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Apresentação

A 14ª Plenária Nacional da CUT, realizada de 28 de julho a 1º de agosto de 2014, 
na cidade de Guarulhos, em São Paulo, foi um encontro muito marcante e, com certeza, 
ficará nos corações e memória de todos/as militantes CUTistas e dos movimentos 
sociais combativos. 

Em um cenário político marcado pela disputa eleitoral em 2014, a CUT definiu, 
por unanimidade, o apoio à reeleição da Presidenta Dilma Rousseff, para avançar nas 
conquistas por mais direitos e mais mudanças. Por isso, a CUT e toda sua militância 
em todo o País continuará desempenhando nesse período um papel extremamente 
importante, para que nossas reivindicações expressas na Plataforma CUT da Classe 
Trabalhadora sejam cumpridas. 

Como desdobramento desse processo da Plenária, temos a tarefa de mobilizar 
nossas bases para a defesa inequívoca do projeto democrático-popular que vem sendo 
construído no País nos últimos doze anos, destacando as mudanças que são necessárias 
para que esse projeto se amplie e se consolide no futuro.

Durante a 14ª Plenária, foi aprofundada, com muita qualidade e coerência, a 
discussão dos projetos políticos em disputa e do papel da CUT neste momento decisivo 
da história brasileira.

A 14ª Plenária também, em suas Resoluções, apresenta propostas para os desafios 
que a própria CUT enfrenta para atualizar seu projeto político-organizativo e para fortalecer 
sua capacidade de continuar defendendo os interesses imediatos e históricos da classe 
trabalhadora. Essas propostas serão debatidas amplamente no processo congressual do 
12º CONCUT, convocado por esta 14ª Plenária, dialogando com nossas bases, em todo 
o País e serão desdobradas em ações efetivas para manutenção e ampliação dos direitos 
dos trabalhadores e das trabalhadoras.

Uma boa leitura a todos/as e inspirações para a ação!

Coordenação da 14ª Plenária

Sergio Nobre
Coordenador Geral

Maria Aparecida Faria 
        Quintino Marques Severo 

        Antônio de Lisboa Amâncio Vale 
       José Celestino Lourenço 

       Rosane Bertotti 
       Rosane Silva 

       Rosana Fernandes 
       Jandyra Massue Uehara Alves 

       Julio Turra 
       Shakespeare Martins
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Trabalhadores e Trabalhadoras 
CUTistas apoiam Dilma

Os delegados e as delegadas da 14ª Plenária Nacional da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), que representam mais de 24 milhões de trabalhadores e trabalhadoras 
do Brasil, decidiram por unanimidade apoiar a reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Esta 
decisão se baseia na convicção de que os trabalhadores e trabalhadoras devem se inserir 
de maneira decisiva na construção de uma Nação livre e soberana, com desenvolvimento 
sustentável, justiça, inclusão social, distribuição de renda e cidadania. 

Nas eleições gerais de outubro de 2014, apresentam-se em confronto dois projetos 
políticos antagônicos. De um lado, o representado pela aliança de partidos, movimentos 
sindicais e sociais, defensores da construção de um novo ciclo histórico de conquistas 
para a maioria da população. De outro, o projeto das elites econômicas subordinadas 
ao capital especulativo internacional e nacional, que pretendem barrar os avanços 
populares conquistados nos últimos 12 anos. Nesse confronto temos lado. Por isso, não 
nos furtamos em declarar que vamos defender a manutenção e o aprofundamento das 
conquistas que obtivemos até o momento. 

Nesse contexto, a Plataforma CUT da Classe Trabalhadora que apresentamos para a 
Presidenta Dilma é resultado do acúmulo de intensos debates, envolvendo trabalhadores e 
trabalhadoras que atuam em movimentos sociais e sindicatos dos setores urbano e rural, 
representando todas as áreas econômicas e do serviço público nas três esferas. 

A CUT é conhecida por sua combatividade, organização, capacidade de mobilização, 
negociação, luta e defesa intransigente dos direitos da classe trabalhadora. Historicamente, 
sempre nos posicionamos e apresentamos propostas para melhoria da qualidade de vida 
de toda sociedade brasileira. Queremos Dilma para ter mais avanços. 

Nesse sentido, nossa Plataforma é clara. Queremos a manutenção da Política 
de Valorização do Salário Mínimo e das aposentadorias, o combate a todas as formas 
de discriminação, entre elas, a que estão submetidas as mulheres, os negros e as 
negras e a juventude; a regulamentação da Convenção 151 da OIT e a valorização dos 
servidores públicos, a geração de mais e melhores empregos, reforma agrária e políticas 
públicas para a agricultura familiar, entre outros itens que constam na Plataforma CUT 
da Classe Trabalhadora. 

A militância da CUT estará junto com Dilma para lutar pelas reformas estruturais tão 
necessárias ao nosso País, tais como: a reforma tributária, a agrária e a política, esta última 
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por meio de uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político, a democratização 
dos meios de comunicação, entre outros temas que a CUT defende em sua Plataforma 
entregue à Presidenta Dilma nesta 14ª Plenária Nacional. 

Conclamamos a militância CUTista a se engajar em nossa principal tarefa em 2014: 
reeleger a presidenta Dilma para mais um mandato democrático-popular, voltado aos 
interesses da maioria da população brasileira. É nesse processo que se concentra hoje a 
luta de classes no País. 

Presidenta Dilma: vencemos o medo e a desesperança, vamos vencer agora o ódio 
das elites que não aceitam perder seus privilégios, o ódio daqueles que não nos querem 
cidadãos plenos. Conte com a militância da CUT para continuar transformando o Brasil. 

Até a vitória! 

SOMOS FORTES, SOMOS CUT!
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Organizar, lutar e avançar 
nas conquistas

1. Como tem sido reafirmado nos últimos Congressos e Plenárias Nacionais, o que 
orienta a construção da estratégia da CUT é o “compromisso com a defesa dos interesses 
imediatos e históricos da classe trabalhadora, a luta por melhores condições de vida e 
trabalho e o engajamento no processo de transformação da sociedade brasileira em direção 
à democracia e ao socialismo”.

2. Como foi reafirmado na 13ª Plenária, dentre os objetivos da Central está o de “lutar 
pela emancipação dos trabalhadores como obra dos próprios trabalhadores, tendo como 
perspectiva a construção da sociedade socialista”. Enfrentamos, desde 2008, uma das 
mais amplas e profundas crises do sistema capitalista internacional que vem cobrando um 
alto preço da classe trabalhadora, penalizada com o desemprego, com a perda de direitos 
e com a precarização das relações de trabalho.

3. A CUT definiu que o combate à crise deve ser feito com uma estratégia combinando 
dois movimentos. O primeiro, definindo o que fazer e aonde chegar: o enfrentamento 
imediato à crise, sem perder o horizonte de uma transição para um novo modelo de 
desenvolvimento, com a ampliação da participação popular nas decisões políticas, com 
sustentabilidade econômica, social e ambiental, distribuição de renda e valorização do 
trabalho. O segundo, focado em fortalecer o projeto sindical CUTista como condição para 
a CUT atingir esses objetivos históricos.

4. O 11º CONCUT reafirmou as linhas gerais dessa estratégia, destacando que ela 
“continuará lastreada pelos princípios que nos forjaram: a liberdade e autonomia sindical 
buscando elevar a consciência da classe trabalhadora e ampliar a capacidade de luta da 
sociedade organizada”. Reafirmou dois eixos fundamentais para sua ação estratégica: 
impulsionar a luta pelo desenvolvimento sustentável e atualizar o projeto político-
organizativo da CUT para os próximos 10 anos.

5. Embora a crise internacional tenha sido enfrentada com relativo êxito, processo 
no qual a CUT teve um papel fundamental, o cenário apresentado acima indica que a 
estratégia da CUT para o próximo período deve articular, nesses dois eixos, os seguintes 
campos de ação: o fortalecimento e a democratização do Estado e das políticas públicas, 
a construção do desenvolvimento sustentável, a defesa e ampliação dos direitos e o 
fortalecimento do movimento sindical.

6. A ação da CUT pela democratização do Estado deverá se dar por meio da mobilização 
e luta por reformas estruturais (Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana 
do Sistema Político, Reforma Agrária, Reforma Tributária, Democratização dos Meios de 
Comunicação e democratização do poder judiciário) como condição para o fortalecimento 
do projeto democrático-popular que está sendo construído no País.
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7. A ação da CUT pela democratização do Estado deverá se dar também por meio 
da apresentação das propostas nos espaços (Conferências, Conselhos etc.) onde são 
discutidos e definidos temas de interesse dos/as trabalhadores/as. A CUT deverá continuar 
propondo para a sociedade um modelo de desenvolvimento sustentável e solidário, tendo 
como referência a Plataforma da Classe Trabalhadora, com propostas de proteção do 
emprego e do trabalho decente, de combate às desigualdades regionais e sociais, de 
democratização das políticas públicas e de democratização das relações de trabalho.

8. No campo da defesa dos direitos, a ação da CUT deverá combinar a mobilização 
e luta pela ampliação de direitos (Pauta da Classe Trabalhadora), com defesa dos direitos 
existentes (combate à precarização das relações de trabalho) e a reparação de direitos 
violados pela ditadura militar.

9. A ação da CUT no âmbito internacional deverá destacar seu protagonismo no 
enfrentamento à crise internacional e na defesa dos interesses históricos da classe 
trabalhadora, processo que deverá ser articulado com propostas de ação para fortalecer 
o próprio sindicalismo CUT como condição para conduzir, com êxito, sua estratégia para 
os próximos anos.

10. Para conduzir sua estratégia no plano mais geral de disputa pelo projeto 
democrático-popular, a CUT deverá priorizar a luta social, a proximidade e a articulação 
com setores combativos do movimento organizado que apoiam esse projeto, defendem a 
necessidade de sua continuidade e que têm consenso sobre as mudanças necessárias na 
economia, na política e na sociedade, para que ele avance e se consolide.

11. Aprimorar a relação com o conjunto dos movimentos sociais é um passo 
fundamental a ser dado por dirigentes e militantes CUTistas, a fim de garantir novo 
dinamismo e maior protagonismo histórico da CUT. É preciso potencializar alianças com 
entidades cujo histórico de mobilização, representatividade e, especialmente, bandeiras 
de luta, estão em sintonia com a Plataforma da CUT. A agenda prioritária desta aliança 
deverá ser aquela que impulsiona avanços no projeto democrático-popular em nosso País.

12. A classe trabalhadora é internacional. Este é o princípio de qualquer ação estratégica 
que tenha como objetivo central a ruptura com o atual sistema capitalista de relações 
sociais, por meio da construção de alianças rumo a outro modelo de relações sociais, que 
tenha como base a democracia e o socialismo, pautado no respeito à autodeterminação 
dos povos.

13. Desse modo, a ação estratégica internacional da CUT deve estar centrada no 
fortalecimento da posição e da atuação da Central no movimento sindical internacional 
como: as Federações Internacionais dos ramos, a Confederação Sindical de Trabalhadores e 
Trabalhadoras das Américas (CSA), a Confederação Sindical Internacional (CSI), a Iniciativa 
do Sul sobre Globalização e Direitos Trabalhistas (SIGTUR), a Confederação Sindical dos 
Países de Língua Portuguesa (CSPLP), a Coordenadora das Centrais Sindicais do Cone 
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Sul (CCSCS), o Conselho Internacional do Fórum Social Mundial e a Assembleia Mundial 
dos Movimentos Sociais (AMMS), entre outras alianças e fóruns sindicais nas relações 
SUL-SUL1 e dos blocos geopolíticos – BRICs2, IBAS3, CELAC4, UNASU5L e MERCOSUL6. 
Através dessas organizações, intervimos nos espaços multilaterais onde são definidas 
políticas de interesse da classe trabalhadora.

14. A CUT deverá ampliar sua ação solidária ao movimento sindical e aos/às 
trabalhadores/as de países menos desenvolvidos, em especial, na América Central, Caribe 
e África, por meio do Instituto de Cooperação da CUT (IC-CUT) e demais parceiros.

15. A CUT deverá continuar investindo em programas que visam ampliar a 
compreensão dos dirigentes sindicais sobre o cenário internacional e o papel que a 
CUT vem desempenhando para fortalecer o movimento sindical internacional, como por 
exemplo, o Programa de Formação em Política e Sindicalismo Internacional – PSI. Esta 
ação é fruto de uma parceria entre a Secretaria Nacional de Formação, a Secretaria de 
Relações Internacionais e o CESIT/Unicamp. Além disso, a CUT participa da Universidade 
Global do Trabalho (GLU), que é uma experiência internacional que visa a construção 
do conhecimento de forma integrada entre o movimento sindical, a academia e a OIT 
(Organização Internacional do Trabalho).

16. Deverá também fortalecer o caráter internacional da classe trabalhadora com 
ações que promovam a aliança entre organizações de trabalhadores/as em empresas 
multinacionais, aprofundando a experiência da CUT, já em curso, com a política de 
“Ação Frente às Multinacionais”.

17. Deverá fortalecer a luta contra as políticas recessivas geradas pela crise 
internacional do capitalismo, que ampliam a exploração do capital e violam direitos dos/
as trabalhadores/as, criminalizando a organização sindical de trabalhadores/as em várias 
regiões do mundo.

18. A CUT deverá aprofundar suas ações direcionadas a trabalhadores/as brasileiros/
as que estão fora do País e a imigrantes que trabalham no Brasil, com ações que 
possibilitem ampliar o acesso à informação sobre direitos, formação sobre cidadania e 
apoio à organização sindical de trabalhadores/as migrantes.

