiçoamento do Sistema. Ao contrário, combateremos firmemente o conteúdo das 

mudanças e reafirmaremos a proposta apresentada pela CUT à sociedade e ao Congresso Nacional 

desde 1995: a universalidade da Previdência, a partir de um regime básico unificado com piso de 

um teto de no mínimo 20 salários-mínimos. Além disso, a democratização da gestão da 
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Previdência, tornando-a eficiente e, ao mesmo tempo, definindo que todo cidadão tenha iguais 

direitos previdenciários básicos compõem os eixos da Reforma da Previdência que defendemos e 

pelos quais devemos manter, no próximo período, uma luta incansável e cotidiana, buscando a 

revogação da lei 9717/98. 

Além da Reforma do Sistema Geral de Previdência, ocorre neste momento também a 

Reforma dos Institutos Estaduais e Municipais de Previdência. Na mesma lógica das reformas do 

governo FHC, ou seja, retirada de direitos e privatização. Para adequar-se à Lei Camata, que limita 

os gastos com recursos humanos em 60% da arrecadação de estados e municípios e 50% da 

arrecadação no governo federal, propõe aumentar alíquotas para trabalhadores que já estão há 

cinco anos sem reajuste, o que com certeza significará redução de salários. 

A luta por regime próprio de previdência, com contratação somente por concurso público 

em regime estatutário e gestão dos trabalhadores vem mobilizando as entidades do setor público 

para garantir o direito à aposentadoria dos trabalhadores públicos, somada a ações que comprovem 

a inconstitucionalidade da Lei 9717, que estabelece prazo e sanções aos Estados e municípios que 

não realizarem a reforma. 

Devemos reforçar a Frente Parlamentar em defesa da Previdência Pública, por meio de 

ações políticas, jurídicas para frear o desmonte da previdência. 

 

Sobre a assistência social 

Reafirmamos nossa defesa de um Sistema de Assistência Social de fato, subordinado a 

amplo controle social, apoiando e lutando para a aprovação do Fórum Nacional de Assistência 

Social e pela implantação de Conselhos de Assistência Social, articulando as ações da área, 

atendendo a todos que dele necessitem, combatendo as fraudes, picaretagens e clientelismos. 

Apoiamos a Lei Orgânica do Setor (Loas) pois, embora com limitações, é um caminho que se 

construiu para a constituição do sistema. Devemos também incentivar ações em todas as esferas 

governamentais (União, estados e municípios) objetivando elevar a qualidade de vida dos cidadãos 

e lutar para garantir a realização das conferências municipais, estaduais e nacional, conforme 

determina a Loas. 

Em relação à assistência social constatamos um grande desmonte da Loas. O orçamento 

aprovado para 1999 é 30% menor que o orçamento de 1998, que já era pequeno, levando à 

extinção de programas importantes, como o de geração de renda. 

Ao invés de atender à preocupação social com as crianças e adolescentes, assistimos a mais 

cortes. O DCA – Departamento da Criança e Adolescente –, do Ministério da Justiça, tinha em 

1995 um montante de 97,5 milhões e em 1999 terá apenas 16,3 milhões, para ações em defesa dos 

direitos da criança e adolescente; implantação e apoio dos Conselhos Tutelares. 

A área rural do programa de “aquisição de veículos escolares” sofreu um corte de 68,75%, 

o que certamente prejudicará o acesso dessas crianças e adolescentes à educação. 

 

Sobre seguridade social 

Queremos reafirmar nossa defesa do conceito de seguridade social, integrando a saúde, a 

previdência e a assistência em uma só política. São ações indissolúveis que se integram para 

atender ao conjunto das necessidades e direitos de toda a população. Para tanto, devem ter 

planejamentos integrados e orçamento único. 
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No próximo período será essencial reforçar a luta pela manutenção do emprego também no 

setor público, bem como contratação somente por concurso público, combater a redução de 

serviços e garantir o efetivo controle social da política de seguridade social. 

No Brasil a informalidade responde por mais de 50% da força de trabalho, e a 

desregulamentação da legislação trabalhista, no que se refere aos direitos dos trabalhadores, vem 

sendo aplicada em larga escala; o desemprego cresce dia a dia e coloca os trabalhadores e a 

população em geral em condição de exclusão. É tarefa da CUT, em todas as suas instâncias, 

defender a seguridade social contra os ataques do governo FHC-FMI, promovendo ações 

concretas para fortalecer a luta em defesa dos serviços públicos de qualidade, que atendam ao 

conjunto da população de forma justa e igualitária. 

 

Sobre saúde do trabalhador e meio ambiente 

O projeto neoliberal iniciado com Collor ganha força no governo FHC. Com isso, os 

direitos fundamentais básicos dos trabalhadores e trabalhadoras vêm sofrendo um ataque 

sistemático. Flexibilização e retirada de direitos têm sido a tônica do neoliberalismo. 

A forma como o trabalho é organizado, aliado a uma política de implementação da 

qualidade total e de aumento da produtividade, tem produzido graves reflexos na saúde do 

trabalhador. Essa política contribui para a precarização do meio ambiente laboral e para o 

aparecimento de doenças, sejam elas causadas por agentes físicos ou pela forma da organização do 

trabalho. 

Doenças como a leucopenia, que já matou mais de 2.000 trabalhadores; o amianto, a LER, 

estresse, e até o cometimento de suicídios etc., são algumas das conseqüências de um meio 

ambiente de trabalho precarizado. Não bastasse esse problema, o governo FHC intensifica a 

política do Estado Mínimo e vem fazendo várias tentativas de privatizar o SAT – Seguro de 

Acidente do Trabalho. Com o patronato, tem feito um ataque sistemático às NRs que tratam do 

reconhecimento de doenças causadas pelo ambiente do trabalho, ou mesmo sobre o conceito de 

incapacidade para o trabalho, retirando direitos à estabilidade, tratamento e reabilitação. 

Defendemos os serviços públicos na área de seguridade social (saúde, previdência e 

assistência social), como políticas públicas, com o objetivo de garantir a qualidade de vida, 

proteção social e conquista de cidadania. 

As reformas constitucionais, cortes no orçamento da seguridade social e o desrespeito ao 

controle social dessas políticas vêm prejudicando a atenção e vocação social do setor. A gestão 

desses serviços tem obedecido mais a uma ordem econômica de ajustes do que a critérios éticos e 

técnicos que impulsionem ações de desenvolvimento social. 

Decisões inconseqüentes de demissões de trabalhadores do setor público atingem em cheio 

o setor de seguridade social. O debate sobre tamanho do Estado adequado às necessidades sociais 

é inexistente. A extinção de postos de trabalho na seguridade social significa mais pessoas nas 

filas e maior deficiência no atendimento. 

O ambiente de trabalho precarizado deve, portanto, se constituir em preocupação constante 

para a Central. Desse modo, a 9ª Plenária deverá ter como compromisso incrementar a luta em sua 

defesa. 

Apesar de todo o discurso neoliberal de “proteção ao meio ambiente”, registra-se um 

aumento considerável da incidência de doenças decorrentes da degradação do meio ambiente 
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provocadas pela contaminação da terra, água e ar, como alguns tipos de câncer, doenças do 

aparelho respiratório, malformação fetal etc. 

Por isso, os agravos à saúde dos trabalhadores e a deterioração do meio ambiente devem se 

constituir em preocupações constantes para a Central. Assim, nós trabalhadores da CUT, nesta 9ª 

Plenária, propomos incrementar nossas lutas: 

Intensificar as ações de organização nos locais de trabalho, com a constituição de 

Comissões de Saúde, Trabalho e Meio Ambiente, por trabalhadores eleitos democraticamente 

pelas bases e com direito de estabilidade. Esse é o caminho mais eficiente para a prevenção dos 

acidentes e doenças no trabalho, conforme assinalado no texto de estrutura sindical. 

Intensificar o trabalho de formação sindical em saúde, trabalho e meio ambiente, 

capacitando mais dirigentes e trabalhadores de base para discutir e exigir melhores condições de 

trabalho, integrada à Política Nacional de Formação da CUT. Ter publicações específicas da área, 

além de uma política de divulgação e comunicação. 

Lutar pela existência, na rede pública, de atendimento dirigido aos trabalhadores, por meio 

de Centros de Referência e Programas de Saúde do Trabalhador, fortalecendo o Sistema Único de 

Saúde. Intensificar a participação da CUT nos Conselhos de Saúde em todos os níveis, integrando 

essa ação junto às Secretarias de Políticas Sociais – articulando com os nossos sindicatos ações 

para intervenção organizada nos conselhos municipais de saúde, como também articular os nossos 

sindicatos para uma ação organizada nos fóruns de saúde pública e na defesa do SUS, fazendo 

valer os seus princípios. 

Lutar para que o Seguro Acidente de Trabalho continue público, dentro do Sistema de 

Seguridade Social, com maior controle da gestão por parte dos trabalhadores, usuários e com o 

aumento da cobertura dos benefícios. 

Garantir melhoria nas leis e normas básicas em matéria de saúde e segurança do trabalho, 

complementadas pela contratação coletiva (Legislação de Sustento) e lutar para que não haja a 

precarização da legislação vigente. 

Fortalecer o Coletivo Nacional de Saúde, Trabalho e Meio Ambiente (formado por 

membros dos Coletivos Estaduais e da Estrutura Vertical), e os Coletivos Estaduais, incentivando 

a formação de Comissões de Saúde e Meio Ambiente nos sindicatos filiados, e o nosso Instituto 

técnico, o INST (capacitando-o ainda mais para sistematizar e socializar informações e dados da 

área, transformando-o em um órgão de assessoria capaz de atender às demandas da CUT). 

Lutar por normas de âmbito internacional nos mercados regionais que garantam: direito à 

informação nos locais de trabalho relativas às questões de saúde e meio ambiente; direito de 

recusa em ambientes contaminados e de risco; livre organização no local de trabalho. 

Incentivar a criação de grupos de trabalho sobre a saúde da mulher trabalhadora, rurais, 

AIDS, agentes químicos, físicos e biológicos, radiação, saúde mental, produtos cancerígenos etc., 

integrando atividades com as diversas comissões e grupos temáticos dentro da CUT: 

Desenvolver programa de formação de quadros na área de saúde e meio ambiente. 

Realizar encontros estaduais temáticos, levando em consideração as doenças do trabalho: 

LER, pair, pneumoconioses, benzeno, amianto e de cunho psicológico – , bem como AIDS e as 

dependências químicas. 

Desenvolver estudos sobre os impactos diferenciados da reestruturação produtiva na saúde 

e meio ambiente dos trabalhadores entre os diversos ramos de produção. 
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Fortalecer e dar continuidade ao projeto de formação de “CIPA–OLT”, lutando para que as 

CIPAs sejam transformadas em comissões de saúde, respeitando os princípios da CUT, e utilizar 

os instrumentos existentes – CCTSMA, CIPAs etc., para fazer frente aos efeitos da reestruturação 

produtiva na saúde dos trabalhadores. 

Desenvolver políticas na área de saúde e meio ambiente que visem a unificação das 

representações dos trabalhadores nos locais de trabalho – CIPA, Comissões de Fábrica, CCTSMA 

– criando um Sistema Único de Representação – SUR , inclusive intercategorias, no local de 

trabalho. 

Desenvolver propostas de ação eficazes para os temas: 

a) impactos da reestruturação produtiva e das novas formas de produção no trabalho e na  

sociedade; 

b) acidentes e más condições de trabalho; 

c) saúde pública e qualidade de vida para todos. 

 

Programa de Prevenção à Dependência Química 

Hoje vemos no quadro mundial, inclusive no Brasil, que as iniciativas de implementar a 

prevenção ao uso abusivo de drogas, bem como a realização de pesquisas, investigando as 

relações entre perda do poder aquisitivo e péssimas condições de trabalho, e o desenvolvimento 

dos transtornos relacionados à drogadicção, são inexistentes. 

No Brasil, os empregadores ainda adotam medidas punitivas, como a demissão, para se 

livrar do problema. A demissão sumária, a estigmatização e a culpabilização são os métodos mais 

usados, que por sua vez levam ao entendimento que a responsabilidade é individual. É uma visão 

implantada sofismaticamente para a sociedade. 

Contrários a essa postura patronal e conscientes da gravidade do problema, propomos: 

- Promoção de apoio a iniciativas via OLT e CIPAs para aprofundar a discussão sobre as 

especificidades relacionadas à temática, e suas correlações com as condições de salário e trabalho; 

- Implementação de programas de tratamento custeados pelas empresas e pelo governo com 

garantia de emprego para o trabalhador; 

- Instauração de um fórum de debates entre a CUT, o INSS e o Legislativo, sobre o atual 

tratamento de transtornos relacionados ao alcoolismo e à drogadicção; 

- Integração das políticas de prevenção ao abuso de drogas e álcool nas pautas da Secretaria de 

Políticas Sociais da CUT, como forma de viabilizar as propostas citadas acima. 

 

Meio ambiente no meio sindical 

Passados sete anos da ECO-92, muito pouca coisa mudou em nosso país no que se refere 

ao meio ambiente. O governo brasileiro adiou nos últimos anos a criação do Conselho das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio 92. A tradução e a publicação da Agenda 

21 somente foram concluídas em 1996, e as discussões sobre a Agenda 21 Nacional ainda nem 

começaram. 

A discussão do meio ambiente deve ser vista e debatida no movimento sindical sob três 

aspectos: o do meio ambiente do trabalho, que é pertinente a direitos invioláveis da saúde e da 

integridade física dos trabalhadores, que freqüentam determinado ambiente para exercer seu 

trabalho; do meio ambiente artificial, constituído pelo espaço urbano e do meio ambiente natural, 

constituído pelo solo, a água, o ar, a flora etc. 
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O Estado tem o dever de promover a vigilância e o controle da utilização dos recursos 

ambientais. Prevenir e precaver, com o fim de proteger o meio ambiente, foram objetivos 

consagrados há sete anos na ECO/92. 

A Agenda 21, assinada por 175 chefes de governo na ECO/92, introduziu no debate da 

globalização a discussão sobre desenvolvimento e meio ambiente. Não se pode falar em políticas 

públicas sem tocar na questão do desenvolvimento sustentável. O meio ambiente é parte 

estratégica do processo de globalização. É preciso combater o esgotamento dos recursos naturais. 

A Agenda 21 está centrada na “ação local”. É no nível local que as ações se concretizam 

pela mobilização direta das comunidades. Essa Agenda já está sendo implantada em vários 

municípios e em dois estados. O debate deve ser feito sistematicamente com os segmentos 

organizados e representativos da sociedade. Quais as prioridades desejadas no que se refere aos 

aspectos sociais, econômicos e ambientais, a fim de melhorar a qualidade de vida, na entrada do 

século XXI? 

A CUT deverá procurar se integrar a esse debate, nos locais em que a Agenda 21 estiver 

sendo implantada, levando nossas propostas. 

O governo FHC vem liberando o uso dos transgênicos, por meio de seu organismo 

responsável pelas questões de biossegurança, garantindo que as multinacionais entrem no país 

com alimentos já proibidos na Europa, com o objetivo de obter altos lucros. É com um 

conhecimento mínimo que as empresas de biotecnologia vêm desenvolvendo plantas que estão 

sendo cultivadas comercialmente. 

A interação com o meio ambiente e o consumo desses alimentos por seres humanos e 

animais, além de causarem quebra do equilíbrio ecológico, empobrecem a biodiversidade, 

contaminam o solo, etc., e causam ao longo do tempo doenças nas pessoas. A CUT deverá juntar-

se aos vários movimentos e denunciar o uso dos alimentos transgênicos, da forma como vem 

fazendo o governo brasileiro, para favorecer multinacionais. 

O recente enfraquecimento do Conama – Conselho Nacional do Meio Ambiente – mostra 

claramente qual é a verdadeira intenção do governo: excluir a sociedade civil e os trabalhadores 

dessas discussões. Além disso, a ausência de políticas públicas do governo federal na questão 

ambiental tem transferido decisões importantes, de caráter nacional (e portanto de toda a 

sociedade) à esfera dos Estados. Os interesses econômicos e políticos locais dão hoje a direção das 

políticas públicas para a Amazônia, por exemplo. 

O crescimento da miséria é um dos fatores que incidem negativamente sobre o meio 

ambiente. Nas regiões metropolitanas, pressionados pelos altos custos da moradia face aos baixos 

salários, constroem-se moradias precárias nas áreas de proteção de mananciais, comprometendo o 

fornecimento de água às futuras gerações. A reforma urbana necessária e o direito ao uso social da 

propriedade previsto na Constituição da República não foram sequer objeto de apreciação pelo 

governo. 

Uma central sindical como a CUT, comprometida com a construção de uma sociedade 

justa, democrática e igualitária, deve eleger a luta em defesa do ambiente e da qualidade de vida 

como prioridade. Mais que isso, precisa posicionar-se em questões fundamentais no cenário 

mundial, que discute o meio ambiente a fim de dar respostas mais rápidas sobre essas questões. 

A CUT está comprometida com a construção de uma sociedade justa, democrática e 

igualitária, que necessariamente deve também ser uma sociedade sustentável, pois a atividade 

econômica deve se sujeitar em primeira instância às restrições de ordem ecológica. Nesse processo 
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de construção da sociedade sustentável, a sociedade industrial deve transformar-se visando novas 

formas de apropriar-se da natureza, garantindo a sustentabilidade dos recursos naturais e a 

manutenção ou ampliação dos postos de trabalho. 