1 Cooperação Sul-Sul: mecanismo de desenvolvimento conjunto entre países emergentes em resposta a desafios 

comuns.
2 BRICS: grupo formado por países chamados ‘emergentes’, composto por Brasil, Rússia, índia, China e África do Sul.
3 IBAS: Fórum de Diálogo entre Índia, Brasil e África do Sul, desenvolvida no intuito de promover a Cooperação Sul-Sul.
4 CELAC: Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Cariben
5 UNASUL: União das Nações Sul-Americanas, é formada pelos doze países da América do Sul.
6 MERCOSUL: Mercado Comum do Sul, formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
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O atual governo brasileiro tem como política externa de imigração total apoio e abertura 
aos povos migrantes do continente americano, que deixam seus países de origem para 
tentar uma melhor condição de vida e trabalho no Brasil. Nos últimos anos, entre os grupos 
de imigrantes que chegam ao nosso País, tem se destacado os/as haitianos/as que se 
espalham por todo o território brasileiro, em busca de trabalho e de um lugar para viver. Na 
grande maioria das vezes, os empregos que conseguem são informais nos diversos ramos 
da economia - especialmente na construção civil -, sem carteira assinada, portanto, sem 
direitos trabalhistas. A CUT tem condições de interferir positivamente para melhorar as 
condições de trabalho e de saúde dos trabalhadores/as haitianos/as, cobrando das 
autoridades competentes e empregadores:

1. Melhores condições de moradia e alojamento;

2. Cobrar das autoridades competentes todo acesso desses trabalhadores/as à 
política de saúde em nosso País, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

3. Mudar a legislação sobre migração garantindo todos os direitos trabalhistas e 
previdenciários e direito à sindicalização e participação nas eleições sindicais.
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EIXO 1 – DISPUTA DE HEGEMONIA: 
DEMOCRATIZAÇÃO DO ESTADO 

E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO MODELO 
DE DESENVOLVIMENTO

19. A 14ª Plenária preparou dirigentes e militantes da base CUTista para os embates 
que serão travados na sociedade brasileira no segundo semestre de 2014, mobilizando-
os para a defesa do projeto democrático-popular e socialista durante as eleições gerais. 
Devemos reafirmar a importância da continuidade desse projeto e das reformas estruturais 
necessárias, para que ele se consolide no futuro.

20. A CUT deverá colocar as reformas estruturais no centro de seu debate político 
e de sua ação estratégica, destacando sua importância para a continuidade e avanço 
do projeto democrático-popular que está sendo construído no País. Deverá aproveitar os 
espaços de formação de dirigentes e militantes para aprofundar a reflexão desses temas, 
assim como deverá explorar essas questões nas mobilizações que promoverá ao longo 
do ano, no plano nacional e regional, de forma articulada com os movimentos sociais e 
populares.

21. Devemos apresentar e defender o projeto de desenvolvimento sustentável que 
a CUT vem construindo ao longo dos anos, que tem como referência a Plataforma da 
Classe Trabalhadora.

22. A ação da CUT deverá também manter, neste cenário, a mobilização de suas 
bases pela ampliação de direitos, defesa dos direitos existentes e reparação de direitos 
dos/as trabalhadores/as violados pela ditadura militar.

Reforma Política

23. No que se refere ao sistema político, a atual Constituição preservou o entulho da 
ditadura e um sistema político dominado pelo poder econômico, sem proporcionalidade 
real, e com um Senado revisor de todas as decisões da Câmara. O 3º CONCUT (Belo 
Horizonte, 1988) denunciou o “caráter global profundamente antipopular”, fruto de um 
Congresso Constituinte que, na verdade, era o próprio Congresso Nacional (não foi uma 
Constituinte nem exclusiva e nem soberana). Ao mesmo tempo, a CUT sempre defendeu a 
necessidade de garantir a efetivação dos direitos sociais inscritos na Constituição.

24. A CUT defende um modelo de desenvolvimento no qual a real democracia e 
participação popular são fundamentais. A ampliação da intervenção sobre o Estado 
deve ser combinada com a radicalização da democracia e do controle social, permitindo, 
assim, que as decisões da direção do crescimento econômico deixem de ser definidas 
exclusivamente pelos interesses do mercado. A transformação social só irá ocorrer com a 
participação ativa da classe trabalhadora.
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O Decreto 8.243/2014, promulgado pela Presidenta Dilma Rousseff em 23 de maio 
de 2014, que institui a Política Nacional de Participação Social, representa um passo 
decisivo na perspectiva da radicalização da democracia no Brasil. Não por outra razão, 
este Decreto enfrenta uma grande resistência dos setores liberais e conservadores da 
sociedade brasileira. A CUT, desde a sua fundação, defende a implantação de mecanismos 
que possibilitem a participação direta da sociedade nos espaços de decisão sobre os 
destinos da nação, em contraposição à concepção liberal sobre a democracia formal, que 
restringe o exercício da cidadania apenas ao direito ao voto.

25. O poder econômico e as forças conservadoras conseguem eleger a maioria 
no Congresso, levando o governo a compor uma ampla coalizão para manter a 
governabilidade. Esse quadro frustra as iniciativas de mudança na direção desejada 
pelas forças populares, além de permitir aos empresários e forças conservadoras uma 
capacidade enorme de pressionar o Congresso para aprovar medidas que precarizam as 
relações de trabalho e fragilizam o movimento sindical. Estas características dificultam 
o avanço das transformações necessárias para se consolidar no País um novo modelo 
de desenvolvimento baseado na democratização do Estado, no aperfeiçoamento da 
democracia representativa, no fortalecimento dos partidos políticos, na ampliação da 
democracia participativa, no respeito ao meio ambiente, na ampliação da cidadania e na 
inclusão social.

26. Levando em conta este quadro, a CUT, que há tempo vem defendendo a 
necessidade da reforma política, juntou-se aos movimentos sociais e populares na 
campanha pelo Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema 
Político. A campanha deverá ser priorizada até a Semana da Pátria (1º a 7 de setembro), 
quando serão recolhidos os votos em urnas em todo o País, com um protagonismo dos 
sindicatos CUTistas ao lado dos setores populares e entidades que se somam nesta 
batalha, para que milhões respondam SIM à questão “Você é a favor de uma Constituinte 
exclusiva e soberana sobre o sistema político?”.

27. Entre os principais elementos da reforma do sistema político proposto pela 
CUT, destacamos: financiamento público exclusivo para as campanhas e critérios para 
acesso, como densidade eleitoral dos partidos; voto em lista com alternância de sexo, 
com definição feita em convenções partidárias; fim do Senado; proporcionalidade de 
representação por Estado da federação; fidelidade partidária programática; inclusão de 
mecanismos para a democratização do Poder Judiciário e impedimento da judicialização 
e partidarização dos conflitos.

A CUT deve indicar apoio à reeleição de Dilma para convocar a Constituinte que 
abra saída às questões travadas pela maioria reacionária do Congresso. Como a CUT 
afirmou desde seu 11º CONCUT, “com esse Congresso não dá!”, eleito, como é, sem 
proporcionalidade, com financiamento empresarial, com um Senado oligárquico, com o 
voto em pessoas e não em listas partidárias. Batalha que deve ser prioritária para a CUT no 
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período. É colocando no centro a defesa das reivindicações dos/as trabalhadores/as e o 
Plebiscito Constituinte que a CUT irá dialogar com o sentimento de que é preciso “mudar”, 
apontando o conteúdo das mudanças numa Plataforma própria da central dirigida a Dilma, 
incluindo a manutenção da política de valorização do Salário Mínimo, hoje alvo de ataques 
do empresariado e do FMI, que pode e deve ser prorrogada desde já para além de 2015, 
como anunciou Dilma às vésperas do 1º de Maio.

28. A CUT deverá aprofundar esta discussão e conclama suas entidades a se 
engajarem decisivamente na campanha, a fazerem o debate do tema em suas bases 
sindicais e a mobilizá-las para as ações em prol da campanha, formando comitês de base 
junto com os movimentos sociais e populares.

Reforma Tributária

29. A realização de uma Reforma Tributária no Brasil é outra mudança fundamental 
para melhorar a distribuição de renda e combater as desigualdades econômicas e 
sociais. Nosso principal desafio continua sendo o de mudar a estrutura regressiva do 
sistema tributário brasileiro, concentradora de renda, substituindo-a por uma estrutura 
que institua a progressividade como princípio e amplie a tributação sobre a propriedade, 
lucros e ganhos do capital. Mudanças nesta direção, poderão se tornar ferramentas 
essenciais na política de erradicação da pobreza, de redução das desigualdades e de 
uma melhor distribuição de renda.

30. Entre os elementos da proposta de reforma tributária defendida pela CUT, 
destacamos: aperfeiçoar a progressividade da estrutura tributária, no que se refere a 
tributos diretos (aplicados sobre a renda) e indiretos (aplicados sobre preços); elevar o peso 
dos tributos diretos no total arrecadado; taxar grandes fortunas e heranças; desonerar a 
cesta básica; incentivar a formalização do trabalho; aperfeiçoar a distribuição de recursos 
no chamado Pacto Federativo; eliminar a guerra fiscal; incentivar o investimento produtivo; 
recuperar a capacidade de investimento do Estado nas áreas sociais e de infraestrutura; 
combater a fraude e a sonegação. 

Na lógica da política de transferência de renda, a CUT deve mobilizar a classe 
trabalhadora para exigir do governo a correção da tabela do Imposto de Renda, pelo 
menos de acordo com o INPC, além de ampliar o limite de isenção. A CUT deve apresentar 
ao Congresso uma alteração na tabela do Imposto de Renda com resgate de 61,42% na 
alíquota (de acordo com os estudos do DIEESE).

É importante também discutir as desonerações fiscais, utilizadas para aquecer 
determinados setores da economia, mas que servem apenas ao aumento das margens de 
lucro dos empresários, muitas vezes, sem nenhuma contrapartida social. Além disso, faz-
se necessário discutir os mecanismos de dedução de impostos, que são uma forma velada 
de transferência de verbas públicas para entes privados.
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É necessário regulamentar a cobrança de taxa sobre remessas de lucros das 
multinacionais e transnacionais, conforme prevê a Constituição Federal de 1988, e 
garantir a aplicação desses recursos em investimentos sociais, na saúde e na segurança 
nos locais de trabalho.

Atuar de forma efetiva contra a cobrança previdenciária feita a aposentados e 
pensionistas, cobrando a colocação em pauta do Congresso Nacional da PEC 555/2006, 
que já possui mais de 400 assinaturas dos deputados federais.

Reforma Agrária

31. Outra reforma fundamental é a agrária. Demanda histórica do movimento 
progressista no Brasil, sua realização pode provocar, além da democratização do acesso 
à propriedade da terra, altamente concentrada nas mãos de latifundiários e empresas 
multinacionais, mudanças nas relações de poder no campo e na sociedade brasileira, 
o fortalecimento dos/as trabalhadores/as rurais e do movimento sindical rural, melhor 
distribuição de renda e o fortalecimento da agricultura familiar.

32. O Brasil continua sendo um dos países de maior concentração fundiária do mundo, 
que compreende o latifúndio, o agronegócio, o uso expansivo do agrotóxico e a morte 
da agricultura familiar e da agroecologia decorrentes desta lógica de concentração. Esse 
quadro vem sendo acentuado nos últimos anos pela ação de grandes empresas nacionais, 
aliadas a empresas e bancos estrangeiros e focadas no agronegócio, assim como pela 
ação das agroindústrias multinacionais e das grandes redes varejistas, que passam por um 
processo intenso de fusão e de concentração de capital, e que desenvolvem uma política 
agressiva de controle de terras como base para a expansão dos seus empreendimentos 
no Brasil. Seu objetivo é controlar a cadeia produtiva, desde a produção de sementes 
até a agroindústria. Esse movimento fez disparar o preço da terra, dificultando sua 
desapropriação para fins de reforma agrária.

33. Apesar de serem responsáveis por uma parte significativa do PIB (Produto Interno 
Bruto) nacional, estas empresas direcionaram o plantio para monoculturas - como soja, 
cana-de açúcar e eucalipto, que não são destinados para a alimentação, mas para a 
produção de ração, combustível e papel. Mesmo com todo o crescimento experimentado 
nos últimos anos, a produtividade do agronegócio é questionável, pois sua produção tem 
como base a precarização do trabalho, a frouxidão no controle da posse e da tributação 
da terra, o passivo ambiental, a rolagem, remissão e redução de dívidas no crédito rural, 
estímulos tributários, entre outros mecanismos derivados das ações e omissões dos 
poderes públicos.

34. Para que se tenha uma ideia da participação desse setor na vida política nacional 
e na definição das políticas para o campo, basta mencionar que a chamada Frente 
Parlamentar da Agropecuária (Bancada Ruralista) é a maior do atual Congresso Nacional.
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35. A agricultura familiar, por outro lado, é responsável por 70% da produção de 
alimentos consumidos no País. Gera postos de trabalho e tem uma produção em maior 
sintonia com a sustentabilidade socioeconômica e ambiental. No entanto, sofre com a 
relação desigual de estímulos dados pelo governo ao agronegócio. 

36. Para fazer frente a esta dificuldade, parte da agricultura familiar brasileira tem sido 
integrada às grandes cadeias produtivas como forma de garantir condições de produção 
e de sustento de suas famílias. Por serem o elo mais fraco da cadeia, são pressionadas 
constantemente pelas empresas agroindustriais ou do setor varejista a reduzirem preços. 
E o fazem à custa de um processo de autoexploração, de intensificação do trabalho e de 
precarização das relações de trabalho assalariado.

37. A diretriz de ampliar a produtividade dos assentamentos para depois acelerar 
a criação de novos assentamentos deve ser repensada. Muitos deles necessitam de 
assistência para se consolidarem como empreendimentos sustentáveis, mas isso não 
inviabiliza que novos assentamentos sejam realizados dentro dessa nova concepção.

38. A Reforma Agrária deve ir além da distribuição de terras e garantir a implantação de 
infraestrutura social no campo, como escolas de qualidade voltadas à valorização do campo, 
equipamentos de lazer, postos de saúde, ruas. Deve garantir inclusão digital, assistência 
técnica e capacitação para os/as assentados/as e beneficiários/as do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário (PNCF), além de política de crédito, de processamento dos alimentos 
sob o controle dos/as próprios/as assentados/as, e não das indústrias, agregando maior 
valor aos produtos e à comercialização dos produtos, garantindo seu direito à terra dando 
a sua estabilidade e passando a sucessão para os filhos. Deve fomentar a educação de 
qualidade no campo que valorize o meio rural como espaço de vida, cultura e trabalho, 
estimulando a permanência do jovem no campo.