A CUT entende ser uma falsa questão a incompatibilidade entre preservação ou 

recuperação do meio ambiente e a manutenção ou geração de novos postos de trabalho. A atual 

forma de exploração da natureza nos levará ao caos social, com o esgotamento dos recursos 

naturais e a destruição do meio ambiente. Em conseqüência, os postos de trabalho serão também 

eliminados. Essa realidade expressa a grande contradição entre capital e natureza. 

Os trabalhadores, presentes nos diversos setores produtivos, são atores centrais desse 

processo e sofrem as conseqüências do modelo predatório. 

A luta sindical e a ecológica se fundem na busca de uma sociedade sustentável em que a 

apropriação da natureza se dê de outra forma. 

Por isso, a CUT deve priorizar a luta em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida e 

posicionar-se sobre as questões fundamentais no cenário mundial acerca do meio ambiente, com 

respostas ágeis sobre essa questão, partindo da compreensão de que o planeta é único e que as 

crises ambientais são um problema de todos. 

Que a CUT Nacional, pela 9ª Plenária Nacional, assuma uma posição contrária à liberação 

comercial dos organismos geneticamente modificados – transgênicos – e promova seminários e 

debates, encaminhando aos sindicatos filiados as resoluções deliberadas nas instâncias da CUT. 

É preciso formar cada vez mais quadros com capacidade de intervir nessa discussão, tanto 

no local de trabalho quanto nos fóruns sociais que se ocupam da temática. A questão da defesa do 

meio ambiente não pode ficar restrita à Comissão Nacional de Meio Ambiente, mas deve chegar 

aos sindicatos, ao local de trabalho, ao bairro e à casa do trabalhador. 

Temos como tarefa urgente a implementação da resolução do 4º Concut, que define a 

transformação das CIPAs em verdadeiras Comissões de Saúde, Trabalho e Meio Ambiente, 

intervindo não só no ambiente interno das fábricas, mas também no ambiente externo. 

Devemos intensificar o processo de rearticulação da Rede CUT Amazônica, 

transformando-a em espaço privilegiado de intervenção no debate sobre o desenvolvimento da 

região. 

Ampliar a participação da CNMA no subgrupo 6 do Mercosul, articulando o trabalho com 

a SRI e a Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul. Para tanto, é urgente o fortalecimento 

da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CUT e das Comissões Estaduais de Meio Ambiente, 

o que se configura em condições materiais de trabalho semelhantes às demais secretarias 

existentes na CUT. Caso contrário, as resoluções tomadas nos fóruns da Central ficarão resumidas 

a mero registro em papel. 

Desenvolver ações conjuntas com o Coletivo Nacional de Saúde, Trabalho e Meio 

Ambiente. Para tanto, é urgente o fortalecimento da Comissão Nacional de Meio Ambiente da 

CUT e a organização de Comissões em todos os estados. 

 

Combate à AIDS 

Surgido em 1980 em países ricos, atingindo segmentos específicos, o vírus HIV desenha 

hoje um novo mapa, consolidando seu perfil epidemiológico nos países subdesenvolvidos e na 

população economicamente ativa, de baixa renda. 
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O Brasil encontra-se entre os quatro primeiros países do mundo em casos notificados, 

ficando para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro o registro de 62% das notificações. 

Uma face ainda mais perversa dessa nova realidade é o aumento da incidência da AIDS em 

mulheres. De um passado recente, em que a cada 33 homens era infectada uma mulher, já 

chegamos à alarmante proporção de três para uma. E, apesar de o uso de drogas injetáveis marcar 

o perfil entre 1987 e 1990, a via sexual continua sendo o fator mais importante de contaminação 

feminina. 

Por concentrar-se em público jovem, na idade produtiva, a AIDS tem de ser uma das 

preocupações do mundo do trabalho, pois cria novos conflitos entre patrões e empregados. 

Ainda é exigido o teste de HIV em muitas empresas e, constatada a infecção, trabalhadores 

são sumariamente demitidos. 

Pressionados pelo alto custo de tratamento, governos optam por políticas preventivas e 

empresários simplesmente ignoram essa realidade. Uma pesquisa do DataFolha revelou que 81% 

das empresas não têm programas de prevenção e assistência aos funcionários doentes, e desse total 

94% nem pretende tê-la. 

Dentro desse contexto, em busca de uma melhoria na qualidade de vida da classe 

trabalhadora, a CUT cria em 1992 a Comissão Nacional de Prevenção à AIDS – CNPA – com o 

objetivo de contribuir à reversão desse quadro. 

Com uma série de trabalhos publicados, campanhas de prevenção realizadas, a CNPA, para 

fortalecer a CUT para o combate à AIDS, para promover a adoção de práticas seguras 

relacionadas à prevenção e transmissão do vírus HIV e promover a qualidade de vida dos 

trabalhadores que vivem com HIV e com AIDS, propõe:  

Organizar um Programa Nacional que contenha campanha de prevenção, com cartazes, 

cartilhas, adesivos e camisetas e seminários que capacitem dirigentes, cipeiros, comissões de local 

de trabalho, na tarefa da negociação coletiva, de modo a garantir direitos dos portadores do HIV. 

Que a 9ª Plenária indique a todos os sindicatos filiados à CUT a realização de campanhas 

permanentes de prevenção à AIDS, reforçando o 1º de dezembro – Dia Internacional de Combate 

à AIDS, Carnaval e Dia Internacional da Mulher. 

Que a 9ª Plenária indique a todos os sindicatos filiados à CUT a inclusão de pontos 

referentes à garantia de direitos aos trabalhadores portadores do vírus em suas minutas de 

negociação coletiva, bem como a garantia de biossegurança no local de trabalho. 

Desenvolver um programa de formação que tenha como objetivo divulgar as legislações 

existentes, bem como socializar informações sobre conquistas das várias categorias, programas de 

prevenção que estão acontecendo em várias categorias. 

Desenvolver um programa de integração com entidades que realizam projetos de 

prevenção e apoio aos portadores do vírus HIV. 

Que todos os sindicatos filiados à CUT requisitem das Secretarias de Saúde e sejam postos 

de distribuição gratuita de preservativos, para suas respectivas bases. 

Que a CUT e todos os sindicatos filiados encampem a campanha “Camisinha, um direito 

de todos”, idealizada pelo companheiro Betinho, que visa a eliminação dos impostos sobre a 

camisinha e sua classificação como item da cesta básica. 

Que os sindicatos reivindiquem das Secretarias de Saúde programas de prevenção e 

combate à AIDS nos locais de trabalho, sob controle também dos sindicatos. 
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Que as políticas da CUT nessa área sejam concentradas no INST, e para isto devemos 

reestruturar a CNPA, bem como criar Comissões Estaduais de Prevenção à AIDS (CEPA). 

Retomar a participação da CUT nos fóruns institucionais que discutem e elaboram políticas 

de combate à AIDS. 

 

Homossexualidade, trabalho e movimento sindical: uma ação política 

Pelo menos 10% da população mundial, de acordo com os relatórios Kinsey e Hite, sobre 

comportamento sexual, é homossexual. Mais do que uma questão de foro íntimo, essa realidade 

tem um forte impacto na vida de milhões de trabalhadores em todo o mundo que, diariamente, 

enfrentam preconceitos, discriminação e violência na sociedade devido à sua orientação sexual. 

No local de trabalho muitos empregadores discriminam os homossexuais em todos os aspectos: no 

recrutamento, nas promoções, nas demissões e nas condições de trabalho. 

No que diz respeito aos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, a realidade não é 

diferente. Isso se reflete, por exemplo, no fato de que um gay ou uma lésbica não consegue 

inscrever seu companheiro como dependente no plano de saúde patrocinado pela empresa em que 

trabalha (salvo raras exceções, como a IBM). Mesmo contribuindo para a Previdência oficial ou  

fundo de pensão, em caso de falecimento do trabalhador homossexual, a pensão não fica para seu 

companheiro, da mesma forma que o trabalhador heterossexual. Na área da saúde também 

enfrentam grandes dificuldades em obter informações, orientações e auxílios em geral, em tudo o 

que diz respeito a doenças sexualmente transmissíveis e à própria sexualidade me si. Isso ocorre 

porque a própria existência de pessoas com orientação homossexual é  “ignorada” pelas empresas 

e demais instituições. 

Todas essas constatações remetem aos sindicatos: além de lutar pela melhoria das 

condições de trabalho de todos os trabalhadores, uma outra frente de luta é a eliminação de todas 

as formas de discriminação e pela promoção da justiça econômica e social, visando defender e 

promover não só os direitos sindicais, mas também outros direitos humanos básicos. 

O reconhecimento que os direitos dos homossexuais são direitos humanos e assunto 

sindical tem se refletido nas políticas de um número crescente de sindicatos, especialmente na 

Europa Ocidental e na América do Norte, e em corporações sindicalistas, como PSI e ETUC, pois 

são poucos os países que garantem proteção legal contra essa discriminação. No Brasil, a 

discussão ainda está em fase embrionária, pois debates sobre a homossexualidade são muito 

tímidos em qualquer esfera da nossa sociedade. 

Não obstante toda essa dificuldade para se colocar o tema em pauta, tem havido um 

reconhecimento crescente de que ações na área dos direitos de homossexuais deverão ser parte de 

uma política global de combate à discriminação e proteção dos direitos dos trabalhadores e 

desempregados. Contudo, apenas um reduzido número de sindicatos tomou em consideração 

assuntos homossexuais ou desenvolveu estratégias para confrontar a discriminação ou o 

preconceito no local de trabalho. Em geral, o envolvimento e a participação dos homossexuais nos 

sindicatos têm sido um fator importante no desenvolvimento dessas estratégias, pois os sindicatos 

reconhecem hoje que tolerar discriminação contra qualquer membro do sindicato afeta 

negativamente todos do sindicato. 

Portanto, é preciso intensificar o debate na perspectiva de que a luta pelos direitos dos 

homossexuais nos locais de trabalho e na sociedade faz parte da luta mais ampla pela democracia 

e cidadania. Enquanto fecharmos nossos olhos para qualquer tipo de discriminação na nossa 
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sociedade não atingiremos o nosso objetivo: um país com direitos plenos para todos, 

independentemente de sua orientação sexual. A CUT deve realizar ações que possibilitem 

sensibilizar e instrumentalizar os dirigentes sindicais para atuarem na defesa dos direitos dos 

trabalhadores homossexuais. Para tanto, propomos que a CUT inclua em sua pauta e agenda a 

discussão contra a discriminação da livre orientação sexual, devendo o debate estar relacionado 

prioritariamente às questões das relações de trabalho: 

- Orientar as Estaduais da CUT, os sindicatos, federações e confederações filiadas a incluírem esse 

tema nos demais temas desenvolvidos pelo movimento sindical; 

- Incentivar o movimento sindical a denunciar as formas de violência e opressão a que são 

submetidas as pessoas com orientação sexual diferente do estabelecido pela sociedade; 

- Realização de atividades como encontros, seminários, oficinas, pesquisas no âmbito do 

movimento sindical, com o objetivo de aprofundar o tema e subsidiar o debate, construindo 

cláusulas específicas, visando garantir os direitos desses trabalhadores; 

- Criar uma home page sobre o tema. 

 

Política de combate ao racismo 

 

A luta anti-racismo de sindicalistas cutistas teve início bem antes do 5º Concut, quando foi 

reconhecida oficialmente pela Central como relevante para a organização dos trabalhadores. 

Os avanços conseguidos pela CNCDR (Comissão Nacional Contra a Discriminação 

Racial), sob a coordenação da Secretaria de Políticas Sociais, são inquestionáveis, apesar da 

pouquíssima estrutura de trabalho e, ainda, pouco envolvimento da maioria dos dirigentes. Mesmo 

assim, a atuação da Comissão tem contribuído para que a CUT se consolide como Central 

preocupada com todos os problemas que afetam a classe trabalhadora. Várias Estaduais da CUT, 

ramos e categorias já incluem em suas agendas a organização de seminários, campanhas e criação 

de comissões anti-racismo. 

Foram realizadas duas conferências sindicais interamericanas pela igualdade racial: em 

1994, na Bahia, e em 1995, nos Estados Unidos. Nesta última conferência foi criado o Inspir – 

Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, do qual participam todas as Centrais do 

Brasil, a ORIT e AFL-CIO, que tem como presidente Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, 

presidente nacional da CUT. 

Em maio de 1995 foi realizado o 1º Encontro Nacional de Sindicalistas da CUT contra a 

Discriminação Racial. O encontro definiu como tarefa principal a organização de uma Marcha 

contra o Racismo, pela Igualdade e pela Vida, em comemoração aos 300 anos da imortalidade de 

Zumbi. 

Em 20 de novembro de 1994 – aproximadamente 30 mil trabalhadores anti-racistas, em 

todo o país, participaram do Dia da Consciência Negra Brasileira. Grande parte eram sindicalistas 

– fruto inequívoco do grande esforço de praticamente todas as Estaduais da CUT. Envolvimento 

que se manifestou também na organização de ações, como a Jornada Zumbi pela Vida–– que 

durou dez dias de caminhada, de São Paulo a Aparecida, com paradas nas cidades para discutir o 

tema. A caminhada terminou com a realização da Missa dos Quilombos, cantada por Milton 

Nascimento. 

Essas atividades, aliadas ao aprofundamento da campanha pela implementação da 

Convenção 111 e a denúncia do seu descumprimento formalizada pela CUT junto à OIT, em 
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novembro de 1992, possibilitaram a vinda de peritos da OIT ao Brasil. Além de comprovarem o 

descumprimento, foi proposta a criação de um organismo de governo que definisse políticas de 

combate à discriminação. 

Em novembro de 1995 foi criado o GTEDEO – Grupo de Trabalho para a Eliminação da 

Discriminação no Emprego e na Ocupação –, do qual participam trabalhadores, empresários e 

governo. Esse organismo, dependendo da atuação da CUT, pode se transformar num importante 

instrumento de elaboração de políticas de igualdade de oportunidades para negros e negras, 

mulheres e outros setores discriminados. 

Em 13 de maio de 1996, o governo lançou o PNDH (Programa Nacional de Direitos 

Humanos), tentando agregar várias de nossas propostas: implementação da Convenção 111, 

funcionamento efetivo do GTEDEO, pressão para que haja a promoção de políticas de igualdade 

de oportunidades, aperfeiçoamento da legislação antidiscriminatória, inclusão do quesito cor no 

Sistema de Informação do Ministério do Trabalho, investimento na educação e capacitação de um 

modo geral e na população negra, em particular; titulação das terras das comunidades 

remanescentes de quilombos e adoção de políticas que promovam social e economicamente a 

comunidade negra. 

Uma grande vitória marcou 1996: a readmissão de Vicente do Espírito Santo, eletricitário 

de Santa Catarina. A sua forte decisão de se rebelar contra a demissão, por racismo, apoiada por 

seu sindicato e pela CUT Santa Catarina, fez com que a vitória, em todas as instâncias da Justiça, 

fosse inédita. 

Em abril de 1997 foi realizado o 2º Encontro Nacional de Sindicalistas da CUT contra a 

Discriminação Racial, que aprovou, e a 9ª Plenária reafirma, as seguintes propostas: 

- Garantir no orçamento da Central condições para possibilitar a execução das propostas aprovadas 

no 6º Concut. Instituir a prática de rateio, pelas Estaduais da CUT, das despesas dos membros da 

coordenação da CNCDR, por ocasião das suas reuniões ordinárias. 

- Aprofundar o conhecimento e o debate relativo ao impacto da reorganização do trabalho, da 

qualidade total e da globalização sobre os trabalhadores negros e negras. 

- Na campanha da CUT contra o desemprego, cadastrar os desempregados, levando em conta o 

quesito cor. 

- Orientar que na organização de campanhas de sindicalização nos sindicatos da CUT sejam 

contempladas as questões de gênero e raça. 

- Desenvolver um programa de capacitação das assessorias jurídicas dos sindicatos para 

atendimento às queixas de discriminação racial. 

- Orientar os sindicatos da CUT a desenvolverem pesquisa sobre o perfil dos trabalhadores e 

trabalhadoras, levando em conta o quesito cor, raça e gênero. 

- Manter um banco de dados nacional, sobre emprego e desemprego; legislação 

antidiscriminatória; cláusulas de acordos coletivos antidiscriminatórios; exclusão social; 

experiências de formação, para instrumentalizar os sindicatos. 

- Orientar a inclusão nos boletins e materiais informativos das CUT, ramos e sindicatos, de 

matérias sobre questão racial e gênero. 

- Que as comissões continuem, a exemplo de 1995 e 1996, realizando atividades na Semana da 

Consciência Negra (20 de novembro). 
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- Realizar um levantamento de toda a legislação antidiscriminatória existente, inclusive em 

tramitação, buscando fazer o acompanhamento, a divulgação e a luta para sua melhoria ou 

implementação. 

- Que os congressos da CUT (estaduais, nacionais) e das entidades da estrutura vertical pesquisem 

seus delegados analisando o quesito cor. 

- Orientar os sindicatos, especialmente os participantes nos conselhos de saúde, que cobrem a 

implementação da decisão da 10a Conferência Nacional de Saúde, sobre a leucopenia. 

- Aprofundar a discussão sobre anemia falciforme e melanina. 

- Articular a intermediação da CNCDR no planejamento das secretarias, nos grupos de trabalho ou 

comissões da CUT, de forma que suas discussões e informações contribuam para a melhor 

elaboração de cada política setorial. 

- Que a CNCDR, as Estaduais e dos ramos, participem ativamente da mobilização e realização das 

Conferências Estaduais e/ou Regionais, em defesa da terra, do trabalho e da cidadania, 

contribuindo para a construção de um projeto alternativo ao neoliberalismo. 

 

Violência e população negra 

Os negros morrem mais cedo e de forma mais violenta e a causa é a exclusão social, afirma 

a pesquisadora Sueli Carneiro, em entrevista publicada no jornal Folha de S.Paulo, em 17 de maio 

de 1998. A incidência de morte violenta entre a população negra pode ser caracterizada como 

genocídio: basta ver a expectativa de vida da população negra, que é de 59 anos, enquanto a 

expectativa da população branca é de 65 anos. Se não houver uma intervenção política estaremos 

assistindo passivamente a um extermínio, afirma Sueli. 

E os estudos comparativos publicados no mesmo jornal, frutos de pesquisa, também 

apontam para o mesmo caminho. 

Os estudos feitos nas declarações de óbito mostraram que os homicídios por arma de fogo 

são a principal causa de morte entre os negros, que atingem uma porcentagem de 7,4% contra 

2,8% dos brancos; 66,3% dos brancos morrem com 50 anos ou mais, enquanto os negros somente 

43,8% morrem nessa faixa etária; 41,7% dos negros morrem entre 20 e 49 anos, contra 22,8% dos 

brancos. 

A leitura desses números é a prova do racismo diz a professora Maria Inês da Silva 

Barbosa, da Universidade de Mato Grosso. Afinal, esses números só se comparam aos de 

Joanesburgo, na África do Sul: 76,1% dos homens negros morrem com menos de 60 anos. A 

pesquisa trouxe outros números, como, por exemplo: 4,7% dos negros morrem vítimas de objetos 

contundentes – faca etc. A população branca raramente morre por essa mesma questão; 23,4% dos 

negros morrem por causas extremas – homicídios, suicídios etc. Enquanto na população branca 

morrem 11,4%; 16% dos negros morrem por doenças. A criança negra tem 67% a mais de chance 

de falecer até os cinco anos do que a criança branca; na região Nordeste esse número sobe para 

71%, conforme os estudos da população produzido pela Unicamp. 

 

Diante disso, 9ª Plenária delibera que a CUT: 

- Desenvolva com outras entidades uma campanha pela paz, mostrando à sociedade o quanto é 

grande a violência sobre a população negra. 

- Realize campanha objetivando o fim da exclusão social dos afrodescendentes brasileiros e a 

igualdade de oportunidades, como solução para a paz social. Essa campanha deve divulgar os 500 
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anos de sofrimento dos negros no Brasil, enfocando principalmente trabalho, prostituição e 

mortalidade infantil, grau de desemprego, e a devastação sobre as famílias negras; baixo salário; 

demissões que recaem preferencialmente sobre os negros, risco de embranquecimento dos locais 

de trabalho, fruto da baixa escolaridade imposta aos negros. 

- Discuta com outras entidades, nacionais e internacionais, a realização de campanhas sobre o 

tema violência, com impacto através dos diversos sindicatos, desmistificando a idéia corrente de 

que o negro é o infrator. 

 

Moradia e população negra 

Oitenta em cada 100 negros moram em favelas ou em locais insalubres periféricos. Esses 

números não só atestam a dificuldade da família negra em se estabilizar em relação a emprego e 

renda, mas também apontam a necessidade de se organizar o povo negro nos locais de moradia 

para que lutem pela urbanização das favelas, saneamento básico, saúde, entre outras políticas 

públicas. 

Outra iniciativa importante é a formação de cooperativas e mutirões populares para a 

construção de casas próprias. Neste caso, com total financiamento dos terrenos e materiais por 

parte dos governos federal, estadual e municipal. 

 

A 9ª Plenária delibera que a CUT: 

- Estimule o trabalho voluntário envolvendo a urbanização, educação e cidadania. 

- Participe efetivamente da luta por reforma urbana e pela promoção da auto-estima dos moradores 

das áreas periféricas, destacando sua importância social, denunciando o descaso dos governos com 

sua situação. 

Por mais que se reconheça que houve avanço político e organizativo nessa luta, é preciso 

mais: toda a base da Central deve assumir e desenvolver as atividades deliberadas, para que a CUT 

cidadã seja uma realidade para a população negra. 

 

Propostas de formação 

A CNCDR deve realizar, em conjunto com a SNF, uma oficina para desenvolver uma 

abordagem antiracista nos conteúdos trabalhados nos Programas de Formação da CUT. Além de 

publicar uma cartilha, com análise sobre a Convenção 111 da OIT, exemplos de vitórias da luta 

contra a discriminação no emprego e a relação da legislação anti-racista. A exemplo dos seguintes 

casos: 

- Em 1997/98, o caso Vicente Batista, de Minas Gerais, concursado pelo SENAI/Fiemg, vítima da 

discriminação racial no trabalho, teve um resultado vitorioso. A Justiça do Trabalho reconheceu a 

prática de racismo. Houve abertura de processo criminal com denúncia do Ministério Público com 

base no artigo 4, da Lei 7716 – prática de racismo. O processo criminal ainda não foi concluído e 

existem poucas chances do juiz condenar os réus. 

- No dia 26 de junho de 1998, o juiz de direito da Comarca de Ponte Nova, Estado de Minas 

Gerais, nos autos do processo n.o 1321/96, condenou José Alexandre Fonseca, articulista do jornal 

O Município, de Ponte Nova, a cinco anos de reclusão em regime semi-aberto, como incurso no 

artigo 20, da Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, por ter, em 4 de abril de 1993, publicado em 

coluna intitulada Diário da Província uma matéria preconceituosa contra Elizabeth do Nascimento 

Mateus, de onde se extraem as seguintes expressões: “Uma negra que quer destruir a Fundação 
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Acácio Martins da Costa” – referindo-se ao fato da vítima ter ingressado com reclamação 

trabalhista pleiteando direito que entende justo, e diz ainda que “sente saudade do açoite e do 

pelourinho”. 

Vários outros casos vêm sendo denunciados e a CNCDR e as CECDRs os têm 

acompanhado, a exemplo do caso “Efigênia Maria Leão”: um feirante, em 24 de janeiro de 1998, 

dirigiu-se a ela com ofensas de caráter racista. O caso foi encaminhado pela CECDR da CUT/MG 

à Comissão de Direitos Humanos e ao Ministério Público. 

A 9ª Plenária reafirma o Plano Nacional da CUT pela Igualdade de Oportunidades para a 

População Negra no Mercado de Trabalho, elaborado pela CNCDR em 1998, e que traz nova linha 

de propostas divididas em três setores: o Estado, os empresários e o movimento sindical. 

O Estado é um dos atores na construção de políticas que promovam a igualdade. A atitude 

pacífica de assegurar na Constituição Federal a punição dos que exercerem práticas 

discriminatórias deve ser conjugada com uma atitude ativa, de implementação de ações 

antidiscriminatórias. O Estado, que promove e executa essas políticas, deverá: 

- Garantir em nível de governo a real implementação das políticas públicas, no plano federal, para 

a população negra. 

- Exigir das empresas o perfil de seus empregados, levantando entre outros dados o gênero, 

salário, nível de escolaridade, a raça/cor, função e a posição que ocupa na família. 

- Assegurar o acompanhamento, pelas organizações dos trabalhadores, durante todo o tempo em 

que transcorrer o levantamento do perfil dos empregados, nas empresas. 

- Nas licitações e concorrências públicas, financiamentos, subsídios, licença de exportação e nas 

atividades de licença do governo ou aval em que haja um compromisso explícito na contratação de 

mão-de-obra negra e a ausência do trabalho infantil. 

- Criar linhas de crédito que assegurem o acesso dos micros e pequenos empresários negros e 

negras, para incentivar a geração de emprego e renda. 

- Assegurar nos contratos públicos a adoção de políticas de raça e gênero. 

- Efetivar mecanismos que assegurem o acesso dos trabalhadores negros e negras ao serviço 

público, por meio de concurso público. 

- Abrir um processo de discussão junto à sociedade civil sobre Código de Conduta para as 

empresas que estabelecerem políticas de diversidade de raça e gênero. 

- Assegurar a introdução do quesito cor nos formulários de morbidade e mortalidade no trabalho. 

- Garantir a classificação da leucopenia como doença profissional, tendo em vista a sua utilização 

como doença de negros pelos empregadores, que visam fugir das condenações judiciais. 

- Adoção no Sistema Público de Saúde de procedimentos e detecção da anemia falciforme, nos 

primeiros anos de vida, hipertensão e a miomatose. 

- Implementação do Programa Nacional de Anemia Falciforme nos Estados e municípios. 

- Introduzir no Programa de Prevenção e Atendimento às DSTs/AIDS o recorte racial. 

- Os boletins epidemiológicos do Ministério e Secretarias da Saúde devem introduzir o quesito cor 

nas fichas epidemiológicas, bem como analisar o impacto das condições sociais de desigualdade 

de raça, educação e nível socioeconômico no desenvolvimento das epidemias. 

- Introdução do quesito cor em todos os prontuários da rede hospitalar dos Estados e municípios. 

- Assegurar conferências tripartites do Conselho de Saúde (governo, empresários e trabalhadores), 

em nível de estados e municípios, para discussão e implementação de assistência à saúde da 

população negra. 
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- Garantir a introdução do quesito cor nos atestados de óbito. 

- Democratizar as Agências de Formação Profissional (SENAI, SENAC, SESI, SENAR, SENAT), 

por meio de conselhos tripartites, que tenham como objetivo formular a política de formação 

profissional, acompanhar sua implementação e fiscalizar a aplicação dos recursos, sem perder a 

perspectiva de substituição das mesmas, por Centros Públicos de Ensino Profissional, que levem 

em conta, inclusive, a abordagem da discriminação racial como fator diferenciador nas relações de 

trabalho. 

- Assegurar para a gestão das Agências de Formação Profissional a participação de educadores 

negros e negras. 

- Implementar a Convenção da ONU Sobre Eliminação da Discriminação Racial no Ensino. 

- Criar política de monitoramento permanente, por meio dos conselhos tripartites, dos currículos 

escolares, livros didáticos, manuais escolares, audiovisuais e programas educativos controlados 

pelo Estado. 

- Desenvolver programas de capacitação e atualização dos profissionais da educação, que os 

habilitem a tratar adequadamente as relações raciais. 

- Desenvolver políticas que assegurem o acesso da população negra a cursos profissionalizantes e 

ao sistema educacional. 

- Garantir a inclusão do quesito raça/cor nas estatísticas educacionais. 

- Garantir, na educação integral, o tema racial. 

- Desenvolver políticas públicas em parceria com as administrações estaduais e municipais sobre 

formação profissional, com vistas ao aproveitamento dos trabalhadores negros e negras, 

considerando a baixa reinserção desses trabalhadores, mesmo sendo qualificados e requalificados 

no emprego e na ocupação. 

- Implementar as Convenções 111, 105, 29 e a 100 da OIT. 

- Garantir no Sistema Público de Emprego mecanismos que assegurem a participação efetiva dos 

trabalhadores negros. 

- Assegurar pesquisa científica, visando detectar as conseqüências e impactos sofridos pelos 

trabalhadores negros e negras, tendo em vista as transformações que vêm ocorrendo no mundo do 

trabalho. 

- Implementar política que contemple a diversidade de raça e gênero nos anúncios dos meios de 

comunicação, outdoors, quer na linguagem falada, escrita, imagem e outros. 

- Promover debates entre o governo e entidades organizadas, institutos de pesquisa, parlamentares, 

juristas, para a concepção correta dos diferentes tipos de cor (no que se refere à descendência), 

com o objetivo de suprimir o termo pardo/parda. 

- Assegurar a supressão de palavras em dicionários da língua portuguesa e demais livros que 

promovam a perpetuação da ideologia racista e sexista, por meio da linguagem. 

Objetivando iniciar transformações em busca da cidadania de todos os trabalhadores e 

trabalhadoras, sem distinção de raça, cor, orientação sexual, a CUT propõe ao empresariado 

brasileiro: 

- As empresas brasileiras não têm por habito traçar um perfil dos trabalhadores, incluindo o 

quesito cor/raça, entre outros dados. A nossa proposta é que as empresas tracem o perfil dos 

trabalhadores, incluindo os seguintes dados: gênero, raça/cor, função/cargo, salário, nível de 

instrução, posição na família. 
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- Com base no perfil levantado, as empresas se comprometerão a implementar programas 

educativos e medidas administrativas destinados a garantir igualdade de oportunidade e tratamento 

no acesso, permanência e mobilidade ocupacional de seus empregados, incluídos os candidatos, 

independentemente de cor/raça, sexo, idade, orientação sexual e quaisquer outros critérios que não 

guardem pertinência com a ocupação, qualificação ou desempenho profissionais. 

- Os programas de promoção da igualdade deverão ter como meta assegurar representação vertical 

de todos os membros dos grupos étnicos/raciais proporcionalmente à sua participação na 

população local, em conformidade com estatísticas dos recenseamentos e extensiva a quaisquer 

outros grupos vitimados por discriminação injusta. 

- Os anúncios de emprego, bem como os processos internos de seleção, deverão explicitar os 

requisitos e qualificações exigidos para o preenchimento do cargo ou função vacante. 

- Os testes de ingresso e de promoção são baseados em critérios subjetivos, dentre os quais as 

denominadas entrevistas. O programa de promoção da igualdade entende ser necessário que os 

testes percam o peso eliminatório e passem a ter peso classificatório. 

- Inserir o quesito cor nos formulários de morbidade e mortalidade no trabalho, e nos formulários 

de acidente do trabalho e das doenças ocupacionais. 

- Destinar bolsa-escola para alunos carentes da população negra. 

- Nos cursos de capacitação profissional interno das empresas garantir 100% da participação dos 

trabalhadores negros e negras. 

- Assegurar oportunidades de capacitação para os candidatos negros nos cursos de ingresso na 

empresa. 

- Capacitar trabalhadores negros e negras que estejam na base da pirâmide social da empresa, 

qualificando-os para outros níveis de cargos, garantindo a sua ascensão profissional. 

- Fazer levantamento com vistas a aproveitar os trabalhadores negros e negras que se encontram 

em subfunções e tenham formação para ocupar postos mais qualificados. 

O movimento sindical não tem apenas a tarefa de denunciar, mas o compromisso de 

apresentar propostas, e o dever de lutar pela implementação das mesmas. Com esse conjunto de 

propostas não queremos incentivar a competitividade entre negros e brancos, entre homens e 

mulheres. Ao contrário, o objetivo central é fazer com que a discriminação injusta, que durante 

tantos anos vem dificultando a ascensão social da população negra, seja eliminada e possamos ter 

uma sociedade mais justa e igualitária. 

Cabe ao movimento sindical: 

- Por meio de negociações, nos acordos coletivos introduzir cláusulas antidiscriminatórias. 

- Reivindicar a criação, nas empresas, de comissão bipartida permanente de promoção da 

igualdade, à qual caberá propor, monitorar e gerir a implantação de campanhas e programas que 

contribuam para a eliminação das desigualdades de oportunidades e tratamento no mercado de 

trabalho. 

- Por meio das comissões, receber, apurar e esgotar todos os esforços para que reclamações 

referentes a praticas discriminatórias sejam preferencialmente resolvidas extrajudicialmente. 

- Realização de seminário nacional sobre formação profissional, abordando o tema negros, 

educação e trabalho. 

- Participar das comissões e conselhos tripartites que desenvolvam o tema racial. 

- Propor mudanças no papel e na organização do ensino técnico e profissionalizante no país. 
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- Realizar atividades (seminários, conferências) em âmbito estadual e nacional sobre negros, 

educação e mercado de trabalho. 

- As escolas de formação sindical da CUT deverão capacitar os conselheiros com o tema da 

discriminação racial. 

- As escolas de formação sindical da CUT deverão incluir a temática racial em todos os cursos 

destinados aos conselheiros, formadores e dirigentes, observando as elaborações e sistematizações 

feitas por sindicalistas que militam nesse tema. 

- Seminário com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social e a CNCDR, 

para discutir políticas para a questão racial na saúde. 

- Propor que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social garanta o debate 

sobre a saúde da população negra, bem como a conferência de saúde da população negra, no 

conselho tripartite. 

- Propor que a CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - e a CUT 

pressionem o Ministério da Educação objetivando garantir o debate sobre educação e relações 

raciais. 

- Seminário em conjunto com a CNTE e a CNCDR para discutir políticas para a educação e 

relações raciais no mercado de trabalho. 

- Estabelecer parcerias com a Unitrabalho (Rede Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o 

Trabalho) para desenvolver pesquisas e projetos sobre relações raciais no Brasil. 

- Assegurar no Programa Nacional de Formação da CUT a introdução da história dos 

trabalhadores negros e negras no Brasil. 

- Viabilizar metodologia específica para introdução do quesito cor/raça nas pesquisas 

desenvolvidas pelo movimento sindical cutista. 

- A CUT orientará a Secretaria de Formação dos sindicatos filiados a capacitar seus formadores 

sobre o tema da discriminação racial e sua introdução nos cursos realizados com a diretoria e a 

base sindical a que pertençam. 

- A CUT orientará todos os sindicatos filiados a incluírem o recorte racial nos debates e cursos 

sobre reestruturação produtiva. 

- A CUT deverá incluir em todos os seus debates e cursos sobre reestruturação produtiva o corte 

racial. 