Defendemos a inversão de prioridade para os investimentos nas políticas agrícolas 
e agrárias, que tanto beneficiam o crescimento desenfreado do agronegócio e sua 
lógica de concentração de terra e de riquezas, visando um maior aporte de recursos 
públicos para a agricultura familiar. Uma política de financiamento da agricultura familiar 
deve estar articulada com o estabelecimento do limite da terra e revisão dos índices 
de produtividade. Além de combater o latifúndio, deve-se ainda controlar e fiscalizar o 
financiamento do agronegócio, de modo a responsabilizá-lo pela produção de alimentos 
para a população brasileira.

39. Somente com essas garantias é que poderemos enfrentar a pobreza, o êxodo 
rural e ainda garantir a produção de alimentos para as áreas urbanas de modo sustentável 
e com preços justos. É fundamental democratizar o acesso à terra limitando o tamanho 
da propriedade em 35 módulos fiscais, à água e aos bens da natureza, impedindo que 
as grandes empresas se apropriem e monopolizem esses recursos naturais, como por 
exemplo, a apropriação desses recursos, como a compra das fontes de água mineral pelo 
grande capital. É fundamental assegurar a produção agrícola diversificada, com a utilização 
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de técnicas de produção agroecológicas que busquem o aumento da produtividade das 
áreas, conciliando-as com o respeito ao trabalhador e ao meio ambiente. É fundamental 
também fiscalizar, detectar e punir os que usam recursos públicos destinados à produção 
agrícola de maneira indevida, valendo-se da reforma agrária para enriquecimento ilícito 
sem aplicar tais recursos na produção.

A CUT deve garantir sua participação e assento nos conselhos da Reforma Agrária, 
na Agência Nacional de ATER (CENATER - Central Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural) e no CONDRAF (Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável), 
independentemente da participação da FETRAF (Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
Familiar) e da CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), visando 
com isso qualificar a construção de propostas relacionadas à produção agroecológica, ao 
beneficiamento e comercialização dos produtos agrícolas - com base no associativismo e 
cooperativismo solidários -, segurança alimentar e nutricional, democratização do acesso 
à água e suas tecnologias sociais (cisternas de placas, barragens subterrâneas e de 
pequeno porte), que garantem a produção de alimentos saudáveis.

Na luta pela reforma agrária, surge também a necessidade da construção de novas 
propostas metodológicas para uma educação que parte dos sujeitos do Campo. Desta 
forma, construir-se-á coletivamente a escola que contemple os saberes e culturas dos 
foros privados dos seus direitos fundamentais como educação, saúde, moradia, transporte 
e terra, a qual servirá para que a agricultura camponesa produza alimentos saudáveis, 
agroecológicos e que sirvam moeda de troca para a obtenção dos demais bens e serviços.

Política Urbana

Considerando que é nas cidades que vive a maioria da população do planeta, e 
que no Brasil e no mundo a urbanização acelerada e a exclusão econômica produziram 
cidades com profunda degradação espacial, ambiental e social, dando origem, assim, a 
chamada crise urbana, cujo cordário é a violência e a segurança, expressões máximas da 
barbárie capitalista no cotidiano das cidades; e na busca de uma cidade para se viver na 
construção de uma sociedade democrática e socialista, entendemos que a construção de 
uma cidade deve ser:

• economicamente sustentável;

• fisicamente organizada;

• socialista e justa;

• institucionalmente democrática e participativa.

Cidades fisicamente organizadas significa ter como objetivo facilitar a reprodução da 
vida em sociedade e não a mera reprodução do capital e do fluxo de mercadoria. Valorizar 
a convivência nos espaços públicos; privilegiar a circulação do transporte coletivo no 
lugar do individual; impor limites urbanísticos à instalação de megaempreendimentos com 
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potencial predatório sobre os pequenos e médios negócios tradicionalmente instalados – 
privilegiando no espaço urbano a existência de equipamentos fundamentais de acesso à 
saúde, educação, ao esporte e ao lazer. 

A ênfase para isso deve ser na radicalização da democracia como valor estratégico 
da cidade. O orçamento participativo, os conselhos municipais ou setoriais, além de outras 
formas de participação popular, são instrumentos que superam a democracia representativa 
do Estado Liberal, em direção aos mecanismos de democracia mais amplos e diretos. 

Nesses espaços de democracia participativa e direta é possível discutir e deliberar 
sobre temas que tanto afligem aos cidadãos/as como: mobilidade urbana; a falta de 
moradia adequada para os/as trabalhadores/as; a falta de saneamento; o baixo acesso a 
bens culturais e de lazer; a centralização de comércios e serviços. Por isso deve se ter a 
centralidade nesses instrumentos de radicalização da democracia.

Democratização dos Meios de Comunicação

40. Temos assistido na história recente do País a um processo de concentração 
de poder nos grandes conglomerados de comunicação, que têm usado esse monopólio 
para combater o projeto democrático-popular e desgastar o governo. Esse paradigma 
da comunicação, voltado para o lucro e a serviço da manipulação política, precisa ser 
quebrado. É fundamental defender outro paradigma, em que a Comunicação seja concebida 
como política pública e como direito humano. Política pública que preserve a pluralidade, a 
representatividade e o interesse público. Direito humano que assegure o acesso aos meios 
de comunicação incluindo a universalização da telefonia fixa e da móvel, ambas com acesso 
à internet com banda larga, garantindo a liberdade de expressão e a participação social 
na construção do conteúdo e gestão dos sistemas por meio da elaboração de conteúdos 
propagados pela internet e de radiodifusão. 

A reação da grande mídia tem despertado corações e mentes chamando atenção 
para o perigo de se repetir no Brasil o que ocorreu na Venezuela e na Argentina quando, 
nestes países, os principais canais de TV que defendem o capital foram fechados, ao 
mesmo tempo que escondem que os principais países Europeus e o próprio EUA possuem 
marco regulatório para os meios de comunicação – e que são tratados de fato como 
concessão pública e, portanto, esses meios de comunicação são fechados ou multados 
quando deixam de cumprir a legislação. Por isso a CUT deve acompanhar e se posicionar 
na defesa da implementação de uma nova lei para as Comunicações no Brasil.

A recente aprovação do Marco Civil da Internet, fruto da articulação e da mobilização 
entre setores da classe trabalhadora, da sociedade civil e da disposição política do Governo 
Dilma, foi um importante passo no processo de regulação da internet no País, de modo 
que esta seja um ambiente democrático em que a privacidade, a liberdade de expressão 
e os direitos humanos estejam garantidos plenamente. A CUT e suas entidades devem 
participar ativamente do processo de regulamentação da Lei 12.665 de 2014, que trata do 
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Marco Civil da Internet. Além disso, a CUT deve lutar pela ampliação e implementação do 
Plano Nacional de Banda Larga – PNBL, de forma urgente, com uma internet de acesso livre 
e de qualidade e pela criação de uma política específica sobre a utilização de tecnologias 
de software livre em nosso País.

A democratização dos meios de comunicação passa também pela criação e 
fortalecimento de veículos de comunicação da classe trabalhadora. Para isso, é fundamental 
uma redistribuição das verbas de publicidade dos governos federal, estaduais e municipais, 
garantindo o direcionamento de recursos públicos para a sustentabilidade de rádios e 
emissoras de TV comunitárias, jornais, blogs e sites alternativos e populares.

Democratização do Judiciário

Na atual conjuntura temos visto o Judiciário servindo como um instrumento das elites 
e da direita deste País, criminalizando as lutas da classe trabalhadora e dos movimentos 
sociais. Urge a necessidade de se construir um Poder Judiciário mais democrático, que 
amplie a participação da classe trabalhadora no controle social do órgão, na composição do 
Conselho Nacional de Justiça, no processo de escolha dos mandatos de desembargadores 
e ministros nos Tribunais (Tribunais de Justiça Estaduais e Tribunais Superiores), assim 
como a limitação do tempo do mandato. É preciso também defender o conceito de 
Judiciário enquanto política pública, que garanta o acesso amplo e democrático da 
população aos serviços do Judiciário, a participação social nos mecanismos de controle 
e a regionalização do Conselho, com participação da classe trabalhadora na composição. 
Democratizar o Judiciário, em sentido amplo, abrangendo também a democratização e 
ampliação da Defensoria Pública e Ministério Público na perspectiva de garantir o acesso 
e os direitos já conquistados pela classe trabalhadora.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

41. Para a CUT, o desenvolvimento deve abarcar a sustentabilidade política, econômica, 
ambiental e social em que o Estado assuma o papel de indutor desse processo, segundo 
princípios democráticos, com garantia de direitos, especialmente, a liberdade de organização 
e o emprego formal de qualidade, com inclusão social e redução das desigualdades. 
Esta concepção, fruto do acúmulo ao longo da Jornada pelo Desenvolvimento, inclui o 
desenvolvimento territorial regional como um componente essencial.

42. A crise de 2008 impactou não somente a classe trabalhadora com um aumento 
exponencial da desigualdade no mundo, mas também impactou severamente o meio 
ambiente e os tratados multilaterais e cenários internacionais de negociação e governança. 
Os países do Anexo I (Desenvolvidos), que iniciavam um avanço mais expressivo quanto 
à renovação de compromissos de redução de emissão de GEEs (Gases de Efeito Estufa), 
após a crise, vêm ampliando a distância de ações concretas e compromissos vinculantes, 
especialmente, com a proximidade de um novo acordo do Protocolo de Quioto.
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43. As Mudanças Climáticas são tratadas internacionalmente, pois têm abrangência 
e características globais. Em vários países membros da ONU os impactos das Mudanças 
Climáticas são sentidos, aumentando assim a vulnerabilidade das populações e 
exigindo-lhes esforço e resiliência. Os impactos destas mudanças no mundo do trabalho 
se intensificam, mas, no Brasil falta ainda aprofundamento, estudos, mecanismos e 
instrumentos específicos de análise de seus reais impactos. A CUT que integra o Comitê 
Gestor do Fundo Clima participa também da elaboração do Plano Nacional de Adaptação 
às Mudanças Climáticas e das preparações para a COP 20 (Conferência da ONU sobre 
Mudanças Climáticas), que neste ano será realizada em Lima, no Peru.

44. A CUT luta por um desenvolvimento sustentável capaz de integrar as vertentes 
políticas, ambientais e sociais de forma economicamente includente, assegurando aos/
às trabalhadores/as condições dignas de vida e trabalho. Os processos produtivos, no 
entanto, de modo geral, atingem o ambiente e impactam o setor laboral. Isto nos remete 
à necessidade de alterações estruturantes no modelo produtivo e de diversificação nas 
estratégias de sensibilização e mobilização da classe trabalhadora para o consumo 
consciente, a economia solidária e o comércio justo, princípios que garantem uma 
economia mais equilibrada e atuam incisivamente na disputa de projeto, na luta contra o 
capital e na disputa de hegemonia na sociedade.

45. Neste sentido, o trabalho é elemento central e decisivo para a transformação e o 
estabelecimento de novos paradigmas de sociedade. A mobilização dos/das trabalhadores/
as, a partir de seus locais de trabalho, é o principal instrumento para enfrentamento 
dos modelos predatórios e insustentáveis. É necessário também, intensificar as ações 
preventivas, estudos, pesquisas e indicadores que possam nos dar uma radiografia dos 
impactos da produção sobre o meio ambiente e os biomas. Da mesma forma, é preciso 
conhecer os impactos das mudanças climáticas para o emprego, a partir das especificidades 
dos biomas e investir na formação e qualificação da nossa base social, para que se garanta 
uma transição justa, trabalho decente e empregos de qualidade.

46. O investimento em novas tecnologias e eficiência é também caminho que poderá 
resultar em possibilidades, não apenas de manutenção, mas, sobretudo, de geração de 
novos postos de trabalho decente, assegurando direitos sociais e trabalhistas e ações 
ambiental e ecologicamente adequadas. As perdas de postos de trabalho em todo o mundo 
são impactantes e recaem especialmente sobre Mulheres, Negros e Negras e Jovens. Um 
dos desafios colocados pode se dar pela via da Transição Justa, que pressupõe uma 
sociedade de baixo carbono aliada às tecnologias inovadoras de produção, com trabalho 
decente e geração de empregos de qualidade nas áreas de desenvolvimento sustentável. 
A CUT deve aprofundar este debate em parceria com os Macrossetores.

47. Outro desafio para o movimento sindical CUTista é o combate ao uso de agrotóxicos 
e sobretudo o plantio de sementes transgênicas, visto que tal processo irá propiciar a 
introdução de espécies invasoras, levando as espécies tradicionais à extinção. O Brasil 
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lidera o ranking de maior consumidor do mundo. O seu impacto para os/as trabalhadores/
as e o meio ambiente torna esta batalha ainda mais desafiadora para a CUT, organizações 
parceiras e movimento social.

Defesa da Petrobrás

A Petrobrás atravessa um período de ataques político-midiáticos que tentam 
desmoralizar a gestão estatal da empresa. O pano de fundo tem fins eleitoreiros e, pior, 
privatistas. Reafirmamos a continuidade da luta não só pela gestão estatal do Sistema 
Petrobrás, mas pela transformação da companhia em uma empresa 100% estatal e 
pública e também pelo retorno do monopólio estatal do petróleo. Não vamos permitir que 
a empresa sangre no ringue político-eleitoral. Em defesa da Petrobrás dos/as brasileiros/
as e para os/as brasileiros/as! Um País desenvolvido e soberano deve ter o controle 
total de suas reservas de petróleo e gás natural. Leiloar áreas com potencial de extração 
comprovado significa colocar o futuro energético do País nas mãos da iniciativa privada, 
nacional e estrangeira.

Liderados pela FUP-CUT (Federação Única dos Petroleiros), os trabalhadores/as 
petroleiros/as realizaram uma greve de sete dias, que virou símbolo de resistência e 
indignação contra a decisão equivocada do governo de dividir com as multinacionais 
o controle do maior campo de petróleo da atualidade. A luta não foi em vão. A pressão 
surtiu efeito e pela primeira vez nas últimas décadas, a Petrobrás voltará a ter o controle 
integral sobre áreas estratégicas de petróleo, que nos próximos anos deverão dobrar 
suas atuais reservas.

No dia 24 de julho de 2014, o governo da presidenta Dilma Rousseff deu um importante 
passo para a retomada da soberania nacional sobre uma das maiores reservas de petróleo 
do planeta, que é o Pré-Sal brasileiro. O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) 
autorizou a Petrobrás a explorar reservas de óleo que excederem os cinco bilhões de barris, 
que foram contratados em 2010 por meio da Cessão Onerosa feita pela União durante a 
capitalização da empresa. Trata-se de uma região cujo potencial de produção pode ser 
superior ao do Campo de Libras: entre 9,8 bilhões e 15,2 bilhões de barris de óleo.