- A CUT deve desenvolver uma ampla campanha com os sindicatos, federações e confederações 

filiadas para garantir a posse das terras e condições de produção para os remanescentes dos 

quilombos, de acordo com a perspectiva dessa população. 

- A CUT e a CNCDR buscarão desenvolver junto aos sindicatos filiados atividades de formação 

que abordem os temas gênero, raça, orientação sexual e linguagem, visando eliminar todas as 

formas de discriminação. 

 

Brasil Outros 500 

FHC e a burguesia vêm fazendo uma campanha ideológica e planejando uma grande festa 

com vistas aos 500 anos, do ponto de vista dos colonizadores e do imperialismo, tentando apagar 

os crimes cometidos contra as populações indígenas, o seqüestro das populações africanas e as 

condições que lhes foram impostas neste território. A CUT, em conjunto com os movimentos 

negro e popular, deve pôr abaixo mais essa farsa governamental, se incorporando ao Fórum Brasil, 

Outros 500, que pretende resgatar a verdadeira história do povo negro e do povo índio. 
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O movimento sindical tem papel fundamental nesse processo, pois temos condições de 

propiciar a criação de grandiosa mobilização. 

Em 1995, quando do tricentenário da imortalidade de Zumbi dos Palmares, logramos êxito 

em realizar manifestações em Brasília, que contaram com cerca de 40 mil pessoas, das quais 5.000 

eram sindicalistas, que em seu Estado mobilizaram e estruturaram a marcha a Brasília. 

Devemos nesse período desencadear amplo processo de reflexão visando à questão dos 500 

anos. Realizaremos em abril do ano 2000 uma grande atividade no extremo sul da Bahia, para 

estimular a sociedade brasileira a refletir sobre nosso Brasil do ponto de vista indígena, negro e 

popular. 

Não acreditamos numa história escrita pelas classes dominantes, em que se colocam como 

protagonistas únicos e vencedores incontestes, tendo seus personagens guindados à posição de 

heróis de uma versão falsa do processo histórico. Por meio do nosso movimento revelaremos a 

verdade vivida pelos povos indígenas, pelos negros, pelas classes sociais e setores populares 

explorados e excluídos. Agora são outros 500! 

 

Os povos indígenas no contexto dos 500 Anos 

No limiar dos 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil, um fervilhar de celebrações, 

debates e produções de toda ordem parece tomar de conta da sociedade brasileira. Triunfalismo e 

mistificação misturados com saudosismo e romantismo parecem ser o pano de fundo sobre o qual 

alguns setores da sociedade estão tentando nortear as celebrações dos 500 anos de Brasil. 

Existem, entretanto, outros setores da sociedade, talvez minoritários e silenciosos, porque 

não projetados pela mídia, que vêm tentando dar um outro rumo ao evento. São movimentos 

negros, indígenas e populares, entidades, sindicatos e igrejas, que não se conformam com a leitura 

que a história oficial tem feito até hoje. No cerne de sua mobilização não estão somente a vontade 

e o desafio de organizar uma contracelebração em contraposição à oficial. Nem somente a 

preocupação em reafirmar a existência de um Brasil anterior à chegada dos europeus e, portanto, 

um Brasil invadido e conquistado porque já habitado. O que esses setores étnicos e populares 

estão tentando construir por ocasião dos 500 anos é a vontade e o desafio de tentar construir um 

“outro Brasil” a partir deles. A partir da história deles. Uma história abafada, desvirtuada e 

encoberta. 

Aqui está o nó: de um lado tentam desmascarar o processo de encobrimento que 

caracterizou a história e a formação do povo brasileiro levado adiante por umas poucas e 

arrogantes elites nestes 500 anos. Mas, do outro lado, numa postura mais propositiva e constitutiva 

e, portanto, não de simples vítimas acuadas, os movimentos populares e étnicos buscam fortalecer 

sua vontade de redescobrir seu enorme potencial transformador e dar vida a um outro Brasil. 

Como construir um outro Brasil? Quais os desafios que aparecem no caminho desses 

povos? Sobre quais bases deve-se começar a construir ou fortalecer o que já vem sendo 

construído? Estas e muitas outras perguntas se apresentam com mais intensidade no contexto dos 

500 anos. 

Para que suas tentativas de resposta não sejam uma mera reafirmação de caminhos já 

percorridos e fracassados, ou pior, a reprodução ou continuação de uma relação de dominação, é 

preciso se desfazer, inicialmente, daqueles preconceitos que povoam o nosso universo cultural e 

encarar a questão indígena como algo que permeia e desafia a sociedade. 
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O primeiro desafio continua relacionando-se à terra indígena, mas não somente em sua 

concepção legal-jurídica, de demarcação e regularização fundiária, e sim em sua concepção 

totalizadora: a da terra sem males. Uma terra na qual não haja esbulho e invasão, destruição e 

morte. Terra como territorialidade, espaço de liberdade e autonomia política e cultural. 

As áreas indígenas vêm sendo encaradas por muitos como uma enorme possibilidade de 

investimentos econômicos, até agora bastante seguros, dada a impunidade, a omissão e a 

conivência de instituições governamentais. 

O próprio governo federal atualmente está adotando uma nova estratégia para “demarcar” 

as terras indígenas, provocando impasses, deixando o Judiciário modificar o procedimento 

demarcatório, não dando o adequado acompanhamento jurídico (perde prazos, não recorre...). No 

final, convoca as partes para “um acordo de cavalheiros”, sempre reduzindo as áreas indígenas. 

Após 500 anos de Brasil, mais de 45% das áreas indígenas não foram regularizadas e são 

passíveis de qualquer tipo de redução ou invasão. Esgotado o papel das instituições jurídico-legais 

por serem omissas e coniventes, os povos indígenas terão de trabalhar num futuro próximo com 

mais afinco e racionalidade a questão da mobilização interna, para eles mesmos cumprirem aquilo 

que a legislação formal, ainda que de forma precária, prescreve sobre as terras indígenas. 

Um segundo desafio diretamente relacionado ao primeiro é a representatividade e 

densidade política dos povos indígenas no Brasil junto às instâncias institucionais e não 

institucionais. Temos de reconhecer que se os índios ainda conservam junto a vários setores da 

sociedade nacional e internacional uma certa força moral, apesar dos preconceitos historicamente 

sedimentados, o mesmo não ocorre nas relações políticas propriamente ditas. 

O grau de interferência dos povos indígenas em discutir, propor e decidir diretrizes para as 

políticas públicas indígenas é ainda bastante incipiente (ao contrário de outros países da América 

Latina). É ainda o congresso dos não-índios, cuja maioria é antiindígena, que determina as 

políticas que incidem na vida dos povos indígenas. Muitas rivalidades internas, fruto de um 

passado-presente cultural, repressões, descaso institucional, não permitiram que os povos 

indígenas conseguissem junto ao Estado e à sociedade um mínimo de autonomia política. 

Tutelados e conduzidos anos a fio pela longa mão do Estado, por meio da FUNAI, os 

povos indígenas são chamados, agora, a se organizar e estruturar segundo os modelos e critérios 

da sociedade não índia. 

O governo federal, neste momento, está tentando estadualizar, municipalizar e até 

privatizar muitos dos poucos serviços que vinha prestando às comunidades indígenas. Isso 

significa que a nova esfera de influência para os povos indígenas passa a ser a dos interesses 

políticos e econômicos regionais dos governos estadual e municipal. Considerada a cultura 

antiindígena existente nas classes políticas do nosso Estado, não é difícil prever qual o futuro que 

está a se delinear para as populações nativas. Hoje, autonomia em sentido amplo, se tomou a 

palavra-chave na organização indígena e nos setores indigenistas. 

Entretanto, a autonomia deve ser construída com a aliança e o apoio real e concreto de 

outros setores da sociedade civil organizada. Afinal, povos indígenas, negros e setores populares 

já estão tentando construir um outro Brasil, a partir deles e não das elites, em que a democracia, o 

pluralismo cultural, a justiça social e econômica são os verdadeiros alicerces. 

 

 

 



73 
 

Política de gênero 

 

Igualdade de oportunidades: um desafio para a CUT 

As mulheres e o mercado de trabalho 

Entre todas as formas de opressão, aquela que se exerce contra a mulher na sociedade 

capitalista tem um caráter distinto das demais porque atinge mais da metade de toda a espécie 

humana (52% da população mundial é mulher). E entre as trabalhadoras a mulher negra é aquela 

que concentra em si o mais alto grau de opressão: por ser negra, mulher e trabalhadora. Os planos 

econômicos, as privatizações, o endividamento do Estado e o atrelamento ao capital internacional 

têm trazido o aumento do desemprego e piorado as condições de vida. Isso vem afetar sobretudo 

as mulheres. Na América Latina elas são 15,7% dos desempregados, enquanto entre os homens 

esse índice é de 10,9%. Segundo a UNICEF, 1,3 bilhão de pessoas estão vivendo abaixo da linha 

de pobreza e, desse número, 70% são mulheres. As mulheres formam o grupo que concentra a 

maior vinculação do salário mínimo como parâmetro de rendimento e, no setor público, as 

mulheres ocupam menos cargos de chefia e recebem os menores salários – segundo pesquisa 

realizada pela Secretaria de Administração. No setor privado não é diferente: as mulheres vêm 

enfrentando os menores salários, discriminações, assédio sexual, subemprego, trabalho sem 

vínculo empregatício e outros ataques de gênero. 

Nesse contexto de crescimento, destaca-se que a ocupação mais tradicional das mulheres, o 

emprego doméstico, cresceu apenas 43%. Isso explica a queda da sua importância para as 

mulheres, com o avanço do processo de industrialização da economia brasileira, e sua ligeira 

desconcentração. Em 1970, a taxa de serviço doméstico remunerado era de 27%, decaindo em 

1980 para 20%. 

Nos últimos dez anos houve um crescimento de 3,68% da ocupação das mulheres contra 

2,37% do total de pessoas ocupadas e uma grande diversificação ocupacional na taxa de atividade 

exercida pelo público feminino. De 1985 a 1995 subiu de 33,42% para 37,95%. Isso tem 

demonstrado que a inserção das mulheres no mercado de trabalho foi mais dinâmica que a dos 

homens e as atividades econômicas que mais se expandiram entre as mulheres foram o comércio 

9,9% e a administração pública 12,98%. 

Com essa taxa de atividade, as mulheres mantiveram-se majoritariamente concentradas no 

leque restrito de atividades: domésticas, rurais, comerciárias, profissionais de enfermagem, 

atendentes de saúde, têxteis, eletroeletrônico e vestuário. Isso soma quase 80% das trabalhadoras 

ocupadas. As mudanças ocorridas no mercado de trabalho vêm se refletindo no aumento da 

ocupação do setor de serviço, no qual estão alocadas as trabalhadoras domésticas do serviço 

remunerado: são mulheres com menor escolaridade, sem experiência e migrantes da zona rural. 

O que se pode perceber como a grande novidade acerca da inserção das mulheres no 

mercado de trabalho, ou seja, do trabalho fora de casa, são as mulheres da classe média, pois as 

pobres sempre trabalharam para o seu sustento e da sua família. 

Outra questão que se quer enfatizar é a disparidade dos salários, o que aparece de forma 

bastante explícita quando se faz um corte de gênero, tanto em relação ao urbano como no rural. Os 

homens obtêm quase o dobro das rendas do trabalho feminino e as mulheres apenas se apropriam 

de 25% de toda a riqueza produzida. Até 1971, as mulheres percebiam menos que os homens tanto 

no setor público como privado; em 1995 o salário das mulheres variou de 40% a 50% do salário 

dos homens. 
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A situação agrava-se ainda mais quando se trata das mulheres negras. De cada 100 

mulheres negras, 69% trabalham na área da prestação de serviços domésticos. As mulheres negras 

com atribuição de sustento familiar são em maior número do que as mulheres brancas: seu salário 

médio é de três salários mínimos. No mercado de trabalho, em média, a mulher negra recebe 2,1 

salários mínimos e a mulher branca cerca de 4,2. As mulheres negras e os homens negros ganham 

em média a metade do salário dos homens brancos. É fundamental a interface entre a CNMT e a 

CNCDR. 

A variável escolaridade/educação explica um forte aumento na distribuição de renda. Um 

diploma garante, de certa forma, a melhoria de rendimentos, mas com as mulheres isso acontece 

raramente. No caso brasileiro, as mulheres têm um grau de escolaridade maior que o dos homens 

que estão no mercado de trabalho e continuam ganhando 50% do salário masculino, às vezes 

exercendo a mesma função. 

Nos anos 1990, uma outra novidade na inserção da mulher no mercado de trabalho é a 

queda da taxa de atividade das mulheres jovens. Houve um aumento de faixa etária mais alta (de 

20 a 24 anos para 35 a 45 anos), um perfil de mão-de-obra feminina mais assemelhado com o 

padrão masculino. 

O aumento da participação feminina no mundo do trabalho, fora de casa, veio 

acompanhado de uma queda na taxa de fecundidade. Em 1991, essa taxa no Brasil atingiu níveis 

inferiores a 2,7 filhos por mulher em idade fértil, o que tem a ver com a falta de políticas públicas 

voltadas ao planejamento familiar, para implementação de equipamentos sociais, enfim, ações 

afirmativas que garantam a participação das mulheres no mercado de trabalho como cidadãs. Esse 

fato tem levado as mulheres a buscarem a esterilização e, muitas vezes, o aborto. Atualmente, o 

avanço das privatizações dos serviços públicos realizada pelo projeto neoliberal de FHC e Covas 

traz grandes prejuízos às trabalhadoras, pois reduz o acesso aos equipamentos sociais essenciais 

como saúde e educação, dos quais elas são a maioria dos usuários. As mulheres são também a 

maior parte dos recursos humanos desses setores, e portanto estão sendo bastante prejudicadas 

com as demissões que ocorreram no último período. 

A CNMT apresenta, como último aspecto da globalização, que considera o mais grave 

problema que atinge a sociedade e tem afetado os trabalhadores e trabalhadoras – o desemprego. 

Segundo o IPEA/1991, nas regiões metropolitanas o desemprego feminino tem sido de 4,85% e 

dos homens 4,79%; em 1996 a taxa de desemprego aumentou para os homens e mulheres. Os 

homens perderam seus postos de trabalho em 4,98% e as mulheres 6%. 

No período de janeiro a abril de 1997 a taxa de desemprego cresceu de 5,38% para 6,53%, 

respectivamente para homens e mulheres. Mas as mulheres ainda são as mais atingidas. Em 1991 

elas eram 39% dos desempregados, e em 1997 representam 45% desse contingente (LAVINAS, 

1998). 

O quadro é paradoxal. Se por um lado as mulheres estão em vantagem no que se refere à 

baixa oferta de novos empregos, por outro são e tendem a ser mais atingidas pelo desemprego. 

No comércio, nos bancos e nas empresas em geral, as mulheres assumem funções de 

secretárias, digitadoras, telefonistas e atendimento ao público. Quando exercem profissões 

liberais, consideradas “masculinas”, estão predominantemente em enquadramentos hierárquicos 

inferiores. 

Há no país um grande contingente de trabalhadores no mercado informal, sem garantias 

dos direitos trabalhistas, no qual a maioria é composta de mulheres. Mesmo com o crescimento da 
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mão-de-obra feminina, o preconceito e a discriminação são fatores que impedem a admissão de 

mulheres ao emprego. A raça, a idade, o estado civil e boa aparência interferem no seu ingresso no 

mercado de trabalho. 

No processo de precarização do trabalho, evidencia-se na terceirização o aumento da força 

de trabalho feminino em todos os setores. Nessa situação não só os salários são rebaixados como 

não existe nenhuma garantia legal como licença-maternidade, registro em carteira e condições 

seguras de trabalho. Em relação à saúde no local de trabalho, são as mulheres as mais atingidas 

pela LER. Na divisão sexual de trabalho, para as mulheres são definidas as atividades que exigem 

maior sensibilidade, agilidade e outras atividades ditas “de mulheres”. 

A dupla jornada de trabalho continua a ser uma constante entre as mulheres. O serviço 

doméstico como tarefa exclusiva das mulheres, e não remunerado, garante a renovação diária da 

força de trabalho do conjunto da classe a ser explorada pelo sistema. 

As reformas implementadas pelo governo FHC atacam diretamente os direitos 

conquistados das mulheres, como a tentativa insistente do fim da licença-maternidade, estabilidade 

da mulher gestante, limite do salário-maternidade ao teto de benefício de 1.200 reais e fixação de 

idade mínima como mais um critério para aquisição da aposentadoria, como também se vê nas 

esferas municipal, estadual e federal a precarização dos serviços que deveriam garantir políticas 

públicas para a mulher. Nas políticas públicas de emprego e renda, é preciso criar estratégias para 

garantir o espaço da mulher no mercado de trabalho, na tentativa de romper com a discriminação 

sexista, evitando inclusive a discriminação da mulher na busca de crédito no Proger e outros. 

Hoje as estatísticas mostram que a violência contra a mulher cresce em todo o mundo, 

principalmente no Brasil. E, quando se fala em violência, não podemos tratar apenas dos atos que 

comprometem a integridade física. A violência contra a mulher trabalhadora pode assumir várias 

formas, seja a violência sexual, física, emocional, ou mesmo de atos destrutivos nos quais a 

mentalidade machista glorifica o agressor e pune a mulher trabalhadora com um julgamento moral 

rigoroso inibindo sua luta pela igualdade. 

Um dos maiores problemas pelos quais as mulheres passam é a não legalização do aborto, 

responsável por um alto índice de mortalidade entre as mulheres que procuram o auxílio de 

clínicas clandestinas. Somado a isso, ainda temos na sociedade machista pré-requisitos como 

exames prévios de gravidez como um método de seleção para o trabalho, uma grande resistência 

ao reconhecimento por parte dos patrões dos direitos elementares da mulher, como licença-

maternidade, acompanhamento de filhos doentes etc. É fundamental que a Central Única dos 

Trabalhadores acompanhe as discussões no âmbito legal de medidas referentes à proteção dos 

direitos da mulher que estão sendo travadas nos fóruns deliberativos do Estado, fazendo 

discussões com as suas bases sindicais e população. 

 

Balanço da implantação da política de gênero na CUT 

É neste contexto histórico que a organização das mulheres se acentua e ganha espaço 

dentro da Central. Discutindo e propondo ao conjunto das políticas da CUT formas de luta que 

buscam romper com a discriminação de gênero e alcançar um patamar de igualdade de 

oportunidade entre mulheres e homens. Não apenas por ser uma tática importante para trazer mais 

companheiras a participar da luta sindical e política, mas porque as reivindicações de gênero têm 

importância em si. Por meio delas atingimos o lucro dos patrões e mobilizamos um setor 

tradicionalmente oprimido. Por isso defendemos que mulheres trabalhadoras, unificadas com os 
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homens comprometidos com o movimento baseado nos locais de trabalho, nos sindicatos e 

organizações centrais de classe, construam a luta de todos os trabalhadores em defesa da igualdade 

de condições. 

A partir da criação da Comissão Nacional sobre a Mulher Trabalhadora/CUT, em 1986, e 

culminando com a implementação de cotas em 1994, a Central tornou-se a mais importante 

referência de organização das mulheres da América Latina. No entanto, as resoluções de plenárias 

e congressos, aprovadas com o intuito de minimizar os problemas sentidos por essa importante 

parcela da classe trabalhadora, não têm sido colocadas em prática na sua íntegra. E é justamente 

com o objetivo de fazer com que as resoluções referentes à questão de gênero saiam do papel e 

sejam implementadas pelos sindicatos e instâncias da CUT foi lançada, na 7ª Plenária Nacional da 

CUT, em 1995, a campanha “Cidadania: Igualdade de Oportunidades na Vida, no Trabalho e no 

Movimento Sindical”, tendo como eixo prioritário a qualificação profissional no contexto da 

reestruturação produtiva e a questão do salário igual por trabalho de igual valor. 

A campanha foi lançada em alguns estados, porém sem que fosse dado o acompanhamento 

necessário, seja devido a diversas dificuldades quanto à composição e funcionamento da CNMT, 

seja por falta de retorno das instâncias à CNMT e vice-versa. Ou dificuldades de implementação 

da própria campanha e de falta de material. Mesmo assim, a campanha serviu de alavanca para as 

resoluções de gênero da CIOSL, o que foi importante para fortalecer a política da CUT. É 

essencial que a CUT implemente e divulgue a campanha, em suas instâncias, fazendo o debate em 

relação ao tema “gênero”, para a implementação de nossas resoluções congressuais. 

Acredita-se que a conjuntura não reserva um futuro promissor para todos os trabalhadores 

e em especial para as mulheres que estão e esperam ingressar no mercado de trabalho. É um 

grande desafio: a luta pela garantia dos direitos sociais de mulheres e de homens num contexto de 

globalização e ascensão das políticas neoliberais. Com o desmantelamento da saúde em âmbito 

nacional, cabe à CUT propor uma política ampla de recuperação da saúde pública na implantação 

do programa de assistência integral à saúde da mulher, bem como reafirmar a campanha pela 

descriminalização e legalização do aborto, garantindo atendimento integral pela rede pública. Tal 

campanha deve ser precedida de seminários, palestras e debates. 

 

A organização das mulheres na CUT 

A Comissão Nacional sobre a Mulher Trabalhadora da CUT em um primeiro momento 

teve como objetivo central difundir a política de gênero, desenvolvendo interfaces com as demais 

políticas da CUT. Ao longo destes 13 anos, sem dúvida, a implementação de cotas, com o mínimo 

de 30% e máximo de 70% para ambos os sexos de participação nas instâncias de direção, foi um 

dos grandes êxitos de sua luta. Atualmente todas as Estaduais da CUT aplicam a porcentagem 

estabelecida e, em alguns Estados, ultrapassam a porcentagem. Outro resultado positivo da política 

é a participação da coordenadora da comissão na Direção Executiva, o que resulta em uma melhor 

articulação da política de gênero com as demais políticas da Central nos fóruns de discussão. 

Apesar do avanço, consideramos necessária a continuidade do debate para o fortalecimento das 

políticas afirmativas e a eqüidade de gênero no movimento sindical. 

Durante os 13 anos de funcionamento da CNMT/CUT, o questionamento sobre a eficácia 

da forma de funcionamento e desenvolvimento de seu trabalho sempre esteve presente, com a 

proposta de transformá-la em uma Secretaria Nacional sobre a Mulher Trabalhadora. Isso seria a 
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“solução”. Essa proposta tem argumentações contra e a favor dos sujeitos políticos que compõem 

a Central, mas algumas considerações são necessárias para a concretização do debate. 

As transformações ocorridas no mundo do trabalho, conseqüência das inovações 

tecnológicas, o alto nível de desemprego e as péssimas condições de trabalho atingem 

negativamente homens e mulheres. Mas como historicamente as mulheres estiveram em postos 

mais desqualificados, recebendo salários menores que o homens, ou seja, condições precárias de 

trabalho, sua situação é mais acirrada que a dos homens neste momento. E o movimento sindical 

debate uma forma de estruturação que rompa com as amarras impostas pela legislação brasileira e 

resgate o princípio fundamental dos trabalhadores e trabalhadoras cutistas, de liberdade e 

autonomia sindicais, que garantam a todas a possibilidade de não só desenvolver propostas de 

enfrentamento ao neoliberalismo, mas também trabalhar propostas de uma melhor forma de 

inserção das mulheres nesse projeto. 

O debate sobre a organização de mulheres na Central não deve ser apenas sobre sua a 

forma de funcionamento, mas deve refletir necessariamente o momento pelo qual a classe 

trabalhadora vem passando. Cabe à Comissão Nacional sobre a Mulher Trabalhadora apresentar 

ao conjunto da Central propostas que levem em conta as desigualdades de gênero como forma de 

enfrentar esses desafios e fortalecer o trabalho que ao longo destes anos vem sendo desenvolvido. 

A criação de uma secretaria certamente fragmentaria esse processo que, apesar das dificuldades, 

tem conquistado muitas vitórias. A forma como a CNMT vem desenvolvendo o seu trabalho tem 

facilitado que a política de gênero não seja uma responsabilidade das mulheres, mas sim da 

Central. É necessário pensar se a criação de uma secretaria não tornaria esse trabalho um gueto, 

deixando de avançar, conforme o objetivo da comissão. 

A visibilidade do trabalho da comissão pode ser verificada nas ações que a mesma vem 

desenvolvendo junto às diversas políticas, como, por exemplo, a Secretaria Nacional de Formação, 

por meio da organização conjunta de cursos, núcleo temático, seminários etc. E o fortalecimento e 

inserção nas instâncias sindicais em nível internacional, fruto do trabalho conjunto com a 

Secretaria de Relações Internacionais. 

 

Juventude 

 

O intenso crescimento do desemprego verificado nos últimos anos em nosso país tem 

atingido amplos setores da sociedade. No entanto, é nos segmentos mais jovens da nossa força de 

trabalho que o desemprego tem se mostrado mais intenso. De acordo com dados divulgados pelo 

DIEESE/Seade, no mês de dezembro de 1997, 42,3% dos jovens entre 15 e 17 anos da Grande São 

Paulo estavam desempregados. 

Anualmente, mais de 1,5 milhão de jovens chegam ao mercado de trabalho encontrando 

uma situação extremamente adversa. Só de janeiro de 1990 a junho de 1996 o país teve 2,06 

milhões de postos de trabalho fechados. 

Nesse quadro de piora considerável das condições de inserção da nossa juventude no 

mercado de trabalho, é de fundamental importância a adoção de políticas específicas de geração de 

emprego para esse segmento social. 

As ações estimulando a geração de empregos para jovens não podem significar a 

precarização nas relações de trabalho. Reduzir direitos para incentivar a contratação de jovens 

significa incentivar a rotatividade da mão-de-obra. 
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É necessário, portanto, discutir mecanismos que permitam um maior controle em relação 

aos estágios oferecidos pelas empresas, impedindo que os mesmos sejam usados como 

instrumento para redução dos custos da mão-de-obra. 

Em suas últimas reuniões, o Coletivo Nacional da Juventude Sindicalista da CUT tem 

priorizado essa discussão, apontando inclusive para a necessidade da CUT desenvolver ainda no 

primeiro semestre de 1999 uma Campanha Nacional pelo Primeiro Emprego, como forma de 

chamar a atenção da sociedade brasileira para esse drama vivido pelos nossos jovens. 

Outra preocupação do coletivo é a construção de uma proposta de política de geração de 

emprego capaz de dialogar com o conjunto da juventude brasileira. 

A construção de uma proposta de política de geração de emprego para a juventude deve 

levar em consideração os seguintes pontos: ser parte integrante da política cutista de geração de 

emprego e renda; considerar que os jovens que já estão no mercado de trabalho ou que querem 

nele inserir-se apresentam especificidades, principalmente no que se refere a sexo, raça e 

escolaridade; estar diretamente relacionada à nossa política de educação básica e profissional; não 

significar flexibilização de direitos e prever uma jornada de trabalho compatível com a 

permanência do jovem na escola. 

 

Pela erradicação do trabalho infantil 

 

Dados do IBGE de 1993 revelam a existência de 5 milhões de crianças de 5 a 14 anos 

inseridas no mercado de trabalho (60% no campo). Se no 4º Concut trabalhávamos com uma 

estimativa de 7,5 milhões, pois inexistia uma pesquisa que retratasse a realidade, podemos afirmar 

também que houve uma diminuição do número de trabalhadores infantis. Diminuição provocada, 

de um lado, pelo crescente desemprego e, de outro, pelas ações de combate ao trabalho infantil 

que vêm sendo desenvolvidas pela sociedade civil, a partir 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sejam quais forem os números, é preciso erradicar o 

trabalho infantil e devolver à criança seus direitos de cidadania: o direito de estudar, brincar, 

praticar esportes. O direito de ser criança. 

 

Por que a criança trabalha? 

O primeiro motivo é o econômico: do lado da família, a pobreza. Criança trabalha para 

“ajudar” a renda familiar. Do ponto de vista do empresário, o trabalhador infantil é mais barato. 

Seu salário, freqüentemente, é um terço do salário de um adulto; não tem carteira assinada, 

nenhum direito a 13º, férias remuneradas, previdência social e mesmo capacidade de organizar-se 

para reivindicar direitos. O segundo motivo é social: faltam políticas públicas para a infância 

brasileira. Em tempos neoliberais, cortam-se os gastos com as políticas sociais; faltam escolas, 

falta uma política de geração de emprego e renda, e as poucas políticas adotadas, tais como a 

instituição de bolsa-educação, não se universalizam. Há ainda um terceiro motivo: a ideologia 

dominante em nossa sociedade coloca para a infância pobre duas falsas alternativas: o trabalho ou 

a rua e, entre essas duas, elege o trabalho como solução. Uma falsa solução, pois as conseqüências 

do trabalho infantil, além do imediato, são a sua não formação, a manutenção de sua 

desqualificação para o trabalho e, com isso, do subemprego, do baixo salário, da pobreza. 
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A atuação da CUT 

Nossa Central vem desenvolvendo ações de combate ao trabalho infantil desde 1992, em 

vários níveis – denúncia, sensibilização, conscientização: com os dirigentes sindicais e 

trabalhadores, com as crianças trabalhadoras e a sociedade. Fizemos vários estudos de caso, com o 

objetivo de denunciar e mobilizar a sociedade e os poderes públicos para a tomada de medidas 

concretas para sua erradicação; promovemos cursos e seminários para discussão do problema e 

elaboração de propostas, desenvolvemos a campanha “Lugar de Criança é na Escola“– Não ao 

Trabalho Infantil”. Participamos dos fóruns da sociedade de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente, especialmente do Fórum Nacional pela Erradicação do Trabalho Infantil. Muito há 

ainda que se fazer. 

 

Tarefas da CUT no próximo período 

A luta pela erradicação do trabalho infantil é parte integrante da luta por salário e emprego 

e pela construção da cidadania. Essa questão tem de estar na agenda permanente da CUT e de seus 

sindicatos, em todas as negociações de todos os setores da cadeia produtiva e de serviços. Pode 

não ser constatada a presença de crianças numa determinada fábrica, mas é muito provável que 

sua matéria-prima seja produto do trabalho infantil. 

Ao mesmo tempo, a CUT deverá continuar a desenvolver seus estudos de caso para, ao dar 

visibilidade à exploração do trabalho de crianças, criar as condições para seu combate na 

sociedade, o que implica envolvê-la na luta por políticas públicas que possibilitem à criança 

acesso, permanência e sucesso na escola. Lutar pela instituição de Programa de Renda Mínima 

vinculado à permanência das crianças na escola deve ser central para a CUT. 

A escola é a política pública número um para a criança. Porém, ela ainda é excludente, não 

só porque faltam vagas, mas também porque ela não leva em conta a realidade da criança. 

Trabalha com uma visão idealizada de criança a partir de um modelo de criança de classe média. 

Ao fazer isso, não acolhe aquela que não está inserida nesse modelo. A CUT, com todas as 

entidades da educação, deverá atuar com os professores, abrindo com eles uma discussão para que 

a escola cumpra o seu papel, garantindo a toda criança seu direito à educação. 

Cabe ainda à Central atuar na opinião pública para que mude seus valores culturais e 

ideológicos e passe a ver o trabalho infantil como problema e, assim, combatê-lo. Para isso, a 

CUT deverá ampliar sua participação nos fóruns de defesa dos direitos da criança e adolescente, 

fortalecê-los e construí-los onde não existirem e, em especial, o Fórum pela Erradicação do 

Trabalho Infantil. 

A CUT deve, ainda, realizar uma campanha pela ratificação da Convenção 138 da OIT, 

que proíbe o trabalho infantil. 

 

Política para os aposentados 

 

No 5º Concut foi iniciada a discussão da Estrutura Vertical da CUT por ramo de atividade 

econômica. Um debate em que se inseriu a organização específica dos aposentados, sem no 

entanto conseguirmos dar maiores passos. 

As organizações autônomas de aposentados tiveram uma atuação importante na 

Constituinte de 1988, ao lado da CUT e de seus sindicatos, na ampliação de direitos e na 

universalização da Previdência Social na cidade e no campo. 
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A primeira grande luta por direitos previdenciários foi no combate ao governo Color, 

contra seus planos econômicos e em defesa do reajuste de 147% nas pensões e aposentadorias. A 

partir daí muitas organizações de aposentados, de Norte a Sul do país, se mobilizaram e foram o 

ponto de referência para muitas mobilizações que se articularam. 

Com o primeiro governo de FHC o ataque aos direitos da previdência continuou. Várias 

campanhas e movimentos foram empreendidos pela CUT em conjunto com as entidades 

representativas dos aposentados. Para a construção da necessária unidade para o encaminhamento 

da luta por uma Previdência Social Pública sob controle dos trabalhadores e que atenda 

minimamente aos interesses e expectativas dos trabalhadores, temos de avançar na organização 

dos aposentados. 

Fizemos um seminário nacional em abril de 1997 e alguns seminários regionais em 1998. 

A conclusão foi que o primeiro passo é a consolidação de um espaço cutista de discussão das 

questões relacionadas aos aposentados, por meio de uma Coordenação Nacional de Aposentados e 

Coordenações Estaduais formadas a partir dos ramos e das organizações existentes. 

Iniciativas imediatas deverão ser tomadas para melhor organizar os aposentados. O setor 

privado reúne 18 milhões e o setor público aproximadamente 6 milhões de aposentados, 

considerando os três níveis de governo. 

Os aposentados têm de se mobilizar de fato em organizações próprias ou em 

departamentos específicos com espaço político dentro das nossas entidades e dentro da CUT. 

Propomos: 

- Fortalecimento da Coordenação Nacional de Aposentados e Pensionistas da CUT, com 

participação dos Estados e ramos. 

- Criação em todas as CUT Estaduais de Coordenações Estaduais de Aposentados e Pensionistas. 

- Atuação conjunta e permanente com a Cobap e federações de aposentados existentes. 

- Criação de espaços nos sindicatos para que os aposentados tenham voz e vez; 

- Filiação das associações de aposentados à CUT, além de incentivar uma organização de 

aposentados “eclética”, nas várias regiões e cidades do país, pois no caso do setor privado há um 

só “empregador”: o INSS, independentemente de categoria. 

 

Educação 

 

Uma ação estratégica para a CUT 

A CUT reafirma que a luta por uma educação pública, gratuita e de qualidade é uma das 

prioridades estratégicas na defesa e na construção de seu projeto de sociedade. Os sindicatos e 

entidades ligadas à educação e filiados à Central têm demonstrado capacidade de entendimento da 

importância dessa questão e têm empreendido ações de mobilização com a finalidade de organizar 

os trabalhadores e convocar outros setores da sociedade a se integrar à luta em defesa e promoção 

da educação pública. 