Defesa do Aquífero Guarani

A água é fundamental para a vida e não há substitutos. No entanto, quando a 
exploração de um recurso energético ameaça as nossas reservas hídricas, isto representa 
um grave risco a nossa sobrevivência. Tal risco, com a liberação pela Agência Nacional de 
Petróleo (ANP) da exploração do gás xisto por meio do processo de fraturamento hidráulico 
(fracking), que consiste na extração do gás dos folhelhos betuminosos perfurando a rocha 
e injetando produtos químicos - muitos altamente cancerígenos - dissolvidos em milhares 
de litros de água (cerca de 15 a 20 milhões de litros por poço perfurado) sob alta pressão, 
após a explosão que abre espaço entre as lâminas do xisto.
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Considerando que os blocos leiloados pela ANP estão sobre o Aquífero Guarani, um 
dos maiores reservatórios de água doce do mundo, abrangendo uma área desde o sul de 
Goiás até o Uruguai, sendo responsável pelo abastecimento de 30 a 40 % da população 
brasileira. O risco de contaminação não respeita o princípio da precaução, pois essa técnica 
de exploração tem sido responsável por inúmeros acidentes ambientais nos EUA, onde 
esse processo foi autorizado sem regulamentação ambiental em vários de seus estados. 
A ANP desconsiderou o parecer técnico elaborado pelo grupo de trabalho, instituído 
pela portaria MMA 218/2012, emitido em 03 de outubro de 2013, que entende não haver 
elementos suficientes para uma tomada de decisão, e que é preciso intensificar o debate 
na sociedade brasileira sobre os impactos e riscos ambientais envolvidos nesta exploração 
e avançar na regulamentação e protocolos para ativação segura. Para ser precaucionaria, 
a decisão deve ser democrática, transparente e ter a participação dos interessados no 
produto do processo. O bom senso aponta para moratória da exploração do gás do xisto 
(francking), que estas reservas sejam preservadas como recursos estratégicos até que 
estejam disponíveis tecnologias mais seguras para sua exploração.

Democratização das políticas públicas – A participação da CUT nos espaços 
institucionais e a ação no território

48. Na última década, o Brasil retomou uma trajetória de crescimento econômico após 
vinte anos de estagnação. E, como se sabe, isto se fez acompanhar de uma expressiva 
redução da pobreza e uma inédita redução da desigualdade. Tais resultados só foram 
possíveis porque, entre outras razões, houve uma significativa mudança no comportamento 
do Estado diante destes temas. Novas políticas foram formuladas, novas prioridades foram 
definidas e ampliaram-se os espaços de participação social, portanto, abriram-se novas 
perspectivas na disputa pelos rumos do desenvolvimento do País.

49. A CUT tem um papel fundamental na atualização da agenda do desenvolvimento 
do País e o 11º CONCUT (2012, p.21) aprovou: “priorizar e ampliar a participação da CUT 
nos diversos espaços institucionais, como Conselhos, Fóruns, Comissões, Grupos de 
Trabalho (GTs) etc., nos âmbitos nacional, estadual e municipal, além da atuação CUTista 
nas conferências de políticas públicas e nos fóruns internacionais - tarefas que buscam 
ampliar o controle social sobre o Estado”.

50. No próximo período, precisamos avançar com a superação das desigualdades 
regionais que ainda persistem. Além disso, em breve, quando o atual ciclo de investimentos 
se completar, terá havido uma importante mudança na configuração da infraestrutura e da 
atividade econômica no País. Os/as trabalhadores/as precisam compreender o caráter 
destas mudanças para melhor responder às possibilidades de organização sindical, de 
negociação dos ganhos daí derivados, enfim, para fortalecer a estratégia sindical da CUT 
nestas novas dinâmicas territoriais e institucionais. Assim, planejar a atuação sindical em 
espaços institucionais de gestão das políticas públicas e de iniciativas de desenvolvimento 
nos territórios, num contexto de retomada do desenvolvimento, se coloca cada vez mais 
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como um dos grandes desafios do movimento sindical CUTista na atualidade. Isto para que 
seja garantido aos estados e regiões que forneçam insumos de infraestrutura energética e 
outros subsídios financeiros para manutenção do equilíbrio e desenvolvimento econômico 
beneficiando seus habitantes.

51. Um dos instrumentos nesse processo de enfrentamento dos dilemas do atual 
modelo de desenvolvimento vem sendo a implementação, desde 2013, do programa de 
formação denominado “Desenvolvimento, Políticas Públicas e Ação Regional” – DPPAR, 
que busca não apenas possibilitar espaços de formação para dirigentes e assessores/
as sindicais que representam a CUT nos espaços institucionais, mas também, avançar 
desenvolvendo pesquisa e ação sindical que permitam compreender as diferentes variáveis 
constituintes do desenvolvimento territorial/local, como forma de contribuir no processo 
de formulação de uma estratégia cada vez mais consistente da CUT, capaz de incidir sobre 
as prioridades do desenvolvimento nas diferentes regiões.

52. No próximo período propomos avançar com o processo de qualificação de 
nossos/as dirigentes sindicais, tendo como ponto de partida o Programa DPPAR e a ação 
política e organizacional empreendida pela Secretaria-Geral Nacional, a partir do Hotsite 
CUT Cidadã. A partir destes dois instrumentos poderemos articular e consolidar parcerias 
com universidades e centros de pesquisa, dando forma a um programa colaborativo entre 
estas instituições. A iniciativa pretende desenvolver um processo de pesquisa-ação, que 
envolve as Escolas Sindicais da CUT, visando subsidiar a atuação das lideranças sindicais 
nas suas respectivas regiões e contribuindo para implementar e qualificar a agenda dos/as 
trabalhadores/as defendida pela CUT, potencializando este processo com as experiências 
regionais já existentes.

Política Industrial

53. Símbolo do desenvolvimento econômico brasileiro no período de 1930 a 1980, a 
indústria brasileira, desde o final do século XX, vem sofrendo seguidas adversidades, que 
põem em xeque o seu papel de setor dinâmico do País, de alavanca dos investimentos e 
do crescimento econômico.

54. Crises econômicas, fiscais e da inflação foram tônica da década de 1980. A 
partir da década de 1990, uma abertura econômica indiscriminada, aliada a uma política 
macroeconômica que privilegiava juros altos e câmbio valorizado, além da completa 
ausência de política industrial, acabaram por minar o setor. Subjugado às “forças do 
mercado”, o setor industrial do Brasil vem sofrendo constante desestruturação, com a 
desnacionalização de cadeias produtivas, antes totalmente internalizadas (da matéria-
prima ao produto final), eliminação de postos de trabalho, perda de valor agregado de 
sua produção, queda de seu peso no PIB e maior especialização em torno de atividades 
de baixa intensidade tecnológica. Ainda na década de 90 aconteceu a avalanche de 
privatizações, entre as quais, o setor de telecomunicações, que se notabilizou pelo 
desenvolvimento de cartões indutivos, centrais inteligentes e fibra ótica através do CPqD 
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(Centro de Pesquisa e Desenvolvimento) da Telebrás, que transformou-se em fundação 
privada e que perdeu o seu ímpeto após a privatização, cedendo profissionais de altíssimo 
valor, por conta da descontinuidade de seus projetos de pesquisa.

55. A partir de 2004 teve início uma leitura diferenciada do problema, com o 
reconhecimento de que os seguidos períodos sem uma política industrial governamental 
tiveram importante papel em parte da deterioração do setor. Com a Política Industrial, 
Tecnológica e de Comércio Exterior – PITCE (2004), seguida da Política Nacional de 
Desenvolvimento Produtivo – PNP (2008), além da criação da Agência Nacional de 
Desenvolvimento Industrial – ABDI, o governo federal iniciou esforços para reestruturar a 
indústria no País.

56. Por meio do “Plano Brasil Maior”, a partir de meados de 2011, a política industrial 
tentou dar uma resposta às demandas conjunturais do setor, desonerando atividades 
econômicas e buscando reativar os investimentos e a produção, já envoltos em torno dos 
efeitos da crise internacional e da diminuição do crescimento econômico. Em 2012, foram 
instituídos os conselhos de competitividades setoriais, de forma tripartite (trabalhadores, 
governo e empresários), mas ainda sem o estabelecimento de contrapartidas sociais por 
parte do setor empresarial.

57. Atualmente, o que se observa é que, ao contrário das medidas tomadas em 
2008/09 (como redução do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados -, entre outras), 
as atuais políticas voltadas ao setor industrial têm tido poucos efeitos práticos em sua 
retomada. Entre inúmeros problemas, além do conjuntural, podem ser citados a política 
macroeconômica desfavorável ao setor (que continua a privilegiar taxas de juros acima da 
média internacional e câmbio valorizado), a ausência do estabelecimento de contrapartidas, 
que tem significado pressão constante nas relações de trabalho e, além disso, a 
desaceleração dos investimentos industriais privados e na geração de postos de trabalho, 
mesmo com estes recebendo benefícios fiscais e creditícios. Por outro lado, já há inúmeras 
contestações dos efeitos deletérios dessas políticas nas contas públicas, em especial na 
Previdência. A CUT reafirma sua posição de exigir o fim da desoneração da contribuição 
patronal em folha do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), defenderá essa posição 
em todos os foros em que participa com o governo, e exigirá contrapartidas trabalhistas 
e sociais para todas as eventuais isenções fiscais ou créditos públicos subsidiados que 
beneficiem o empresariado.

58. Portanto, os desafios do setor não são simples: a luta pela permanência de 
uma política industrial ativa deve vir acompanhada pela instituição de um ambiente 
macroeconômico mais favorável, ou seja, da adoção de uma política econômica que 
privilegie o crescimento interno e os investimentos, em vez do setor financeiro especulativo. 
Mas isso somente não basta: o Estado deve possuir papel de destaque nesta nova 
arquitetura econômica, direcionando investimentos públicos, assim como os expandindo.
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59. A obrigatoriedade de contrapartidas sociais no recebimento de benefícios fiscais 
e tributários passa pela exigência de não serem aceitas demissões e torna-se a chave para 
que haja efetividade dos mesmos, impedindo que sejam incorporados como “lucro” e sirvam, 
de fato, para geração de emprego e renda, auxiliando no desenvolvimento do País com 
distribuição de renda. Além disso, relações de trabalho mais democráticas que privilegiem 
a geração de trabalho decente são fundamentais, assim como a sustentabilidade social e 
ambiental do setor porque, em especial, atividades que sejam sustentáveis ambientalmente 
se tornarão o futuro da atividade industrial. E que seja impedido o acesso a linhas de 
créditos e investimentos às empresas com registro de inadimplência e descumprimento de 
legislação trabalhista e previdenciária.

60. Estas são questões que a CUT deve incorporar na sua agenda, articulando-as 
com o projeto mais geral de desenvolvimento sustentável. 

Redução das desigualdades sociais: a continuidade das políticas de transferência 
de renda e de valorização do Salário Mínimo

61. Outro elemento da concepção de desenvolvimento sustentável é a redução 
das desigualdades sociais. No Brasil destaca-se fortemente a Política de Valorização do 
Salário Mínimo. Na atual conjuntura é fundamental defender sua continuidade. A medida, 
aprovada no governo do ex-presidente Lula em 2007 a partir da iniciativa das centrais 
sindicais, foi regulada pela Lei 12.382, com vigência até 2015, que assegura a reposição 
das perdas para inflação e o aumento real, calculado a partir da variação do PIB.

62. Para ser renovada, o governo deverá enviar até 31 de dezembro de 2014 ao 
Congresso novo Projeto de Lei. Os empresários já iniciaram a campanha contra a Política 
de Valorização do Salário Mínimo, alegando que compromete o desempenho das empresas 
e da economia. Diante deste cenário, a CUT deverá marcar posição contrária a qualquer 
medida regressiva nesta área e mobilizar suas bases em defesa da política de valorização 
do salário mínimo, bem como pautar junto ao governo federal a garantia de lei por tempo 
indeterminado, preferencialmente através de Emenda Constitucional. 

63. A manutenção dessa política e das políticas de transferência de renda, além da 
retomada do mercado de trabalho derivado do crescimento econômico, são indispensáveis 
para a continuidade da melhoria da distribuição de renda e da redução da desigualdade, 
como tem sido verificado nos últimos anos.

64. Novos passos são necessários para ampliar a inclusão social dos segmentos da 
classe trabalhadora, recentemente absorvidos pelo mercado de trabalho, assegurando-lhes 
condições de vida melhores, como o acesso à saúde, educação, habitação e mobilidade. 
O processo requer maiores investimentos públicos nessas áreas, ampliando-as ainda mais 
e reduzindo sua vinculação com a iniciativa privada, ressaltando que o objetivo principal 
deve ser o oferecimento de serviços públicos de qualidade e não o lucro.
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Combate a toda forma de discriminação

65. A CUT considera o combate a toda e qualquer forma de discriminação um 
componente essencial na sua luta por cidadania, igualdade de direitos e de oportunidades 
para todos os trabalhadores e trabalhadoras.

66. A luta contra a discriminação racial é uma política permanente da CUT. Seguimos 
lutando para que negros e negras tenham melhores empregos e que seus salários se 
equiparem aos dos homens e mulheres brancos/as. Mas é preciso fazer mais, internalizando 
este tema nas ações diárias da CUT, tornando a luta pela igualdade racial uma tarefa de 
todos/as. A CUT realizou uma pesquisa sobre cotas e seus resultados pautarão diversas 
ações em prol dos trabalhadores negros e negras no que diz respeito à sua participação 
na Central.

Igualdade de Direitos dos Trabalhadores/as LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Transgêneros)

67. É fundamental que as entidades sindicais desenvolvam ações para a promoção 
da inclusão, igualdade, combate à violência e ao preconceito junto aos trabalhadores e 
trabalhadoras LGBTs. Apesar dos avanços na nossa legislação nacional, como é o caso 
do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, ainda continuam a 
sofrer em seu ambiente de trabalho e na vida social sérias restrições aos seus direitos de 
cidadãos e cidadãs. Devemos intensificar a luta pela criminalização da homofobia como 
forma de combater esta violência. A luta em defesa dos/as trabalhadores/as LGBTs deve 
ser integrada às demais políticas desenvolvidas na CUT, em todas as instâncias. A CUT 
deve intensificar uma campanha nacional desprovida de preconceitos para conscientização 
da sociedade pela aceitação da parcela da população LGBT.

Igualdade de Direitos dos/as Trabalhadores/as com Deficiência

68. No Brasil temos uma população de mais de 45 milhões de deficientes, ou 
seja, ¼ população brasileira, segundo o Censo do IBGE de 2010. Este dado demonstra 
que a sociedade deve ter preocupação constante com esse grupo que, cada vez mais, 
tem ingressado no mercado de trabalho. A Lei 8213/91 e a recente aprovação da Lei 
Complementar 142/2013, que garante aos/às trabalhadores/as aposentadoria especial, são 
foco das discussões destes/as trabalhadores/as que lutam por inclusão, acessibilidade, 
igualdade de condições de trabalho e de salário, sempre com respeito às suas diferenças. 
Assim, a ação sindical e as políticas desenvolvidas pela CUT devem ser articuladas com a 
construção e a aplicação das políticas públicas e com a luta destes/as trabalhadores/as.

Para isso a CUT deve orientar seus sindicatos que garantam em suas indicações às 
atividades da Central, a participação de trabalhadores/as com deficiência, respeitando a 
acessibilidade (comunicação, estrutura física do espaço, deslocamento etc.).



30 Caderno de Resoluções 14ª Plenária Nacional da CUT 2014

Erradicação do Trabalho Infantil

69. O trabalho infantil é um grave problema social que precisa ser combatido por 
toda a sociedade brasileira. A CUT é membro efetivo do CONAETI (Conselho Nacional 
pela Erradicação do Trabalho Infantil), do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente) e do FNPETI (Fórum Nacional pela Erradicação do Trabalho 
Infantil) e vem cobrando permanentemente do governo brasileiro a efetivação das metas 
assumidas pelo Brasil no documento apresentado na XVI Reunião Regional Americana da 
OIT, ocorrida em 2006 e na Conferência Global contra o Trabalho Infantil, ocorrida no Brasil 
em 2013: eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2015 e erradicar a totalidade 
do trabalho infantil até 2020, além da aplicação das Convenções 138 e 182 da OIT, já 
ratificadas pelo governo brasileiro. A CUT compromete-se com essa política e continuará 
lutando pela erradicação total do trabalho infantil no País.

Combate à exploração de crianças e adolescentes

Os dados estatísticos revelam a gravidade desta temática, portanto, combater a 
exploração sexual de crianças e adolescentes é medida urgente e necessária. A CUT e 
suas estruturas horizontais e verticais devem aderir à campanha de combate à exploração 
sexual de crianças e adolescentes, divulgando o Disque 100 (Disque Direitos Humanos) 
em seus meios de comunicação, além de trabalhar para que os/as agressores/as sejam 
punidos/as. Por outro lado, é preciso ter estratégias e contribuir na conscientização sobre 
essa temática que fere e marca milhares de crianças e adolescentes.

Erradicação do Trabalho Escravo

70. Apesar dos avanços no combate ao trabalho escravo, como a aprovação da EC 
438/04 na Câmara Federal, esse fenômeno ainda persiste no Brasil. A CUT continuará 
lutando pela erradicação, pressionando o Senado Federal para que aprove, sem alterações, 
o conteúdo da PEC, articulando essa luta com a ação em defesa do trabalho decente.

As práticas do tráfico humano e da prostituição precisam ser enfrentadas, combatidas 
e erradicadas. O ser humano não é mercadoria e a dignidade humana deve ser preservada. 
O governo federal deve criar política pública específica com atuação própria e atuação 
transversal, assegurando espaço para participação e controle social.

Juventude

71. Segundo dados da OIT, em seu relatório anual sobre tendências do emprego 
no mundo (2013), a juventude tem sido um dos grupos mais afetados pela crise mundial, 
a ponto de muitos jovens terem desistido de procurar emprego. No Brasil, apesar da 
queda significativa da taxa de desemprego nos últimos dez anos, a taxa de desemprego 
da juventude ainda se mantém em patamares elevados: 22,3% para jovens de 16 a 24 
anos – semelhante às taxas de desemprego em regiões fortemente impactadas pela crise 
econômica, como aquelas verificadas na Europa. 
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72. Apesar da taxa de informalidade brasileira ser grande para todas as faixas etárias, 
chamamos a atenção para aqueles/as trabalhadores/as com até 24 anos: quase 60% deles 
estão em ocupações precarizadas. A forte desigualdade racial também é explicitada nesse 
aspecto da precarização do trabalho juvenil. A taxa de informalidade atinge 51% dos/as 
jovens brancos/as, enquanto entre os/as jovens negros/as o trabalho informal é realidade 
para 69% deles/as.

73. Um dos grandes entraves para avançarmos no Trabalho Decente para a Juventude 
são as altíssimas taxas de rotatividade a que os/as jovens estão submetidos/as, quase 
duas vezes maior do que dos adultos. (“A rotatividade dos jovens no mercado de trabalho 
formal brasileiro”, Boletim do Mercado de Trabalho, IPEA, agosto de 2013). Para o grupo 
de trabalhadores/as de 18 a 24 anos, a rotatividade atinge níveis de 75%. Eles/as ficam, 
em média, 14 meses no seu emprego e depois são demitidos/as.

74. Para melhorar as condições laborais da juventude faltam, principalmente, 
políticas públicas para conciliar trabalho e estudos, como por exemplo, a regulamentação 
da Convenção 140 da OIT, que diz respeito à licença remunerada para fins de estudos, 
combatendo também as demais formas de precarização de mão de obra juvenil. Faz-se 
necessário cumprir e fiscalizar o programa de aprendizagem e estágio, bem como não 
permitir a substituição de trabalhadores/as efetivos/as por estagiários/as.

75. Mesmo com todas as dificuldades encontradas pela juventude no mercado de 
trabalho, podemos afirmar que avançamos muito nas políticas públicas para juventude nos 
governos Lula e Dilma. Somos o único país do mundo que tem uma Agenda Nacional de 
Trabalho Decente para a Juventude, e aprovamos recentemente o Estatuto da Juventude, 
importante instrumento legal para a efetivação dos direitos da juventude.

76. A atuação da CUT foi decisiva na ampliação e efetivação de direitos para juventude 
na última década, e no debate sobre desenvolvimento e trabalho. É preciso reconhecer 
também que a unidade e solidariedade entre as diversas juventudes foram fundamentais. 
A participação da CUT no Conselho Nacional de Juventude (Conjuve) e na construção 
da Jornada de Lutas da Juventude Brasileira parte da compreensão de que são nesses 
espaços que conseguimos construir sínteses das agendas de juventude e alianças para 
reivindicá-las nas ruas com mais força.

77. A realização de campanhas conjuntas com outros movimentos para além do campo 
sindical oportuniza, também, a formatação de uma cultura política sindical renovadora para 
nossas bases, indispensável para a CUT seguir sendo a maior e mais combativa central 
sindical da América Latina.

Além da formação sindical para a juventude através dos FJDF (Formação de Jovens 
Dirigentes Formadores) e dos cursos de ORSB (Organização, Representação de Base 
Sindical) a Central se comprometerá a incentivar a criação de Secretarias da Juventude 
nas Federações e Sindicatos que ainda não possuem e, nas entidades que já possuem, 
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fornecerá estrutura para articulação da política da juventude, por meio de materiais voltados 
para o público jovem. 

A CUT é contra a redução da maioridade penal e deve mobilizar a sociedade brasileira 
e os movimentos sociais para essa discussão.

Mulheres

78. Questionar o capitalismo a partir da opressão às mulheres tem como um de 
seus elementos centrais a compreensão de que a opressão e mercantilização da vida das 
mulheres estruturam seu modelo atual. No Brasil, as mulheres são maioria no trabalho 
precário (ausente de proteção social e de direitos sociais e sindicais), com baixos salários 
pouca exigência de qualificação.

O acesso à água, como um direito humano essencial à saúde e a vida, está cada 
vez mais sendo limitado a um número crescente de pessoas devido às privatizações e 
terceirizações dos recursos naturais, além do uso abusivo da água que só favorece o 
agronegócio, que já vem sendo chamado de agrohidronegócio (para cada litro de álcool 
produzido, são gastos 200 litros de água). A dificuldade de acesso das mulheres à água 
e energia está diretamente relacionada à sua maior presença entre os pobres e excluídos. 
As mulheres trabalhadoras rurais e os povos das águas são protagonistas da luta contra o 
agronegócio, pela defesa dos bens comuns e pela afirmação da agroecologia como meio 
de produção de alimentos saudáveis, fundamental para a garantia da soberania alimentar. 
Por isso, lutamos por trabalho decente para todas as mulheres, do campo e da cidade, e 
pelo fim da investida do capital contra o campo e os bens comuns. Além da luta contra 
o uso indiscriminado dos agrotóxicos, responsável pela esterilização de mulheres, pela 
contaminação do leite materno, pela má formação fetal, gravidez de risco, entre outras, 
que contaminam o ar, o solo, a água, inclusive o Aquífero Guarani que é a maior reserva de 
água da América Latina.

79. A incorporação das mulheres ao mercado de trabalho não alterou as desigualdades 
salariais entre homens e mulheres e tampouco possibilitou igual repartição das 
responsabilidades domésticas e familiares. Devido à necessidade de conjugar o trabalho 
profissional com o doméstico, as mulheres tendem a aceitar com maior frequência os 
empregos precários, em que as jornadas em tempo parcial ou contratos temporários são 
algumas de suas características.

Cresce a participação das mulheres no mercado de trabalho, assim como o aumento 
de sua escolaridade e qualificação profissional. No entanto, essas qualidades não têm 
sido acompanhadas de valorização profissional e ganhos salariais para as mulheres, 
pelo contrário, continuam ganhando menos em relação aos homens para o exercício das 
mesmas funções. Esta desigualdade ocorre fundamentalmente pelo fato de que a presença 
das mulheres no mundo do trabalho se dá marcada pela divisão sexual do trabalho, que 
faz com que o trabalho das mulheres na esfera produtiva ainda hoje seja visto como 
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transitório e auxiliar ao dos homens (mesmo sendo as mulheres 35% do total de chefes 
de família). Essa discriminação é inaceitável e é preciso combater a desigualdade salarial 
entre homens e mulheres. Nesse sentido, a aprovação do PL da Igualdade (PL 6653/2009) 
é um instrumento para garantir a igualdade de oportunidades de acesso e ascensão no 
mundo do trabalho.

80. A ausência de serviços públicos de qualidade tem seus efeitos nefastos 
especialmente sobre as mulheres. Na falta desses serviços, são as mulheres as principais 
responsáveis em garantir o bem estar de todos: a socialização das crianças, o cuidado 
com os/as doentes, a busca por alimentos. Diante das responsabilidades assumidas com 
a família, são oferecidas às mulheres saídas individuais e privadas como a procura por 
trabalhos precários, sem garantias, informais e em domicílio.

A jornada de trabalho das mulheres é mais extensa devido à imposição social de 
responsabilidade pelo trabalho reprodutivo e as tarefas de cuidados. A redução de jornada 
de trabalho sem redução de salário é necessária para a geração de mais empregos e para 
a melhoria da qualidade de vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. Para as mulheres, 
reduzir a jornada significa permitir um aumento de seu ingresso no mercado de trabalho, 
assim como maior tempo livre para a construção de sua autonomia e uma vida melhor com 
menos problemas de saúde e acidentes de trabalho, exercendo seu direito ao lazer, ao 
aprimoramento profissional e a convivência com amigos/as e familiares. Neste sentindo, 
é preciso que o Estado garanta políticas públicas que alterem a tradicional divisão sexual 
do trabalho, para que o maior tempo livre advindo de uma redução da jornada de trabalho 
não signifique mais trabalho doméstico para as mulheres.

81. Incorporamos em nossa luta a transformação das relações de poder entre homens 
e mulheres não apenas nas empresas, mas na família e na sociedade. Precisamos exigir 
que trabalhadores e trabalhadoras tenham iguais condições para ocuparem postos de 
trabalho sem discriminação de raça, credo e orientação sexual, para que as mulheres não 
arquem sozinhas com as responsabilidades da reprodução e cuidados com a família. Para 
tanto, a CUT defende o fim da violência obstétrica e a necessidade de mais creches de 
qualidade e educação infantil pública em tempo integral. 

A ampliação da licença parental para homens e mulheres é parte do reconhecimento 
de que a reprodução e o cuidado da vida humana não são só trabalho e responsabilidade 
das mulheres, mas de toda a sociedade. Defendemos seis meses de licença-maternidade 
seguidos de seis meses de licença-paternidade, com remuneração integral. A campanha 
pela ampliação da licença parental é parte de uma política em que o Estado garante que 
trabalhadores e trabalhadoras tenham iguais condições para ocuparem seus postos de 
trabalho e para que as mulheres não arquem sozinhas com as responsabilidades da 
reprodução e cuidados.

A CUT e suas entidades filiadas devem implementar campanhas direcionadas para 
ampliação do aleitamento materno até no mínimo (01) um ano de vida.
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Além dessas questões, devemos ampliar e estimular a participação política das 
mulheres que, apesar de serem a maioria da população, têm baixa representatividade nas 
instâncias de poder.

82. A luta das empregadas domésticas e das diaristas em seus sindicatos tem sido 
fundamental para dar o devido reconhecimento à dimensão do trabalho reprodutivo. A 
equiparação constitucional dos direitos das empregadas domésticas e das diaristas a dos 
demais trabalhadores significa atribuir o valor econômico e social a um trabalho que é 
essencialmente realizado por mulheres.