A defesa da escola pública contra os ataques do neoliberalismo, representado pelo governo 

federal e pela maioria dos governos estaduais e municipais, exige, mais do que nunca, a 

consolidação dessa articulação, na perspectiva de um amplo movimento pela mudança da 

educação pública brasileira. A participação de toda a estrutura da CUT é fundamental, tanto pela 

coerência política como pela capacidade de ampliar o debate, mobilizando os trabalhadores e 

todas as demais entidades da sociedade civil organizada. 
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Governo FHC avança na Reforma Educacional 

As medidas de maior impacto sobre a educação brasileira nos últimos anos caracterizam-se 

pela reorganização institucional e legal, especialmente quanto ao financiamento, gestão e 

avaliação de resultados, todas com o intuito de desobrigar o Estado da educação pública. 

Entre 1995 e 1996, o governo federal introduziu uma Emenda à Constituição (PEC nº 14), 

desonerando-se do financiamento da educação básica e criando condições para a aprovação da Lei 

do Fundef, que instituiu fundos para a manutenção do ensino fundamental nos Estados e 

respectivos municípios. Também em 1996 foi aprovada a nova LDB, com medidas 

complementares que promoveram mudanças na educação profissional, nos currículos do ensino 

médio e fundamental, além de instituir sistemas de controle de desempenho das universidades e 

das escolas de educação básica. Mas ao invés de nivelar pela qualidade aprofunda diferenças e 

desigualdades, entre outras medidas, que adotadas ou em curso estão muito aquém das 

necessidades dos sistemas. 

A chamada “Reforma Educacional” inspirou-se na tese de diminuição da responsabilidade 

do Estado na esfera pública, de acordo com o pensamento neoliberal e os ajustes capitalistas para 

os países periféricos. 

Por isso, houve redução de investimento proporcional às demandas por educação pública, 

com base em dois mecanismos: transferência de responsabilidade para esferas sucessivamente 

menores da administração (da União para os estados e destes para os municípios), com 

redistribuição dos recursos já disponíveis; estímulo explícito ou indireto à terceirização e à 

privatização de serviços. 

 

Conseqüências da política educacional do governo FHC 

Redução da capacidade de matrículas na educação infantil, pois o Fundef induz os 

municípios a limitarem as vagas ou fecharem classes. 

Desmantelamento das escolas e centros públicos de formação profissional para atender às 

necessidades das empresas. Estas assumem, nesse aspecto, o papel da própria escola. 

Sucateamento das universidades públicas a partir dos ataques à autonomia, fragmentação 

do ensino superior e falta de políticas de estímulo à pesquisa, à extensão e à produção acadêmicas. 

Massiva municipalização de escolas estaduais sem prévia análise das condições estruturais 

dos municípios para o cumprimento de encargos técnicos e financeiros a médio e longo prazos. 

Desvalorização dos trabalhadores em educação, submetidos a baixos salários, múltiplas 

jornadas, instabilidade no emprego e doenças profissionais. 

 

Desafios para a CUT e para a sociedade 

O quadro caótico da educação está relacionado à brutal concentração de renda no Brasil, à 

falta de reforma agrária, política habitacional que garanta moradia para todos, mais e melhores 

empregos, melhoria para a saúde e outras. Não há solução para a educação isolada da luta geral 

por políticas públicas e transformações sociais e políticas que conquistem uma sociedade justa e 

igualitária. A educação é, entretanto, cada vez mais estratégica para o projeto dos trabalhadores e 

para o país. 

As políticas do governo federal só têm aprofundado as desigualdades da educação 

brasileira, tratando-a como necessidade do mercado e não como um direito de cidadania. Uma 
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lógica que prioriza critérios de eficiência, produtividade e competitividade do sistema, em 

detrimento de valores humanísticos que fundamentam a educação como instrumento de construção 

social. 

A partir da realização, em março de 1995, do Seminário em Defesa da Educação, a CUT 

reafirmou, com ênfase, a orientação por uma escola formadora de cidadãos e cidadãs; garantia do 

acesso e permanência de todas as crianças na escola; ensino de qualidade em todos os níveis; 

gestão democrática da educação; defesa dos direitos dos trabalhadores em educação. Foi uma 

posição importante que vem se consolidando nos últimos anos, mas que exige 

redimensionamentos e novas ações, considerando o quadro educacional do Brasil e os desafios 

postos para a CUT. 

Todas as entidades da base da CUT devem, portanto, apoiar e se envolver com a Marcha 

Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, organizada pela CNTE, articulando-a com 

as lutas mais gerais da sociedade brasileira, dando ampla visibilidade à luta em defesa da escola 

pública como contraponto ao discurso oficial que alardeia realizações na área, com o aval dos 

veículos oficiais e oficiosos de comunicação. A Marcha recupera a necessidade de tornar a 

educação preocupação cotidiana da sociedade, integrada à luta pela dos trabalhadores por 

cidadania. 

Presente nos dois Congressos Nacionais de Educação (Conde) realizados, a CUT legitima 

o Plano Nacional de e Educação construído nesse espaço democrático, expressando a vontade da 

sociedade brasileira organizada. O Plano encontra-se no Congresso Nacional, onde foi apresentado 

antes da versão elaborada pelo Ministério da Educação. Falta, contudo, desenvolver uma 

campanha nacional envolvendo todas as entidades para massificar o Plano, tornando-o acessível à 

população e ao conjunto dos trabalhadores. 

 

Política de habitação 

 

A realização da 2ª Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, Habitat 

II, realizada em Istambul (Turquia), entre 3 e 14 de junho de 1996, retomou, em nível mundial, a 

discussão sobre o direito à moradia. As concentrações urbanas ao redor do planeta contabilizam 

500 milhões de pessoas sem lar, ou alojadas em condições precárias. 

Em nosso país, as políticas econômicas recentes só fizeram agravar os problemas sociais. 

A falta de uma reforma agrária, aliada ao modelo excludente e concentrador de renda vigente nas 

últimas décadas, acentuou a migração do campo para as cidades, envolvendo-as em um cinturão 

de miséria e violência. A prioridade absoluta para a política monetária continua favorecendo a 

especulação financeira e implica um distanciamento, cada vez maior, com relação à questão da 

moradia popular. 

A autoconstrução tem sido a forma predominante de edificação das cidades. É a população 

construindo com seus próprios recursos as suas moradias, sem nenhuma interferência do poder 

público, nem mesmo para verificar condições de segurança. O déficit habitacional é uma discussão 

antiga. Os números variam de 5,6 milhões a 15,4 milhões, a depender do critério adotado. 

É grande o número de organizações populares envolvidas com o assunto, mas a 

mobilização tem deixado a desejar. Depois dos embates das ocupações urbanas e de um ciclo de 

grandes mobilizações, apoiadas na discussão do valor das prestações cobradas pelo Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH), que levou à constituição de inúmeras associações de mutuários, as 
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mobilizações dos chamados sem-teto são esporádicas e restritas à periferia. É necessário ampliar o 

movimento em defesa da moradia, articulando a luta pelo direito a uma habitação digna, com a 

luta dos trabalhadores rurais por reforma agrária e dos sindicatos em defesa do salário e do 

emprego. 

 

Moradia e os atores sociais 

Os últimos 20 anos viram surgir mais de 80% das organizações da sociedade civil em 

nosso país. A luta por democracia, por direitos sociais e a construção da cidadania levaram à 

constituição de organizações, incluindo associações de base, sindicatos e centrais sindicais, 

cooperativas profissionais, organizações de auxílio mútuo, associações de luta por direitos de 

minorias, institutos ligados às universidades e um sem número de entidades genericamente 

denominadas de organizações não-governamentais, as ONGs. 

Na questão habitacional, as grandes mobilizações populares aconteceram em torno de duas 

grandes vertentes. Aquelas decorrentes da questão fundiária envolvem o setor informal, com as 

ocupações de terreno, construção de favelas, luta contra o despejo e reivindicação de infra-

estrutura para as áreas ocupadas, dando lugar aos movimentos de defesa dos favelados e 

associações de moradores. A outra vertente corresponde às mobilizações do pessoal de carteira 

assinada, mutuários do SFH, contra os aumentos de prestação e organização de ações coletivas 

contra o BNH, e depois CEF, dando lugar às associações de mutuários. 

Essa diversidade de atores e propósitos exige uma articulação capaz de viabilizar a 

construção de um movimento de proporções nacionais, envolvendo todas as forças democráticas, 

comprometidas com a transformação da sociedade, para garantir o direito à moradia e o 

atendimento das reais necessidades da maioria da população. 

 

Movimento sindical e a CUT na luta por moradia 

Em 1994 foi criado o Comitê Nacional para Preparação da Conferência Habitat II, com a 

participação de representantes do movimento popular, igrejas, entidades empresariais e 

acadêmicas, além das organizações não-governamentais. O Fórum da Reforma Urbana teve 

assento no comitê. Foram realizados encontros preparatórios, com destaque para a Conferência 

Brasileira para o Habitat II, realizada no Rio de Janeiro de 9 e 12 de maio de 1996. 

A participação da CUT nesse processo aconteceu a partir de algumas entidades nacionais 

filiadas, como a Federação Nacional dos Urbanitários (FNU), Federação Nacional dos Arquitetos 

(FNA) e a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros (Fisenge). Por meio de sua 

representação no Conselho Curador do FGTS, a CUT participou da Conferência Brasileira, no 

Rio, e da Habitat II, em Istambul. 

No Conselho Curador do FGTS, a presença da CUT desde 1990 representa um importante 

espaço na luta institucional, atuando de forma unitária com toda a bancada dos trabalhadores, 

articulando com as demais entidades da sociedade civil, negociando e defendendo as propostas 

que interessam aos trabalhadores e à maioria da população. 

 

Propostas de ação 

É preciso articular a atuação no Conselho Curador com as reivindicações dos movimentos 

ligados à temática urbana, coordenando a ação das entidades nacionais filiadas à CUT que tratam 

do tema, introduzindo essa discussão na pauta da Central, especialmente em função da capacidade 
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de geração de empregos, e colocando nossa participação no CCFGTS a serviço do movimento 

popular. 

A importância da questão dos assentamentos humanos, que inclui as moradias urbanas e 

rurais, além dos assentamentos agrícolas, exige uma maior discussão entre os sindicatos e uma 

efetiva articulação do movimento sindical com o movimento popular, passando pelos setores 

técnicos e acadêmicos que tratam dessa questão e têm expressão social. 

Precisamos desenvolver mecanismos de articulação com as instituições acadêmicas para 

ampliar o debate, a elaboração e a repercussão de nossa ação nas áreas de saneamento e reforma 

urbana. Ao mesmo tempo, é preciso divulgar essas questões nos sindicatos, introduzindo o tema 

em nossos programas de formação sindical. 

A ação institucional da CUT no Conselho Curador do FGTS, bem como nos demais 

conselhos que tratam de fundos e temas de interesse da classe trabalhadora, deve prosseguir, 

ampliando seu leque de ação e procurando apoio nos setores do movimento popular envolvidos 

com a questão. Para isso é fundamental a constituição de coletivos temáticos, com a participação 

de representações sindicais e do movimento popular, para elaboração e apoio à nossa ação nos 

conselhos, que precisa ampliar a assessoria, evitando acréscimos de custos, que a Central não 

poderia bancar. 

Incentivar a participação comunitária de nossos sindicatos, por meio do apoio às 

organizações populares para a solução de demandas em questões ligadas à moradia. E a 

organização de cooperativas habitacionais, mutirões e projetos de recuperação de edifícios 

abandonados e ocupados, ao lado de outros espaços de participação popular, como a discussão do 

orçamento participativo, em prefeituras e administrações populares: devemos lutar para ampliar, 

como forma efetiva de prática da democracia. 

 

Política de comunicação 

 

As formas e os instrumentos de comunicação utilizados pelas elites dominantes da 

sociedade, extremamente ágeis (tempo real), o tratamento que é dado à comunicação por essas  

mídias e a sua inserção em todo o território nacional implicam um enorme desafio ao movimento 

sindical. 

O plano de comunicação se subordina à definição da política e ação sindical. Para ser 

eficiente precisa responder às elementares perguntas: falar o quê, com quem e de que forma. 

Assim, poderemos cumprir o papel fundamental da comunicação: democratizar a informação. 

Estruturar a Secretaria Nacional de Comunicação, capaz de dotar a CUT, já para o ano 

2000, de uma moderna e eficiente comunicação entre sua direção, suas instâncias de base e estas 

com os trabalhadores e a sociedade em geral, é a nossa grande tarefa. 

É necessário constituir uma Rede Nacional de Comunicação, potencializando os recursos 

internos previamente levantados (boletins, revistas, jornais, páginas na internet, programas de 

rádio e TV, jornalistas, dirigentes, formadores de opinião etc.) que com rapidez e eficácia possam 

externalizar as políticas de nossa Central e suas ações na conjuntura, de modo a influenciar a 

agenda nacional, inclusive pautando na grande mídia o que a classe trabalhadora entender como 

essencial. 

Dialogar com a Secretaria Nacional de Formação uma política permanente de formação de 

assessores, técnicos e dirigentes na área de comunicação. 
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Buscar intercâmbio de informação e experiências com outras entidades nacionais e/ou 

internacionais. 

 

Algumas outras tarefas imediatas deverão ser assumidas: 

Criar um boletim – Informa CUT – diário, a ser remetido a todas instâncias sindicais, cujo 

conteúdo dê conta das propostas, campanhas e ações desencadeadas pela CUT, além de 

instrumentalizar os dirigentes com informações da conjuntura 

Constituir um Grupo Nacional de Trabalho, com a participação de dirigentes e assessores 

de nossas instâncias e sindicatos, com o papel de: 

- Rediscutir o projeto gráfico e editorial do Informa CUT (revista), buscando criar um instrumento 

de intervenção na sociedade. 

- Buscar mecanismos de consolidar nossa comunicação eletrônica via internet e, a médio prazo, 

construir a Intranet (rede interna), como elemento fundamental para a Rede Nacional de 

Comunicação da CUT. Para tal todas as instâncias da CUT deverão estar conectadas à internet 

imediatamente. 

- Pensar a criação de uma agência de notícias da CUT, que faça parte e alimente a Rede Nacional, 

enviando e recebendo notícias de nossas instâncias e sindicatos e, mais que isso, garantindo a 

nossa presença e influência na grande imprensa. 

- Pensar a possibilidade de um jornal da CUT Nacional, que dialogue com a massa. 

- Articular a intervenção da CUT nas rádios do Brasil – comerciais e/ou comunitárias –, 

instrumentalizando-as com nossas notícias, assim internalizando a CUT em amplos setores da 

sociedade. 

- Pensar mídias próprias da CUT, como uma Fundação Nacional de Comunicação dos 

Trabalhadores, com o objetivo de viabilizar programas nacionais de rádio e TV da CUT e dos 

sindicatos. 

- Pensar a possibilidade de uma editora profissional ligada à CUT. 

Com o objetivo de nacionalizar a discussão da importância e do papel da comunicação e 

aprofundar a ação da CUT em relação a essa política permanente, a Secretaria Nacional de 

Comunicação deverá organizar um Encontro Nacional de Comunicação. 

 

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS 

 

A 9ª Plenária Nacional aprova as seguintes alterações no Estatuto da CUT: 

Estabelece que os membros efetivos e suplentes da Executiva Nacional da CUT são 

delegados natos ao Concut. Assim como são delegados natos aos respectivos congressos os 

membros efetivos e suplentes das executivas das Estaduais da CUT e das entidades da Estrutura 

Vertical Orgânica da CUT. 

Altera o prazo, estabelecido no Estatuto, para inscrição de delegados aos congressos das 

estruturas horizontal e vertical, de dez para 30 dias que antecedem a realização dos congressos. 

Estabelece que cada sindicato terá direito a pelo menos um delegado ao congresso estadual 

da CUT, suprimindo do Estatuto a figura do delegado fixo. 

Estabelece que os sindicatos de base estadual poderão eleger delegados aos congressos da 

CUT em instâncias de representação de base eleitas por sindicalizados, desde que sejam 

compostas de pelo menos o quórum exigido para eleição dos delegados aos congressos, ou ainda, 
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descentralizar o processo de eleição proporcionalmente ao número de sindicalizados em cada 

região ou município do estado onde a entidade possua instância formal de representação, sendo 

que a assembléia regional deve cumprir o quórum mínimo exigido proporcionalmente, e que o 

somatório dos participantes das assembléias cumpra o quórum exigido para o conjunto da 

delegação da entidade. 

Define a participação direta das entidades nacionais aos congressos nacionais da CUT, 

com o mesmo critério estabelecido para a participação nos congressos estaduais: três (por ramo de 

atividade) representantes eleitos nos respectivos conselhos, não podendo haver dupla 

representação no ramo de atividade. 

Estabelecer, nos dispositivos que regulamentam a composição das direções das instâncias 

orgânicas da CUT, responsabilidade das chapas pelo cumprimento da cota de gênero. 

 

PLANO DE LUTAS 

 

As mobilizações do próximo período 

Um conjunto de mobilizações previstas para o próximo período se insere na estratégia de 

enfrentamento à política do governo FHC. A CUT deverá acompanhar as mobilizações com o 

objetivo de apoiá-las, impulsioná-las e fortalecê-las, buscando ampliar esses movimentos. 