A Central Única dos Trabalhadores luta por uma sociedade com igualdade entre 
homens e mulheres, por isso denunciamos a violência a qual inúmeras mulheres estão 
submetidas em seu ambiente de trabalho, nas ruas e em suas casas. No ambiente de 
trabalho, o assédio sexual e moral são as formas mais comuns de violência relatada pelas 
mulheres. Ou seja, constranger a mulher com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 
sexual a partir de uma relação de poder em que a mulher tem medo de perder seu 
emprego. A CUT tem o compromisso de combater a violência contra as mulheres pela não 
culpabilização da vítima e pela punição dos/as agressores/as, pelo direito ao seu próprio 
corpo com a descriminalização do aborto e contra o “estatuto do nascituro” em tramitação 
no Congresso Nacional. Essa é uma luta que deve ser travada a partir de nossa participação 
no conjunto dos movimentos sociais, particularmente do movimento feminista, Fórum de 
Mulheres, de juventude, articulação de mulheres, quilombolas e do movimento sindical, 
por meio de nossos sindicatos, ampliando a participação das mulheres nos espaços.

Serviço Público

A Constituição Federal de 1988 garantiu o direito dos trabalhadores e trabalhadoras do 
serviço público se organizarem em sindicatos, porém sem o direito à negociação coletiva. 
Com o aumento da escolarização das mulheres ocorreu um processo de feminização do 
mercado de trabalho em que as mulheres assumiram os postos de trabalho enquanto 
trabalhadoras da educação, da saúde e atuando nas políticas de assistência social. No 
Brasil, a ausência da regulamentação da Convenção nº 151 da OIT, que trata do direito 
à negociação coletiva no setor público, tem impacto diretamente sobre as relações de 
trabalho das mulheres. Lutamos pelo direito à negociação coletiva no setor público para 
garantir relações de trabalho mais democráticas e igualitárias, assim como a valorização 
dos trabalhadores e trabalhadoras, garantindo a eficiência dos serviços prestados à 
população e o fortalecimento do Estado como produtor de bens e serviços de qualidade.

Educação

83. Desde 2010, a sociedade brasileira e os/as trabalhadores/as da educação estão 
engajados na aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), que foi aprovado pelo 
Congresso Nacional no primeiro semestre de 2014.
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84. O PNE pauta-se em três princípios elementares: (I) a universalização do acesso 
da população à escola – especialmente à luz do novo comando constitucional que prevê 
a obrigatoriedade do ensino básico às crianças e jovens de 4 a 17 anos, e aos que não 
tiveram acesso na idade apropriada –, (II) a qualidade da educação e (III) a valorização 
dos/as trabalhadores/as das escolas públicas. A principal estratégia para se atingir essas 
metas consiste em aumentar os investimentos públicos na educação pública, através da 
aplicação do percentual mínimo de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do País e a correta 
garantia da aplicação dos recursos do Pré-Sal na educação pública.

Desta forma, após a aprovação do texto base do PNE no dia 28/05 pelo Congresso 
Nacional, que não garantiu a destinação dos 10% do PIB exclusivamente para a educação 
pública, estendendo o financiamento para o ensino privado e comprometendo as metas de 
inclusão, valorização e qualidade da educação.

O PNE contém no seu texto a reafirmação da continuidade de avaliações externas 
(Provinha Brasil, Prova Brasil, Enem, IDEB, SAEB) centradas em habilidades e competências 
que vêm se caracterizando como sinônimo de qualidade da educação. É sabido que tais 
modelos avaliativos são a nova versão classe dominante para a educação. Infelizmente o 
Ministério da Educação (MEC) adotou a posição empresarial para educação construída 
pelo Movimento Todos Pela Educação. Essas posições empresariais continuam presentes 
no texto do novo PNE, situação que levou o MEC a desconsiderar deliberações da 
CONAE-2010 (Conferência Nacional da Educação). Esse modelo avaliativo tem levado os 
gestores públicos a contratarem empresas de consultorias que vendem pacotes de gestão 
como remédios para os sistemas de ensino aumentarem suas notas no IDEB e ENEM, sem 
melhoria da qualidade social da educação pública, resultando num processo nocivo de 
transferência de recursos públicos para iniciativa privada.

A CUT luta pela garantia de abertura de vagas públicas, gratuitas na educação para 
todos e em todos os níveis.

85. Do ponto de vista da universalização das matrículas, o Brasil ainda possui mais de 
17 milhões de pessoas analfabetas com 15 anos de idade ou mais (8,6% da população) e 
outras 60 milhões, também nessa faixa etária, que não concluíram o ensino médio (Censo 
IBGE, 2010). Entre as crianças e jovens de 4 a 17 anos, 3,36 milhões não frequentaram 
a escola em 2013, das quais quase 1 milhão tinha entre 4 e 5 anos (faixa etária da pré-
escola), pouco mais de meio milhão tinha entre 6 e 14 anos (correspondente ao ensino 
fundamental) e quase 1,5 milhão entre 15 e 17 anos de idade (faixa do ensino médio).

86. Outro grave problema do atendimento concentra-se na creche, etapa do ensino de 
grande importância não só para as crianças, mas também para pais e mães que trabalham. 
Apenas 21% das crianças entre 0 e 3 anos de idade contam com esse atendimento no 
Brasil e, mesmo assim, 37% das matrículas estão na rede privada.
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É necessário ampliar a oferta de vagas em tempo integral nas creches públicas 
garantindo estrutura e pessoal qualificado para o atendimento às crianças com deficiência.

87. Desde a realização da 1ª Conferência Nacional de Educação Básica, em 2008, 
evento que reuniu governo e sociedade civil, o conceito de Qualidade Socialmente 
Referenciada tem ganhado relevância na disputa social pela qualidade da educação 
pública, onde a visão mercantilista ganhou espaço com as reformas neoliberais da década 
de 1990.

88. A qualidade social da educação pressupõe, além de acesso universal à escola, 
currículos voltados para as demandas dos estudantes e de suas comunidades, investimento 
público compatível para a formação integral das crianças e jovens em escolas de período 
integral, respeito à diversidade étnica, cultural, sexual e de gênero, formação e valorização 
dos/as profissionais da educação, gestão democrática nos sistemas de ensino e nas 
escolas, e sistema de avaliação que contemple não apenas os conteúdos curriculares, 
mas o desenvolvimento humano dos estudantes. Pressupõe também, que as propostas 
metodológicas de ensino e formação sejam adequadas e possam qualificar, respeitar e 
incentivar o jovem a permanecer no campo com qualidade de vida.

89. No que tange à educação técnica profissional de nível médio, e tecnológica 
de nível superior – áreas de grande interesse da classe trabalhadora –, a luta da CUT e 
de seus sindicatos filiados perpassa pela escolarização e formação profissional dos/as 
trabalhadores/as ao longo da vida. Não basta qualificar para o trabalho. É preciso garantir 
o acesso dos/das trabalhadores/as à formação humanística, que compreende valores 
éticos, estéticos e políticos integrados à ciência, à tecnologia e à cultura, na perspectiva 
de desenvolvimento da pessoa para a vida social e profissional, a cidadania plena.

Tanto a Educação Básica quanto a educação profissional vêm sendo moldadas pela 
concepção pedagógica empresarial centrada em habilidades e competências (Pedagogia 
das Competências).  Essa versão empresarial visa criar uma “nova cultura” do conformismo 
social nas crianças e jovens onde as oportunidades de emprego diminuem e o capital 
precisa manter o conformismo para manter a “ordem social”. Assim, a educação orientada 
na percepção da Pedagogia das Competências visa formar “cidadãos” e “cidadãs” que 
possam se conformar mesmo desempregado/as, pois para essa “nova cultura”, na qual 
a culpa do desemprego é do/a trabalhador/a. Nesse sentido, a CUT lutará contra essa 
posição do MEC, voltada aos interesses empresariais e exigirá que as deliberações da 
CONAE 2010 e 2014 sejam acatadas.

Deve-se lutar para garantir o acesso e a permanência dos/as trabalhadores/as 
e seus filhos/as na universidade pública, que deve ser gratuita, de qualidade e com 
compromisso social.

90. A CUT entende que a educação profissional, sobretudo, articulada ao Ensino 
Médio ou à Educação de Jovens e Adultos, tem enorme potencial para atrair a juventude 
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e os adultos que não concluíram a educação básica na idade própria, os quais passarão a 
ter a chance de melhorar suas vidas. 

91. Neste sentido, é importante distinguir esse projeto de educação, verdadeiramente 
inclusivo, de outros com foco apenas na qualificação para o trabalho, a exemplo do 
PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego).

O PRONATEC foi instituído com o objetivo de ampliar o acesso da população, 
sobretudo de jovens e adultos, a programas de qualificação profissional, identificada como 
um dos grandes gargalos do mercado de trabalho brasileiro. Desde a sua criação, a CUT 
teceu uma série de críticas ao PRONATEC, das quais destacamos:

• a sua concepção pedagógica baseada na noção das competências;

• a retomada da concepção restritiva que vincula a dificuldade de acesso dos/as  
trabalhadores/as ao mercado de trabalho, apenas a sua baixa escolaridade e 
qualificação profissional;

• a ampliação da oferta de vagas a partir de uma estratégia que prioriza as instituições 
privadas, sobretudo Sistema S e universidades particulares, cuja qualidade do 
ensino é questionável;

• a ausência de mecanismos eficazes de controle dos recursos públicos 
transferidos para o Sistema S e demais instituições privadas.

Por meio da sua participação na Rede Nacional de Certificação Profissional e 
Educação Continuada – REDECERTIFIC e no Comitê Nacional de Gestão das Políticas de 
Educação Profissional e Tecnológica – CONPEP, a CUT, aliada a outras instituições que têm 
identidade com os princípios da educação integral, tem conseguido avanços importantes 
tanto no campo da disputa em torno da concepção pedagógica quanto no âmbito da 
gestão do PRONATEC.

No entanto, dado os volumosos recursos que são transferidos para o Sistema S 
e para as demais instituições privadas, a CUT deve continuar a intervir nos processos 
de definições das ações prioritárias do PRONATEC com o objetivo de garantir que as 
concepções e demandas da classe trabalhadora sejam cada vez mais incorporadas.

Por outro lado, a CUT deve aprofundar os questionamentos sobre o processo de 
gestão do Sistema S com o objetivo de avançar na sua democratização, com participação 
paritária dos trabalhadores/as nos seus diferentes conselhos em todos os âmbitos, bem 
como na proposição de novos mecanismos de acompanhamento e controle dos recursos 
e programas transferidos e desenvolvidos no âmbito do PRONATEC.

92. Embora a CUT reconheça a importância do PRONATEC como ação 
governamental pontual e de curto prazo, não se pode perder de vista a abrangência do 
Programa, que tem por objetivo qualificar de forma aligeirada os/as trabalhadores/as 
para atuarem nas diversas cadeias produtivas com déficit de mão de obra, sem maiores 
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compromissos com o bem-estar da classe trabalhadora. Nesse sentido, nossa Central 
Sindical não abre mão de um projeto educacional mais amplo e inclusivo, voltado para 
novas oportunidades na vida dos/as trabalhadores/as e para a qualificação no mundo 
do trabalho e educação cidadã.

93. Ainda sobre o PNE, seu último grande eixo se refere à valorização dos profissionais 
da educação, categoria que compreende os/as professores/as e demais trabalhadores/as 
que atuam nas escolas públicas (especialistas e funcionários/as da educação).

94. Em 2008, o presidente Lula sancionou a Lei Federal nº 11.738, que regulamentou 
o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) para o magistério público da educação básica. 
Passados quase 6 anos, muitos sistemas públicos de ensino continuam desrespeitando 
a Lei, o que compromete tanto o processo de valorização dos/as educadores/as como a 
melhoria da qualidade da educação, valorização essa bastante ameaçada pela política 
de bônus salarial aprovado pelo PNE, instituindo a meritocracia através do desempenho 
das unidades escolares nos exames padronizados, neste caso o IDEB, comprometendo 
a perspectiva da valorização via Piso Nacional e Carreira. Por outro lado, a CUT deve 
empreender esforços para garantir a implantação da Meta 17 do referido Plano, que prevê 
a equiparação do rendimento dos/as profissionais da educação básica com o rendimento 
dos/as demais profissionais de formação equivalente, bem como a meta 18, que prevê um 
prazo de dois anos para que Estados, Municípios e Distrito Federal elaborem ou reformulem 
o Plano de Cargos e Carreira.

A CUT deve exigir que o governo federal suspenda os repasses voluntários de 
receitas para os/as governadores/as e prefeitos/as aplicarem a Lei do Piso Nacional do 
Magistério nas carreiras.

Neste sentido, a classe trabalhadora continuará lutando pela efetivação do piso nos 
estados e municípios que ainda o não implantaram.

95. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, filiada à 
CUT, tem empreendido inúmeras mobilizações em conjunto com seus sindicatos filiados 
em defesa da Lei do Piso do Magistério e da carreira profissional, à luz de diretrizes 
nacionais de carreiras aprovada em Lei Federal. Essa é uma ação que precisa contar 
com o apoio de toda classe trabalhadora que luta por educação pública de qualidade 
para todos e todas, em todos os níveis, rumo aos avanços significativos de valorização 
profissional da educação.

96. Tal como em outras categorias profissionais, os/as educadores/as escolares lutam 
por condições de trabalho decentes, salários dignos, jornada compatível com a atividade 
de educar, formação profissional inicial e continuada, cuidados com sua saúde física e 
psíquica, políticas para a superação da violência nas escolas, dentre outras pautas que a 
CUT já incorpora em suas bandeiras de luta.
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A CUT deve unir esforços para a regulamentação da educação privada e fortalecimento 
do ensino público. Educação não deve ser considerada mercadoria. É preciso combater 
a mercantilização e a desnacionalização da educação no ensino, principalmente do 
ensino superior. A mercantilização não combina com educação de qualidade. A não 
regulamentação da educação é fruto da política de estado mínimo implantada no Brasil, 
no período de FHC (1996-2002) que transformou direito em serviço. A compra e venda de 
ações de instituições de ensino superior (IES) na Bolsa de Valores, a desnacionalização da 
educação são problemas a serem enfrentados.

Financiamento da educação e valorização dos seus profissionais

A CUT compreende que a garantia da qualidade da educação deve ser fruto de um 
processo articulado pela formulação objetiva de propostas que definam a ampliação do 
seu financiamento nacional em regime de colaboração e cooperação, com vias a efetivar 
a meta 20 do novo Plano Nacional de Educação de 10% do PIB para a educação. Nesse 
sentido, é preciso fortalecer o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, tornando-o perene e 
fortalecido pela ampliação da complementação da União com aporte de novos recursos, 
dentre os quais destaque-se a destinação dos royalties do petróleo – Lei 12.858/2013 - 
para tal fim, assim como a estratégia 20.6 que prevê a complementação da União para o 
CAR e CARI.