Cada mobilização específica deverá incorporar também as bandeiras gerais da CUT e do 

Fórum Nacional de Luta por Trabalho, Terra e Cidadania. Destacam-se no calendário as seguintes 

atividades: 

26 de agosto – Marcha dos 100 Mil sobre Brasília; 

26 de agosto – Na saída para a Marcha, cada Estado deve realizar atos contra a impunidade 

verificada no caso do massacre de trabalhadores rurais de Eldorado dos Carajás; 

30 de agosto – Dia Nacional pelo Fim das Privatizações e contra a Privatização das Águas; 

1 a 3 de setembro – 2o Encontro Mundial Frente à Globalização e o Neoliberalismo; 

7 de setembro – Grito dos Excluídos e greve nacional dos petroleiros; 

14 de setembro – Greve do setor automotivo; 

Setembro – Campanha salarial dos bancários, correios, funcionalismo público federal, vidreiros, 

químicos e petroleiros. 

6 de outubro–– Marcha Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública; 

12 de outubro – Grito dos Excluídos Latino-Americanos; 

20 de novembro – Manifestações do Dia Nacional da Consciência Negra; 

30 de novembro – Mobilização contra a Rodada do Milênio (reunião da Organização Mundial do 

Comércio); 

6 a 11 de dezembro – 2º Encontro Americano pela Humanidade e Contra o Neoliberalismo. 

A partir da Marcha a Brasília, que poderá representar um novo patamar de mobilização 

popular contra o governo, deve-se abrir uma intensa discussão nos sindicatos, centrais sindicais e 

nas demais entidades que integram o Fórum Nacional de Luta por Trabalho, Terra e Cidadania 

para construir uma paralisação nacional no mês de outubro. 

Essa paralisação nacional deverá envolver toda a sociedade, desempregados, movimento 

popular, trabalhadores – dispostos ao enfrentamento com o governo FHC. Para isso, todos os 

sindicatos filiados deverão discutir com suas bases até o dia 15 de setembro a proposta de 

paralisação e sua pauta. 
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A reunião da Direção Nacional da CUT de 22 e 23 setembro, avaliando as mobilizações 

em curso, em conjunto com o FNL, deverá definir a data e as características finais dessa 

paralisação. 

Como pontos fundamentais a serem levantados, nesse processo de mobilização, devem-se 

destacar as seguintes bandeiras e reivindicações: 

- Reposição geral das perdas salariais das categorias, com garantia de reajuste mínimo de 10%. 

- Geração de emprego para todos com apoio ao crescimento econômico; 

- Redução da jornada de trabalho sem redução de salários. 

- Não às demissões imotivadas, pela ratificação das Convenções 158 e 111 da OIT. 

- Não à fusão de empresas com demissões e corte nos direitos dos trabalhadores. 

- Combate à miséria, com adoção de programa de renda mínima e ampliação do seguro-

desemprego e das verbas para a qualificação profissional. 

- Pela revogação de todas as medidas do governo que precarizam as relações de trabalho. 

- Não ao corte dos direitos previdenciários. Em defesa da Previdência Pública. 

- Fim das privatizações. 

- Reforma agrária e apoio à produção agrícola, em especial à agricultura familiar. 

- Resgate do sistema público de saúde e educação. 

- Resgate da dignidade do servidor público e defesa dos serviços públicos. Pela revogação do 

Plano Gestão de Pessoal. 

- Ampliação do controle social sobre os serviços públicos. 

- Defesa da autonomia universitária. Que compreende a auto-aplicabilidade do artigo 207 da 

Constituição Federal contra a proposta do governo, por um projeto unificado da comunidade 

universitária. 

- Combate à corrupção em todos os níveis. 

- Fora FHC e pela convocação de eleições presidenciais. 

 

Outras mobilizações importantes: 

a) Em defesa do Fórum Nacional de Aviação Civil 

Num país de dimensões continentais como o nosso, como garantir que a aviação brasileira 

cumpra, com segurança, eficiência e baixos custos, o papel estratégico de integração nacional? 

Sem uma aviação nacional forte e eficiente, como alavancar o turismo, maior gerador em 

todo o mundo de empregos e divisas, justamente as principais carências nacionais? 

Por considerar que o assunto é de interesse geral, não podendo ficar restrito à comunidade 

do setor (empresários, trabalhadores e DAC), e diante da gravidade da situação atual, os 

trabalhadores propõem ao presidente da República e ao Congresso Nacional a criação de um 

Fórum Nacional da Aviação Civil. 

O objetivo é elaborar um profundo diagnóstico das condições de operação do setor, 

visando garantir-lhe igualdade de condições de concorrência com as congêneres estrangeiras, bem 

como transformá-lo em instrumento efetivo para a integração e o desenvolvimento nacional, 

assegurando empregos de qualidade. 

A crise na aviação civil brasileira, a terceira nesta década, preocupa. Neste ano, algumas 

das principais companhias aéreas brasileiras devolveram aeronaves, cortaram vôos e freqüências e 

reduziram sua força de trabalho. 
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Para responder a esse quadro sistemático de crises, a prática das empresas tem sido recorrer 

aos gabinetes de Brasília onde, a portas fechadas, negociam aportes de capitais, refinanciamento 

de dívidas, avais governamentais etc., em troca de reestruturações, reengenharias e, 

principalmente, demissões (quase 20 mil nesta década). 

b) A CUT convoca a mobilização contra a guerra fiscal 

A 9ª Plenária Nacional da CUT aprova a posição adotada pela sua Executiva Nacional em 

denunciar e combater a chamada guerra fiscal. 

A 9ª Plenária convoca o conjunto dos sindicatos filiados, federações e confederações 

cutistas a se recusar a entrar na armadilha da guerra fiscal montada pelos governos federal e 

estaduais e pelas grandes empresas. 

A guerra fiscal é a pilhagem dos recursos públicos – por meio de subsídios e incentivos 

fiscais dados pelos governos estaduais e recursos do BNDES mobilizados pelo governo federal – 

que são entregues às multinacionais. Dinheiro público que é, assim, desviado do investimento na 

recuperação dos serviços públicos – em processo de desmanche – e do atendimento às 

necessidades mais urgentes do povo brasileiro. 

A guerra fiscal visa opor entre si as populações de Estados ou municípios, visa dividir os 

trabalhadores e seus sindicatos. A guerra fiscal aposta na divisão da própria Nação brasileira. 

A CUT historicamente se constituiu para assegurar a unidade da classe trabalhadora de 

todo o Brasil na luta contra os patrões e governos a seu serviço. Hoje ela assume a 

responsabilidade em defender a unidade da classe operária e da nossa Nação contra o processo de 

divisão e desagregação impulsionado pela guerra fiscal. Por isso rejeita as tentativas de integração 

dos sindicatos na lógica da guerra fiscal, que é a expressão no Brasil da mesma política da 

“globalização” que desloca empresas de um país a outro em busca de”“vantagens comparativas” 

para as multinacionais. 

A 9ª Plenária apóia a decisão da CNM de convocar uma greve nacional nas montadoras de 

veículos em 14 de setembro contra a guerra fiscal e em defesa de um Contrato Coletivo Nacional 

que assegure salários e direitos sociais unificados em todo o país. A guerra fiscal não afeta apenas 

os trabalhadores do setor automotivo. Portanto, a CUT convoca todas as entidades sindicais, de 

todos os setores, a se unirem em escala nacional para combater no mesmo sentido. 

A 9ª Plenária decide convocar, ainda neste ano de 1999, um encontro nacional “Não à 

Guerra Fiscal, em defesa da unidade dos trabalhadores e do Brasil”, com delegados de todos os 

sindicatos, com o objetivo de adotar medidas concretas e propostas de ação que barrem a guerra 

fiscal. 

c) Transporte coletivo 

O transporte coletivo no Brasil, principalmente nos grandes centros urbanos, tem sido alvo 

da lógica neoliberal privatizante que sucateia, desmonta e desregulamenta o setor. 

Além disso, essa lógica tem reforçado o princípio de privilegiar o transporte individual, 

tantos nos investimentos públicos como os privados, que excluem a maioria dos trabalhadores, 

obrigados a se utilizarem do transporte coletivo. 

A CUT e os sindicatos devem participar e estimular a luta em defesa de um transporte 

público de qualidade, barato e acessível à maioria dos trabalhadores. 

d) A CUT e as questões de gênero 

Luta pela descriminalização e legalização do aborto 
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Na CUT, o debate sobre a descriminalização e a legalização do aborto iniciou-se em 1989, 

no 1º Encontro Nacional sobre a Mulher Trabalhadora. Em 1991, o 4º Concut incluiu na agenda da 

Central a luta pela descriminalização e legalização do aborto, numa calorosa discussão. Esse 

debate tem demonstrado uma diversidade de posições frente a uma realidade pouco investigada, 

em virtude da clandestinidade em que o aborto é praticado no Brasil. 

Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, de cada três gestações uma acaba mal, e 

as curetagens pós-aborto constituem a quarta causa de internação hospitalar. Isso significa que, 

mesmo na clandestinidade, um grande número de abortos continua sendo praticado e, na sua 

maioria, em condições desumanas, que a afetam a vida e a saúde da mulher, deixando-a com 

seqüelas muitas vezes irreversíveis. A Organização Mundial de Saúde estima que sejam praticados 

4 milhões de abortos por ano no mundo, e que cerca de 400 mil mulheres ficam com seqüelas ou 

morrem. Isso sem considerar o dilema que vivem as mulheres diante de uma gravidez não 

planejada. 

Legalizar o aborto não significa praticá-lo indiscriminadamente. O que defendemos é uma 

legislação que ofereça condições clínicas e de menores riscos para as mulheres que se vejam na 

iminência de ter de recorrer a um aborto. 

É preciso contextualizar o aborto como uma questão social e individual, que se relaciona 

tanto com a luta contra a violência sexual contra as mulheres quanto com o debate dos direitos 

sexuais e reprodutivos. Da mesma forma, é necessário compreender o que significa para as 

mulheres enfrentar um sistema social que lhes nega condições econômicas, sociais e até mesmo 

psicológicas. É preciso chamar o Estado à responsabilidade para a implantação do Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher – PAISM e para a necessidade de o SUS (Sistema Único 

de Saúde) integrar a rede de atendimento às vítimas de violência sexual. 

A 9ª Plenária Nacional incorpora ao calendário geral de lutas da CUT a Campanha do 28 

de setembro: 

Dia de Luta pela Despenalização do Aborto na América Latina e Caribe. 

Marcha Mundial de Mulheres no Ano 2000 

A Marcha Mundial de Mulheres partiu de uma iniciativa do movimento de mulheres do 

Québec, no Canadá, e hoje envolve mais de 2.000 organizações de 130 países. Sua proposta é 

realizar ações em nível local, nacional e mundial para marcar a presença e as reivindicações das 

mulheres na luta contra a pobreza e a violência sexista. Essas ações acontecerão no período entre 8 

de março de 17 de outubro de 2000, dia de luta contra a pobreza. 

No Brasil, está sendo construída uma pauta de reivindicações e uma agenda de luta tendo 

como referência a realidade nacional, bem como está se organizando uma coordenação nacional e 

comitês estaduais. A 9ª PN entende ser fundamental a participação da CUT nas ações previstas 

pela Marcha Mundial, incluindo as reivindicações das mulheres trabalhadoras. 

e) As políticas do governo FHC para o desmonte da administração pública 

Existe no país um debate de extrema relevância acerca da “Reforma do Aparelho do 

Estado”, que faz parte de um tema mais amplo, a reforma do próprio Estado, com mudanças na 

ordem econômica nos direitos sociais, nos sistema político, judiciário e tributário. A partir do 

governo Collor, seguindo no governo FHC, esse debate tem sido conduzido de forma a levar o 

cidadão a não reconhecer seu direito aos serviços públicos como algo inerente à sua condição de 

ser humano, membro da sociedade, mas sim de sua não necessidade como serviço público. Essa 

“Reforma do Aparelho do Estado” vem ganhando maior visibilidade no último período, em 
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virtude de seus efeitos imediatos sobre o cidadão-usuário e sobre os servidores ou agentes 

públicos. 

A partir de um diagnóstico da “crise do Estado” e da administração pública, além da visão 

da inexorabilidade da globalização, o governo FHC define objetivos e fórmulas, criando condições 

para, segundo defende, inserir o Brasil na perspectiva maior da globalização. Isso porque o 

projeto, de acordo com seus formuladores, é necessário e capaz de promover mudanças 

importantes para a atuação do país no novo contexto internacional. Entretanto, à medida que são 

buscadas, nas experiências de outros países, respostas a problemas da administração pública 

baseadas na superação do papel do Estado na prestação de serviços, são desconsideradas as reais 

condições do desenvolvimento do Estado no Brasil e o papel que lhe cabe na ordem constitucional 

vigente. 

No âmbito da globalização, a redução do “tamanho” e papel do Estado parte da concepção 

básica do neoliberalismo, segundo a qual toda interferência estatal é ruim. Essa premissa, 

entretanto, vem se revelando cada vez mais falaciosa, e a própria prática dos países desenvolvidos 

nega a sua aplicação literal. No Brasil, assim como em outros países dependentes, a aplicação de 

tal política tem, em decorrência, a flexibilização e redução de direitos sociais, o desemprego e a 

inserção subalterna na nova ordem mundial “globalizada”. Esses são preços implícitos e 

suportados pelo governo, desde que o capital financeiro e industrial internacional esteja satisfeito 

com os níveis de rentabilidade assegurados pela política econômica adotada. E mais: as reformas 

propostas articuladas à guerra fiscal impõem ao conjunto da sociedade e principalmente aos 

trabalhadores uma guerra entre esses últimos. Isso também tem beneficiado o capital especulativo 

e as grandes corporações transnacionais, transferindo recursos públicos para o setor privado 

internacional, contribuindo ainda mais com a destruição dos serviços públicos. 

Desfazer-se do patrimônio estatal, privatizar, desregulamentar e terceirizar a administração 

pública são etapas dentro da concepção reducionista do Estado neoliberal, com novas formas de 

organização dos serviços públicos. O “neopatrimonialismo” é essencialmente privatizante, além 

de excludente: não se privatiza a propriedade, se privatiza a gestão. O Estado, ainda responsável 

por assegurar os serviços públicos, não é mais provedor, mas um grande “balcão de negócios”, 

repassando os recursos para serem utilizados sem as limitações e exigências próprias da 

administração pública e sem garantir a melhoria da qualidade dos serviços. 

As mudanças propostas pelo governo, em especial a flexibilização e redução de direitos, 

além da fragilização das garantias inerentes ao direito público, demonstram não apenas o desprezo 

pelos direitos conquistados na Constituição de 1988, mas também inconformismo com as normas 

moralizadoras que buscam impedir a corrupção, o fisiologismo e o paternalismo. Mostram, 

inclusive, a incompatibilidade com o direito democrático do cidadão, à medida que transfere ao 

“governante de plantão” plenos poderes para dispor dos serviços e dos servidores, que deveriam 

ser destinados a satisfazer as necessidades da sociedade. 

“Uma petição, se for insignificante, seguirá seus rumos normais: se tiver mais densidade, o 

despacho dependerá do político que manda, nomeia, ajuda ou nega, de acordo com os humores e 

as tendências da eleição próxima.” (Raimundo Faoro) 

Não se trata, assim, de um Estado falido, mas de um Estado vampirizado pelo interesse 

privado, pelo clientelismo e pelo patrimonialismo, vitimado pela má gestão e pela inversão de 

prioridades, que encontra na vertente do enxugamento de suas funções e instrumentos saída para o 

direcionamento para outros setores de recursos extraídos da sociedade, mas que a ela não retornam 
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quer em serviços, quer em investimentos, agravando, cada vez mais, o processo de deslegitimação 

do Estado brasileiro. 

Para melhor implementar o seu projeto, o governo FHC edita a Medida Provisória no 1917 

de 29/7/1999, que propõe como medidas: 

Programa de Demissão Voluntária (PDV) que nada tem de voluntário, pois o servidor é 

coagido pela ameaça de disponibilidade, remoção para lugares longínquos, entre outras ameaças. 

Além disso, o governo tenta enganar o trabalhador com propostas de financiamentos para 

“abertura de seu próprio negócio”, quando vemos grandes redes de lojas fechando as portas em 

todo o país. 

Colocação de servidores em disponibilidade, afastando os trabalhadores do serviço 

público, com salário proporcional ao tempo de casa (um trinta e cinco avos por ano trabalhado 

para homens e um trinta avos por ano para mulheres). 

Licença sem vencimentos incentivada, com o pagamento de um prêmio para o trabalhador 

que se afastar por, no mínimo três anos, podendo renovar o afastamento por mais três. Como se 

não bastasse o desemprego na casa dos 20%, o governo quer empurrar mais trabalhadores para o 

mercado informal. 

Redução de jornada de trabalho com redução de salário, dando como “opção” 25% ou 

50%, levando o servidor a tentar uma falsa solução para seu problema financeiro com a 

possibilidade de um outro emprego, o que contribuirá para piorar a prestação de serviço ao 

usuário. 

Conseqüências dos Cortes Orçamentários na Área Social para o Ano de 1999 

Queda de 62,59% nos investimentos públicos, com redução de 8,2 bilhões de reais. As 

verbas para conservação de rodovias serão 74% inferiores às autorizadas para 1998. 

Redução de 6,82% nas áreas de saúde e saneamento, que terão, em 1999, 1,3 bilhão de 

reais a menos do que o valor autorizado para o orçamento de 1988. 