Saúde

97. “Uma das lutas prioritárias que devem armar a CUT para uma ação mais ofensiva 
é a da saúde. É uma luta que unifica o conjunto dos trabalhadores da cidade e do campo. 
Baseando-se nos princípios de universalidade, integralidade, descentralização, gratuidade 
e controle social, devemos desenvolver, nos próximos anos, um embate político com 
diversos setores que controlam e determinam as ações e os serviços de saúde. Para tanto, 
a CUT defende a implantação do SUS público, sob controle dos trabalhadores e com um 
atendimento de boa qualidade.” (5º CONCUT – 1994)

98. Desde então, o Sistema avançou e se consolidou. Contudo, ainda apresenta 
graves deficiências, sem garantir, efetivamente, o acesso digno de toda a população 
brasileira à Saúde Pública. São diversas as causas dessa situação, dentre elas, a pressão 
da classe dominante pela mercantilização e privatização.

99. A CUT reafirma o compromisso com uma Saúde Pública digna a toda população 
brasileira, baseada nos princípios da universalidade, integralidade e controle social, 
participando de todas as atividades de defesa do SUS (Sistema Único de Saúde).

Neste sentido a defesa do Projeto de iniciativa popular nº 321/2013 que obriga a 
União a investir 10% de sua receita bruta em ações e serviços de saúde, com o apoio 
de 2,2 milhões de brasileiros/as que exigem mais financiamento para a saúde pública é 
fundamental, com a defesa da campanha nacional da SAÚDE +10 que, contribui para a 
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defesa e fortalecimento do SUS como direito de todos/as e dever do Estado, um sistema 
público e gratuito, com mecanismos de gestão eficientes e de qualidade, alicerçado nos 
princípios da universalidade, integralidade, equidade e igualdade na atenção à saúde, 
comprometido com a defesa da vida. Contribuirá também, no financiamento adequado e 
suficiente para o SUS, mobilizando a sociedade e os governos para garantir a aprovação 
pelo Congresso Nacional de Projeto de Lei que assegure o repasse efetivo e integral de 
10% das receitas correntes brutas da União para a saúde pública.

A CUT defende, também, uma política de valorização dos trabalhadores da Saúde 
e o aumento dos investimentos da União, garantindo 10% do orçamento federal para 
saúde pública. A valorização dos/as profissionais da saúde e o aumento dos recursos 
são passos importantes para melhorar a qualidade da saúde, interiorizando os serviços 
para todo o país. Baseados nos princípios da universalidade, equidade, integralidade e 
controle social.

A CUT exige que os governos federal, estaduais e municipais garantam acesso a 
todos os serviços de saúde pública, gratuita e de qualidade, mantida e ofertada totalmente 
pelos entes estatais.

100. A CUT considera acertada a adoção pelo governo federal do Programa Mais 
Médicos, iniciativa que consiste na contratação de médicos/as estrangeiros/as para suprir 
a escassez de profissionais nas redes públicas de saúde do País. Considera também 
fundamental que sejam criadas as condições necessárias, em termos de infraestrutura 
e de respeito aos direitos trabalhistas, para que esta iniciativa temporária contribua para 
melhorar a qualidade do atendimento médico na rede pública, particularmente, nas áreas 
mais carentes, contemplando ações do Estado para resolver a escassez de médicos de 
forma permanente.

A CUT encampa a campanha da jornada de 30 horas e a aposentadoria especial 
para os trabalhadores e trabalhadoras do setor e defende a ampliação do percentual de 
investimento do Governo Federal em saúde para 10% do orçamento da União.

Segurança Pública

Defender uma Segurança Pública de qualidade, objetivando a proteção e a dignidade 
dos/as cidadãos/ãs, reconhecendo direitos dos/as trabalhadores/as da Segurança Pública 
e lutando permanentemente por melhorias das condições de trabalho, pela desmilitarização 
e pela democratização das corporações.

Previdência Social

A CUT entende que a Previdência Social é um direito inalienável dos trabalhadores 
e trabalhadoras. É necessário: reforçar a luta em defesa do fortalecimento da Previdência 
Pública e Solidária, lutar pelo direito à aposentadoria das donas de casa, rechaçar qualquer 
reforma previdenciária que amplie a idade mínima para aposentadorias, resistir a qualquer 
iniciativa que reduza os direitos à seguridade social no País, mobilizar todas as entidades 
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CUTistas para atos de protestos em todas as regiões dos estados e lutar pela derrubada 
do fator previdenciário.

Aliança com os movimentos sociais

A luta unitária do movimento sindical com os demais movimentos sociais do campo e 
da cidade é uma característica da fundação da CUT. Essa aliança histórica é uma relação 
que nos fortalece mutuamente, dando visibilidade e relevância às demandas específicas de 
cada um. O desafio de lutar por uma sociedade justa e igualitária, uma sociedade socialista, 
deve ser traduzido em lutas concretas unitárias como, as mobilizações por reforma agrária 
popular, por 10% do PIB para a educação pública, pela valorização e efetivação do SUS, pela 
garantia dos direitos das mulheres, garantindo sua autonomia econômica, social e política, 
pelos direitos da juventude, pelo combate ao racismo e à homofobia, pela democratização 
da comunicação, pela mudança no sistema político brasileiro, buscando organizar uma luta 
geral da classe trabalhadora. As alianças construídas por nossa Central não devem ocorrer 
de forma fragmentada, mas coerente com a nossa estratégia diante do novo período. Para 
disputar a hegemonia na sociedade e abrir caminhos rumo ao socialismo, precisamos 
fortalecer nosso bloco histórico. Será ao lado dos movimentos sociais que constroem um 
projeto popular e que poderemos avançar dia a dia na emancipação da classe trabalhadora 
rumo a uma sociedade socialista e democrática.

Direitos Humanos e Justiça Social

O Brasil assinou a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 da ONU. É necessário 
afirmar que hoje, em nosso País, o nível de discriminação e marginalização das etnias é 
assustador, bem como da orientação sexual, da intolerância religiosa e violência contra 
a mulher aumenta de forma alarmante. Por outro lado, as políticas afirmativas e para 
mulheres foram um avanço para a sociedade brasileira no governo democrático. É por 
isso que é de fundamental importância que a CUT, os movimentos sociais e o conjunto da 
sociedade lutem cobrando que o Executivo, Legislativo e o Judiciário garantam o respeito 
aos acordos internacionais que tratam dos direitos humanos e ainda do que está previsto 
na Constituição Federal e em toda legislação brasileira.

A partir da ratificação pelo Brasil da Convenção contra a Tortura e todas as Formas 
de Discriminação, foi criado o Sistema Nacional de Prevenção e Combate a Tortura 
(SNPCT), o qual prevê a criação do Comitê Nacional de Prevenção e Combate a Tortura 
(CNPCT). Fortalecendo a agenda civilizatória da sociedade, a CUT interveio fortemente 
para instalação deste comitê e, depois de um processo democrático com a participação 
de várias entidades de defesa de direitos humanos, participa do processo de consolidação 
de ações de combate à tortura com a participação da classe trabalhadora.

A LUTA POR DIREITOS DA CLASSE TRABALHADORA

101. A ação da CUT para democratizar o Estado passa necessariamente pela 
luta em torno dos direitos da classe trabalhadora. Esta luta envolve três frentes: a 
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ampliação dos direitos, a defesa dos direitos existentes e a reparação dos direitos 
violados pela ditadura militar.

A ampliação de direitos – SDRT

102. O 8º Congresso Nacional da CUT - CONCUT (2003) reafirmou a concepção 
fundacional da Central, de que “a superação da estrutura sindical oficial será fruto de um 
movimento articulado entre as iniciativas para a transformação dos sindicatos, a construção 
da estrutura da CUT e as alterações no marco institucional legal. A proposta de Sistema 
Democrático de Relações de Trabalho (SDRT), formulada em 1992, consolidou de forma 
sistêmica o acúmulo da CUT sobre organização sindical, negociação coletiva e contrato 
coletivo de trabalho e o fim da unicidade e do imposto sindical. A base fundamental do 
SDRT é a instituição de um regime de plena liberdade de organização sindical, em sintonia 
com vários princípios consagrados pelas convenções da Organização Internacional do 
trabalho (OIT)”. 

103. A proposta da CUT de Sistema Democrático de Relações de Trabalho (SDRT) se 
sustenta em três pilares básicos: liberdade e autonomia sindical, direito de organização no 
local de trabalho e fortalecimento da negociação coletiva através de instrumentos como o 
Contrato Coletivo de Trabalho e Articulado.

104. Esta reivindicação é cada vez mais atual, mais urgente, tendo em vista a 
crescente precarização das relações trabalhistas. A prática ilimitada da terceirização e a 
realização de contratos temporários e de curta duração retiram direitos fundamentais dos/as 
trabalhadores/as e enfraquecem os sindicatos. Hoje, cerca de 40% da classe trabalhadora 
brasileira não têm contrato formal e nem proteção social. Excluídos/as do sistema de 
proteção social, também estão impedidos/as de exercer o direito de organização sindical, 
devido à estrutura sindical oficial brasileira. A negociação coletiva é um espaço de solução 
dos conflitos e passa, necessariamente, pelo fortalecimento da organização por local de 
trabalho e da organização sindical por ramo de atividade.

105. Por isso, a 14ª Plenária da CUT reafirma a luta pela regulamentação da 
negociação coletiva e do contrato coletivo nacional articulado, com garantia do direito 
de greve e contra os interditos proibitórios, por meio de uma campanha nacional, como 
um instrumento essencial para o fortalecimento da organização sindical, bem como a 
batalha permanente pela ratificação da Convenção 87 da OIT, que terminaria com os 
pilares da estrutura corporativa que são o imposto sindical, ou contribuição sindical e a 
unicidade sindical.

Atuação da CUT nos espaços de regulação das Relações de Trabalho

106. A CUT tem participado ativamente do Conselho de Relações de Trabalho (CRT) 
com o intuito de buscar avanços na legislação trabalhista brasileira. No entanto, para que 
possa cumprir esse papel, sua agenda deve ser propositiva e não apenas atender a questões 
mais específicas e corporativas. É necessário lograr maior fortalecimento das negociações 
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coletivas como forma de solução dos conflitos e melhora dos níveis de proteção trabalhista. 
A CUT deve propor, junto com as demais centrais sindicais, uma agenda para que o CRT 
incorpore os principais pontos da Plataforma da Classe Trabalhadora, documento das 
centrais sindicais produzido em 2010.

107. É importante fortalecer o Conselho de Relações de Trabalho como espaço 
privilegiado para construir propostas para regulação das relações de trabalho e para 
buscar avanços na pauta da classe trabalhadora, que vem sendo pulverizada no último 
período, com a construção de mesas paralelas para a discussão de temas específicos 
e o esvaziamento da pauta do CRT. Nesse sentido, é fundamental que a CUT esteja 
presente em todos os espaços, apresentando suas propostas e disputando a ampliação 
de direitos para a classe trabalhadora, ao mesmo tempo em que busca a ampliação da 
pauta e fortalece o papel do CRT.

108. Um dos temas fundamentais dessa agenda deve ser a proibição das práticas 
antissindicais. Nos últimos anos, as mobilizações dos trabalhadores/as de diferentes 
setores têm sido crescentes e, muitas vezes, é preciso confrontar-se com a demissão de 
dirigentes e com atos abusivos como, por exemplo, a aplicação dos interditos proibitórios. 
A liberdade sindical e a democracia, garantidas por nossa Constituição, terão vigência 
apenas se as organizações sindicais tiverem acesso às informações das políticas e práticas 
das empresas se houver a valorização da negociação coletiva e do direito à organização 
no local de trabalho, inclusive no serviço público. Esses problemas devem ser tratados 
no CRT e nos demais espaços de diálogo social, mas, principalmente, devem ser parte 
das pautas reivindicatórias da CUT e das entidades sindicais filiadas, com o envolvimento 
efetivo das bases de trabalhadores/as.

109. A CUT deve ainda definir estratégias para a atuação nos espaços tripartites de 
negociação. Em espaços de composição tripartite, é fundamental o papel fiscalizador do 
Estado e sua atuação para diminuir o desequilíbrio que existe no conflito de classes, no 
qual os/as trabalhadores/as enfrentam condições desvantajosas.

Direito à organização sindical e à negociação coletiva para os trabalhadores 
do serviço público

110. Consagrado pela Constituição de 1988, o direito à organização sindical dos/
as servidores/as públicos não foi até hoje regulamentado, privando os/as trabalhadores/
as no serviço público desses direitos. Em 2009, o Presidente Lula ratificou a Convenção 
151 da OIT e, desde então, vem sendo construída coletivamente uma proposta de 
regulamentação, para tornar concreto o direito de organização e negociação no setor 
público.

111. Em 2012, a CUT e mais cinco centrais sindicais de maior atuação no serviço 
público, apresentaram ao governo uma proposta de regulamentação da negociação 
coletiva e do direito de greve no serviço público. A proposta sindical parte da compreensão 
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de que a regulamentação da Convenção 151 da OIT deve considerar o “tripé”: Direitos 
Sindicais, Negociação Coletiva e Direito de Greve.

112. Em outubro de 2013, desconsiderando todo o debate acumulado e a proposta 
dos/as trabalhadores/as, a Comissão Mista (Câmara e Senado) para a Consolidação 
da Legislação Federal e Regulamentação da Constituição elaborou um projeto visando 
apenas a regulamentação do direito de greve dos/as servidores/as públicos/as. As centrais 
se mobilizaram e conseguiram impedir a votação.

113. Ao mesmo tempo, a CUT e as demais centrais sindicais participam da Câmara 
Bipartite do Funcionalismo Público, que está tratando da regulamentação da organização 
sindical e da sustentação financeira das entidades. Não há consenso sobre essa questão 
porque as entidades não CUTistas querem estender a camisa de força da unicidade para 
a organização sindical do serviço público. Mas já conseguimos negociar alguns avanços.