Os gastos em esgoto e abastecimento de água serão reduzidos em 61,16% e 56,07% 

respectivamente. 

Educação e cultura terão um decréscimo de 1,2 bilhão de reais, ou 7,6%, em relação a 

1988. 

Ensino regular terá 56,52% a menos em 1999, com redução de 540 milhões de reais em 

relação a 1998. 

A erradicação do analfabetismo perderá 21 milhões de reais (36,99%). distribuição de 

livros didáticos, 114,8 milhões de reais (31,02%) e os cortes nas bolsas de estudo alcançarão 79,3 

milhões de reais (29,01%). 

Os programas de assistência ao menor e de assistência à velhice foram reduzidos em 139,8 

milhões de reais e 7,8 milhões de reais, respectivamente, com cortes superiores a 27%. 

Juros e encargos da dívida terão um aumento de 36,94% em relação a 1998, ou seja, 13,5 

bilhões de reais a mais, o que representa quase três vezes toda a despesa com investimento 

prevista para o período. O total de juros a ser pago em 1999 alcança 94 bilhões de reais, suficiente 

para resolver grande parte dos problemas sociais do país. 

Conseqüências imediatas: prejuízos à população 

Prejuízo no atendimento às necessidades sociais da população, tais como educação, saúde e 

previdência etc. 
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Dificultar o acesso à população dos benefícios oferecidos pela Previdência Social: 

aposentadoria, auxílio-doença etc. 

Deterioração dos serviços de saúde (aumento nas esperas no atendimento nos postos e 

hospitais públicos). 

Impossibilidade de acesso às universidades com o fim da universidade pública e gratuita 

(proposta de autonomia universitária do governo). 

Aumento das endemias, cujo controle efetivo é feito pelos trabalhadores da Fundação 

Nacional de Saúde. 

Aumento da marginalização dos povos indígenas com a transferência das funções da 

Fundação Nacional do Índio no tocante à saúde e educação. 

Demissão em massa – aumento do desemprego, contribuindo para alastrar a miséria e 

violência e flexibilização da contratação de mão-de-obra. 

Exclusão dos setores populares do sistema escolar e de saúde, na medida em que os setores 

médios pauperizados vão disputar com esses setores o atendimento público. 

A concentração do poder econômico e político será ainda maior com essa mudança na 

concepção de Estado, com o fim do setor público e a conseqüente redução das funções sociais do 

Estado. 

Maior dificuldade para os idosos e deficientes físicos no acesso aos benefícios da Loas (Lei 

Orgânica da Assistência Social). 

A disponibilidade, demissão, licença sem vencimentos e diminuição da jornada de trabalho 

com redução de salários, propostos por FHC/FMI, contribuirão para o aumento da miséria, da 

violência e da disputa por espaço no mercado informal, já inchado pelo recrudescimento do 

desemprego em nível nacional. 

Diante do exposto, a 9ª Plenária Nacional da CUT decide: 

Divulgar a situação dos serviços e dos servidores públicos na imprensa sindical; entregar a 

pauta da CUT contra o Programa de Gestão de Pessoal (PGP), instituído pelo governo federal e 

pela abertura de negociações no dia 26 de agosto, no Ministério do Orçamento e Gestão (MOOG); 

posicionar-se contrariamente à Reforma Administrativa e Previdenciária de FHC, além de 

qualquer outra forma de desmonte dos serviços públicos, e também à guerra fiscal ou qualquer 

transferência de recursos responsáveis pelo financiamento do serviço público para outros setores 

da economia; fortalecimento da presença dos trabalhadores do serviço público nas lutas de outros 

segmentos e das lutas gerais, bem como a maior participação de trabalhadores do setor privado e 

das estatais nas lutas em defesa dos serviços públicos e dos direitos dos servidores. Encaminhar, 

imediatamente, campanha em defesa dos serviços públicos e da dignidade dos servidores públicos, 

com os seguintes objetivos: 

Sensibilizar a população brasileira e os trabalhadores do setor privado para os efeitos das 

reformas neoliberais que vêm impedindo o acesso aos serviços (reforma da previdência , reforma 

administrativa, entre outras); desmistificar a propaganda oficial do governo de que a 

responsabilidade pela queda da assistência é dos servidores; esclarecer o papel da importância dos 

servidores públicos para garantir a cidadania plena; evitar o aumento do desemprego; combater a 

política de Estado mínimo e/ou fim do Estado, que retira os deveres e garantia de assistência digna 

e plena à população; valorização dos servidores, com política permanente de qualificação 

profissional e pela construção de uma política nacional de recursos para o setor público, incluindo 
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o direito à negociação sindical e política salarial digna; pela moralização dos serviços públicos e 

contra a condução e gestão por meio do clientelismo e fisiologismo. 

 

MOÇÕES 

 

Moção Nº 01 

Moção de repúdio à impunidade dos culpados pelo massacre de Eldorado dos Carajás 

O massacre dos trabalhadores rurais sem-terra em 17 de abril de 1996 provocou um 

enorme clamor por justiça no país. O governo FHC e seus aliados no estado do Pará veicularam a 

disposição de garantir a punição dos responsáveis. Mas os fatos demonstraram o contrário e o 

ambiente gerado nos últimos tempos de retrocesso nos direitos sociais, econômicos e culturais 

fortaleceu o espetáculo jurídico da impunidade com a absolvição dos oficiais responsáveis pela 

operação policial que resultou no massacre. 

Para a CUT, o julgamento dos responsáveis, particularmente do coronel Mário Pantoja, 

major José Maria de Oliveira e capitão Raimundo Almendra Lameira, que comandavam os 

quartéis de Paraupebas e de Marabá e dirigiram a operação que resultou no massacre, deve ser 

anulado e transferido para um território fora da influência e controle dos mecanismos de poder do 

estado do Pará. 

Nosso país soma aos recordes de desigualdade e violência urbana e rural a marca da 

injustiça e da impunidade. A absolvição dos comandantes da operação policial, que levou ao 

massacre de 19 trabalhadores rurais sem-terra e deixou 69 mutilados, protege os diferentes 

mandantes e executores do exterminismo do Estado contra a população. Além de proteger os 

jagunços do latifúndio, a decisão judicial, tomada na primeira hora da madrugada de 19 de agosto 

de 1999, indica a falência do Judiciário para tratar dos crimes de caráter de massa, particularmente 

no território de poder dos agentes criminosos. 

A Central Única dos Trabalhadores se soma aos camponeses sem-terra do Pará e ao 

protesto das vítimas da violência institucionalizada. E ao lado de todas as forças e instituições 

democráticas da sociedade brasileira apoiará todos os esforços para evitar que a farsa continue a 

sustentar o poder da oligarquia e do latifúndio. Condenamos veementemente a hipocrisia política 

daqueles que continuam coniventes com o poder das oligarquias, que impedem a construção do 

Estado Democrático de Direito e a plena vigência dos Direitos Humanos. 

Pelo fim da impunidade! Contra a violência no campo! 

Pela reforma agrária e pela justiça social! 

 

Moção Nº 02 

Moção de repúdio 

Considerando que: 

A água é o bem mais precioso da humanidade e a cada dia se torna mais raro devido ao uso 

irracional e à explosão demográfica; 

Devido à escassez o produto torna-se cada vez mais estratégico e adquire valor econômico. 

De toda a água disponível no planeta apenas 0,7% está disponível para o uso doméstico, 

agrícola e industrial; 

Nenhum país civilizado do mundo abre mão de setor tão estratégico como o controle da 

água e seus usos múltiplos; 
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A água é vital para a sobrevivência das espécies e fundamental para o desenvolvimento das 

atividades sociais e econômicas; 

A escassez já gera conflito entre países e, segundo os cientistas, a água vai ser fonte de 

guerra no século XXI; 96% da geração de energia elétrica no Brasil é de origem hidráulica, 

portanto uma energia limpa, renovável e de preço acessível à sociedade. 

O projeto de desestatização dos setores elétrico e de saneamento brasileiro, além de ter 

trazido grandes prejuízos à sociedade, coloca em risco o uso múltiplo da água, já que o mesmo não 

está regulamentado em lei; 

Os interesses das empresas de geração de energia elétrica são conflitantes com os usos 

múltiplos da água, pois o aumento do lucro dessas empresas pressupõe um aumento de geração, o 

que implica utilização de um volume maior de água para esse fim; 

A água é vida e patrimônio da humanidade e não de um grupo econômico; 

Nos países do Primeiro Mundo a grande maioria das hidrelétricas e dos serviços de água e 

esgoto é estatal; 

Nos países do Terceiro Mundo ocorrem privatizações nos setores elétricos e de saneamento 

e houve um grande prejuízo para o país; 

Os participantes da 9ª Plenária Nacional da CUT, reunidos em São Paulo, dos dias 17 a 20 

de agosto de 1999, repudiam veementemente a atitude do governo brasileiro em privatizar as 

empresas de energia elétrica e de saneamento do país, entregando o patrimônio público estratégico 

ao capital dos países do Primeiro Mundo por preços irrisórios, além de trazer prejuízos 

irreparáveis ao desenvolvimento do país. 

 

Moção Nº 03 

Moção de repúdio 

Nós, delegados e delegadas da 9ª Plenária Nacional da CUT, reunida dos dias 17 a 20 de 

agosto de 1999, em São Paulo/SP, manifestamos, por unanimidade, nosso total repúdio às ações 

desencadeadas pela Força Sindical para impedir o livre direito de organização e expressão dos 

trabalhadores e dirigentes sindicais ligados à CUT na região Sul fluminense. 

Tais ações culminaram na decisão tomada no último dia 12 de agosto pelo juiz de Direito 

da 1ª Vara da Comarca de Resende, Flávio Pimentel de Lemos Filho, Estado do Rio de Janeiro, 

que não só proibiu o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Siderúrgicas e no Setor 

Automotivo e os trabalhadores na Volkswagen do Brasil (unidade de Resende) de “se reunirem 

para negociar direitos individuais ou coletivos dos funcionários da empresa”, como impediu o 

sindicato “de convocar, realizar assembléias e manifestações que tenham por objeto a discussão e 

deliberações de questões relativas aos direitos individuais e coletivos da categoria profissional dos 

funcionários”. 

Tal medida cautelar exarada pelo juiz de Direito, em atendimento ao requerido pelo 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas de Volta Redonda, filiado à Força 

Sindical, representa um grave atentado a pelo menos oito incisos do artigo 5o da Constituição 

Federal, entre os quais os direitos de liberdade de expressão, política e de reunião, além de ferir as 

convenções das principais entidades internacionais das quais o Brasil é signatário. É uma violência 

inominável num país que, após ter vivido anos num regime de ditadura militar, possui amplos 

setores da sociedade que lutam pela consolidação da democracia. Por fim, expressa o quanto o 
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Judiciário, juntamente com o patronato, procura tolher e manter os sindicatos sem o direito de se 

organizarem com liberdade e autonomia em atendimento aos interesses dos trabalhadores. 

A 9ª Plenária Nacional da CUT apóia os companheiros do Sindicato dos Trabalhadores 

Siderúrgicos e do Setor Automotivo de Resende e a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da 

CUT nas ações jurídicas e políticas que estão movendo no Brasil e junto às entidades 

internacionais dos metalúrgicos, visando denunciar e sustar essa inaceitável, arbitrária e autoritária 

atitude do juiz de Direito e da Força Sindical. 

 

Moção Nº 04 

Moção de repúdio ao governo FHC pela liberação do cultivo comercial e comercialização de 

produtos transgênicos 

O governo FHC, utilizando-se de sua estrutura de governo, por meio do Ministério da 

Ciência e Tecnologia e da Agricultura, especialmente pela manipulação das atribuições da 

Comissão Técnica de Biotecnologia – CTNBio, irresponsavelmente, atropelando a discussão 

pública e as disposições contidas na legislação, determinou a liberação ao cultivo e a 

comercialização de produtos transgênicos. 

Com essa medida que coloca em risco a sustentabilidade ambiental, transformou a 

população brasileira em cobaias humanas das empresas transnacionais, interessadas tão-somente 

na espoliação financeira dos povos. 

A utilização de produtos transgênicos na agricultura também provocará um violento 

desequilíbrio nas relações sociais e comerciais dos pequenos e médios agricultores, colocando-os 

aprisionados aos interesses de um seleto grupo de empresas transnacionais. 

Assim, a 9ª Plenária Nacional da CUT repudia a irresponsabilidade do governo FHC que, 

para cumprir acordos atrelados a interesses escusos, coloca em risco as plenas condições de vida 

das futuras gerações da população brasileira. 

 

Moção Nº 05 

Moção de repúdio 

Basta de opressão à mulher no Paquistão 

No Paquistão, as mulheres têm sido as maiores vítimas das tradições religiosas. A 

violência contra a mulher não tem limites. Tradições que foram transformadas em lei durante a 

última ditadura militar, de 1997 a 1998. 

Só uma pequena parte das mulheres trabalha fora, a maioria fica em casa. No campo elas 

são forçadas a trabalhar. As mulheres não têm direito a se casar com quem quiserem, mas um 

homem pode ter até quatro esposas ao mesmo tempo. As mulheres tampouco têm direito à herança 

e também não podem viajar ou sair de casa sozinhas. Uma mulher não pode abrir sozinha um 

negócio, tem de ser um homem ou duas mulheres, no mínimo. As mulheres não são aceitas como 

testemunhas de crimes e em muitas religiões há tradições tribais que impedem a mulher de votar. 

Uma das leis reza que se uma pessoa mata outra pessoa o assassino tem de pagar uma 

determinada taxa para a família da vítima. Mas se a vítima for uma mulher o assassino paga 

apenas a metade da taxa.Se uma mulher é violentada, ela tem de apresentar quatro testemunhas 

para acusar o homem. Isso na prática faz com que nenhum seja punido por estupro. 

Freqüentemente mulheres são mortas por questão de honra. Se uma mulher decide se casar 

com alguém que ela mesma tenha escolhido, ou mesmo sair com um homem que não seja seu 
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marido, o homem e os parentes da mulher têm o direito de matá-la para defender a honra da 

família (é a tradição chamada “koro-kari”). Essa é uma tradição que tem sido usada 

indiscriminadamente para assassinar mulheres. Na universidade, as estudantes não podem ficar 

junto com os homens. 

Só a classe trabalhadora poderá acabar com as leis que oprimem a mulher, não apenas no 

Paquistão e em outros países islâmicos, mas em todo o mundo. 

Diante disso, a 9ª Plenária Nacional da CUT se posiciona de forma veemente contra toda 

forma de opressão contra a mulher no Paquistão, bem como em todos os países do mundo. 

Qualquer agressão à mulher em qualquer parte é uma agressão às mulheres trabalhadoras 

de todo o mundo! 

Todo apoio e solidariedade à luta das mulheres do Paquistão por sua libertação! 

 

Moção Nº 06 

Moção de repúdio à fusão Antarctica X Brahma 

A Contac, a Conatibe e seus sindicatos filiados vêm denunciar a fusão Antarctica X 

Brahma e suas nefastas conseqüências aos trabalhadores do ramo das bebidas, com possível 

fechamento de cerca de 50% das fábricas existentes no país, diminuição de 60% do quadro de 

trabalhadores, o que representa hoje cerca de 10 mil demissões, sendo essas conseqüências 

também estendidas aos trabalhadores/irmãos nos países em esse grupo está instalado, além do 

Brasil: na Argentina, Uruguai e Venezuela. 

Que a 9ª Plenária Santo Dias, da CUT, realizada de 17 a 20 de agosto de 1999, se some às 

entidades do ramo das bebidas, contra esse nefasto procedimento do capital especulativo nacional, 

que tenta aplicar sobre os trabalhadores do referido ramo mais esse golpe, bem como exigir do 

CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, as seguintes garantias: 

1. Manutenção do quadro de trabalhadores na ocasião da fusão, até enquanto a mesma durar; 

2. Garantia das conquistas dos trabalhadores até o presente momento; 

3. Garantia da negociação nacional unificada. 
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OS NÚMEROS DA 9ª PLENÁRIA 
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HOMENAGEM A SANTO DIAS 

 

ANA E SANTO 

 

Santo Dias se foi? 

O Santo está ausente? 

Não! Hoje ele nos diz “oi”! 

E aqui está presente, sempre. 

Deixa pra nós grande herança 

Prosseguindo a missão 

Fazer crescer a esperança 

Fortalecer a união. 

Lá tinha a carestia 

Lá tinha a ditadura 

De lá vinha cantoria 

De lá vinha a luta dura. 

Lá não tinha sindicato 

Mas tinha oposição 

De lá veio Santo Dias 

Com coisas no matulão. 

Veio com impaciência 

E lutou com teimosia 

Pregou desobediência 

Espalhou a alegria. 

Ele não veio só 

Segurando o matulão 

Com ele tinha a Xodó 

Caminhando no estradão. 

Companheira, quanto amor 

Quando compartilhamento 

Ana Dias, quanta dor 

E quanto ensinamento. 

Eu me lembro, companheira 

Quando você foi à rua 

 

 

Disse à nossa classe inteira 

Que “a luta continua”. 

Você nos lembra o Santo 

E nos lembra a mulher 

Mãe, forte, guerreira 

E sabe bem o que quer. 

Você é exemplo de vida 

De ternura e emoção 
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A chamaram de atrevida 

Por lutar com compaixão. 

Ana Dias 

Ana de todos os dias 

Ana e Santo 

Sant‟ana. 

 

Vicentinho 