A luta por uma data base foi uma conquista histórica de diversas categorias, contudo 
os/as servidores/as públicos/as federais ainda aguardam a criação de uma data base para 
reajuste anual de seus vencimentos. A CUT propõe a criação da data base para revisão 
anual dos vencimentos dos/as servidores/as públicos/as federais.

Contra a PEC 59, que cria um estatuto único para o/a servidor/a do judiciário. Esta PEC 
implicará ao STF definir quais os direitos dos/as servidores/as públicos/as do Judiciário, 
tanto Estadual ou Federal.

Não à precarização das relações de trabalho

114. A luta contra o PL 4330, da terceirização, tem sido uma das prioridades de 
atuação da CUT. Mas esta questão não está resolvida porque a pressão patronal certamente 
terá continuidade no próximo período. A CUT continuará defendendo a retirada do projeto 
e uma regulamentação que não permita a terceirização de atividades fim e garantir ao/à 
trabalhador/a terceirizado/a a mesma remuneração que os/as trabalhadores/as efetivos/as, 
além de exigir a responsabilidade solidária da empresa contratante, o direito à informação 
prévia da empresa ao sindicato da atividade preponderante e que este represente também 
os/as trabalhadores/as terceirizados/as.

Frente à ameaça da extinção da Súmula 331 ou na sua modificação, que seja 
descentralizada a luta em favor da sua permanência. Assim como os/as trabalhadores/
as da atividade meio tenham direitos igualitários aos/às trabalhadores/as que laboram 
junto à atividade fim da produção.

115. Em 2014 o Brasil tornou-se palco de um grande evento esportivo: a Copa 
do Mundo. Em 2016 será o ano das Olimpíadas. Apesar dos investimentos, sabemos 
do controle destes eventos por entidades privadas – FIFA (Federação Internacional 
de Futebol) e COI (Comitê Olímpico Internacional) – que buscam, permanentemente, 
satisfazer interesses próprios e de seus patrocinadores. Além disso, verificamos que, sob 
a justificativa dos grandes eventos, o empresariado brasileiro, mais uma vez, busca uma 
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oportunidade de flexibilizar as relações de trabalho com base em necessidades criadas 
em momentos excepcionais como estes. Como foi a tentativa frustrada do governo de 
aprovar uma legislação para contratos de curtíssima duração.

116. As Olimpíadas, assim como ocorreu com a Copa, devem ser pautadas pelos 
interesses nacionais e seguir o ritmo de mudanças sociais que vivenciamos há anos, com 
investimentos, geração de emprego e renda e ampliação de direitos.

REPARAÇÃO DOS DIREITOS

O movimento Sindical na resistência e na luta contra o regime militar

117. As perseguições contra trabalhadores/as, sindicatos e movimentos sociais, 
a falta de liberdade de organização e de imprensa, a intensa repressão – com prisões, 
torturas, assassinatos - levaram à resistência e à luta pelo retorno da democracia, período 
em que milhares de pessoas foram presas, torturadas e, algumas centenas, assassinadas 
e desaparecidas forçosamente. Durante os 21 anos de ditadura militar (1964-1985), os/
as trabalhadores/as foram as principais vítimas do regime, como demonstram as atuais 
investigações. Mesmo nesta situação bastante adversa, a classe trabalhadora se organizou 
e lutou por suas reivindicações. Foram greves massivas, como as de 1978, 79 e 80, que 
ocorreram em todo o Brasil. Esse processo impulsionou a criação da CUT, que se constituiu 
na luta geral combatendo a ditadura militar e consolidando-se como um dos expoentes da 
luta pela democracia e cidadania no País.

118. Nesses 30 anos de história, a CUT sempre denunciou as atrocidades cometidas 
pela ditadura militar. Apoiou as entidades de familiares de presos/as, torturados/as, 
mortos/as e desaparecidos/as políticos/as. Denunciou e denuncia que a ditadura militar 
teve um alto custo para o Brasil e para a sociedade brasileira. A ditadura militar deixou 
como herança a impunidade dos militares que praticaram crimes de lesa humanidade.

A CUT apoiará os PLs que anistiam trabalhadores/as que sofreram criminalização por 
participação nos movimentos de luta nas entidades sindicais, sociais e estudantis.

Instalação da Comissão Nacional da Verdade: é possível avançar!

119. Depois de 25 anos do fim da ditadura militar, a Presidenta Dilma, com base 
no PNDH 3 (Programa Nacional de Direitos Humanos), instituiu a Comissão Nacional 
da Verdade (CNV), com fins de examinar e esclarecer os crimes e as graves violações 
contra os direitos humanos cometidos pelos agentes do Estado naquele período. A CUT 
apoiou e respaldou a CNV desde sua instalação, e entende, neste momento de conclusão 
de seus trabalhos, que a iniciativa precisa ser respaldada e apoiada pelos movimentos 
sindical, social e popular. Mas entende também que os/as trabalhadores/as são a maioria 
da população e serão protagonistas da luta por memória, verdade, justiça e reparação na 
CNV. Para isso, a CUT e sua Comissão Nacional da Memória, Verdade e Justiça estarão 
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atentas e acompanhando a construção do relatório final da CNV. No relatório terá lugar o 
capítulo dos/as trabalhadores/as, com respostas às onze linhas de investigação do GT 
Ditadura e Repressão aos Trabalhadores e ao Movimento Sindical. O relatório final do 
GT deve registrar as atrocidades/repressão contra os/as trabalhadores/as e o movimento 
sindical no período da ditadura, apontar os responsáveis e exigir punição.

120. A CUT criou uma Comissão de Acompanhamento da Comissão Nacional da 
Verdade. No começo de 2013, após a mobilização da CUT, agora também apoiada por 
outras centrais sindicais, a Comissão Nacional da Verdade institucionalizou o GT Ditadura e 
Repressão aos Trabalhadores e ao Movimento Sindical. Junto a isso, foi criado um Coletivo 
Sindical, formado pelas centrais sindicais para apoiar o GT e desenvolver atividades como 
atos sindicais, pesquisas e coletas de depoimentos.

A CUT recomenda às suas Estaduais a organização de comissões CUTistas para 
apoiar as Comissões Estaduais da Verdade, que além de subsidiar a Comissão Nacional, 
elaborarão seus próprios relatórios e muitos delas, continuarão seu funcionamento após o 
fim do mandato da CNV.

Comissão Nacional Memória, Verdade e Justiça da CUT

121. A CUT e sua Comissão Nacional da Memória, Verdade e Justiça também 
proporão que nas recomendações que acompanharão o relatório final da CNV entre outras 
propostas devam constar: o reconhecimento e acato pelo Estado Brasileiro de todas as 
normas de direito internacional sobre crimes contra a humanidade; o empenho para a 
eliminação da tortura e outras formas de tratamento cruéis e degradantes nas delegacias 
e presídios públicos; a revogação da lei de segurança nacional; a desmilitarização das 
polícias; a extinção da justiça militar; a reparação moral e financeira aos trabalhadores e às 
trabalhadoras perseguidos/as pela ditadura militar; o reconhecimento dos/as trabalhadores/
as assassinados/as, desaparecidos/as forçosamente, presos/as, torturados/as, cassados/
as e que sofreram perseguições como lutadores/as sociais do povo brasileiro.
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EIXO 2 – ATUALIZAR O PROJETO 
POLÍTICO-ORGANIZATIVO DA CUT 
E FORTALECER A AÇÃO SINDICAL 

122. A tarefa de atualizar o projeto sindical e fortalecer a organização da CUT deve 
seguir diretrizes que nos permitam: ampliar nossa base de representação, incluindo novos 
segmentos da classe trabalhadora brasileira; derrotar o corporativismo sindical; combater 
as desigualdades no interior da classe; investir em formação e em comunicação; fortalecer 
a estrutura vertical e a estrutura horizontal da CUT.

Ampliar nossa base de representação, incluindo novos segmentos da classe 
trabalhadora brasileira

123. Hoje, passados mais de 30 anos, a CUT, é a maior central sindical da América 
Latina, quinta maior do mundo, com atuação orgânica em 19 ramos da produção no 
Brasil. Tem 3.742 sindicatos filiados, representa 24 milhões de trabalhadores e tem 7,8 
milhões de sócios em seu cadastro. Somos a maior central sindical do Brasil com 35% de 
representatividade, em 2014, conforme aferição do Ministério do Trabalho e Emprego.

124. Observando os dados, percebemos que temos enormes desafios para ampliar 
nossa base de representação, especialmente, os segmentos de trabalhadores/as 
recentemente incorporados ao mercado de trabalho. Em 2003, segundo dados do Cadastro 
Geral da CUT, a média nacional de sindicalização era de 33%, a mesma de janeiro de 2014, 
embora esse índice seja superior às taxas de sindicalização no Brasil (por volta de 16%).

125. Apesar da ampliação do emprego nos últimos dez anos, não logramos elevar a 
taxa de sindicalização no Brasil, nem ampliar significativamente a base de representação da 
CUT. Diferentemente dos/as trabalhadores/as que emergiram das grandes greves do final 
dos anos 70, com alto grau de consciência política, assistimos hoje uma recomposição da 
classe trabalhadora brasileira, que tem acesso aos bens de consumo, são majoritariamente 
mulheres, negros/as, jovens, trabalhadores/as do campo e que têm em comum baixos 
salários.

126. É nossa tarefa sindicalizar todos/as esses/as trabalhadores/as, convencendo-
os/ as da importância do sindicato e das características que distinguem a CUT de outras 
centrais sindicais. É preciso organizar e representar os/as terceirizados/as, precários/
as, temporários/as, garantindo em primeiro lugar a igualdade de direitos, fortalecendo a 
organização sindical e a negociação coletiva.

127. Nesse sentido, é preciso dar continuidade à Campanha de Filiação e Sindicalização 
iniciada em 2013. Para isso, é necessária uma participação ampla de todas as instâncias 
da CUT e entidades, além dar mais visibilidade à campanha. Apesar do aumento do 
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número de filiações, ainda falta muito para atingirmos o objetivo de conquistar 1 mil novos 
sindicatos e 1 milhão de novos/as trabalhadores/as sindicalizados/as até 2015.

Derrotar o corporativismo

128. O princípio da liberdade e autonomia sindical é central no projeto da CUT. O 
modelo sindical corporativo criado no Brasil pulverizou a organização sindical, manteve os 
sindicatos sob a tutela do Estado, priorizou o direito individual dos/as trabalhadores/as em 
detrimento de seus direitos coletivos, negou o direito de sindicalização aos/às trabalhadores/
as do serviço público e subordinou a negociação coletiva ao poder normativo da Justiça 
do Trabalho. Esse processo resultou em entidades sindicais pouco representativas e 
burocratizadas, além de ter contribuído para o desenvolvimento de relações autoritárias 
no local de trabalho e a intensificação da exploração dos/as trabalhadores/as. 

129. Em 1992, a CUT apresentou uma proposta de Sistema Democrático de Relações 
de Trabalho (SDRT) que tem como princípios a liberdade e autonomia sindical, direito à 
Organização no Local de Trabalho e à negociação coletiva. Quase trinta anos depois, 
devemos recolocar em debate esta proposta.

130. São poucas as experiências que conseguem conduzir com sucesso a negociação 
coletiva centralizada (reunindo um conjunto de sindicatos e culminando na celebração de 
convenção coletiva) com a negociação descentralizada, de caráter permanente. São mais 
raras ainda as negociações de caráter nacional.

131. Foi uma conquista o reconhecimento das centrais sindicais (Lei 11.648/08), 
assegurando-lhes a prerrogativa de coordenar e de representar os/as trabalhadores/
as da base das entidades sindicais a elas filiadas, nos diversos fóruns tripartites que 
tratam de assuntos de interesse geral dos/as trabalhadores/as. Por outro lado, a 
distribuição de recursos do imposto sindical para as centrais sindicais que comprovem 
sua representatividade, gerou um aumento na disputa entre as centrais, tanto no que 
diz respeito às eleições de nossos sindicatos quanto à criação de novas entidades 
por fracionamento de base. Segundo o MTE, temos hoje no Brasil em torno de 16 mil 
sindicatos, dos quais 10.400 têm registro sindical. Cria-se um sindicato por dia no Brasil. 
É preciso derrotar um sindicalismo hegemonizado pelo corporativismo.

132. Esse desafio requer da CUT uma estratégia que combina a luta de longo prazo 
pela conquista do Sistema Democrático de Relações de Trabalho, com uma política 
permanente de fortalecimento da organização e da ação sindical. Essa política deve ser 
orientada pelos valores e princípios que nos distinguem enquanto Central Sindical, deve 
conter propostas concretas de fortalecimento das Estaduais, de integração e unidade 
entre a estrutura vertical e a estrutura horizontal da CUT. Deve incluir ações transversais, 
voltadas para combater as desigualdades no interior da classe e para formar dirigentes e 
militantes, elevando sua consciência de classe.
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Atuar para combater as desigualdades no interior da classe

133. Desde a década passada, orientada por mudanças de período político em nosso 
País, a CUT assumiu a estratégia de disputar os rumos do desenvolvimento nacional. 
Nessa estratégia é fundamental que nossa Central atue firmemente para combater as 
desigualdades de classe, mas também, as desigualdades no interior da classe trabalhadora.

134. A CUT já nasce reconhecendo que a classe trabalhadora tem dois sexos e 
que as mulheres são parte importante desta classe. As mulheres sofrem discriminação 
e opressão brutal na sociedade brasileira e, por consequência, também dentro da classe 
trabalhadora. Para romper com esta realidade, é importante que nossa Central tenha como 
desafio organizar as mulheres trazendo-as para a luta social e política.

135. O próximo Congresso Nacional da CUT será o primeiro em que vamos aplicar 
a paridade para as direções nacionais e estaduais. Vitória importante, mas que necessita 
de outras ações para dar conta de trazer para o centro da luta política da CUT a igualdade 
nas relações de gênero. 

136. É necessário que a CUT assuma que as desigualdades de gênero e a divisão 
sexual do trabalho na sociedade são empecilhos ao pleno desenvolvimento e autonomia 
das mulheres, sendo fundamental incorporar a luta por creches e escolas de período 
integral como uma luta prioritária.

137. Atuar para eliminar práticas que excluem ou dificultam a participação de mulheres 
no movimento sindical, tais como machismo e horário de reuniões e colocar em prática 
políticas para incentivar a participação de mulheres nos lugares de decisão e representação 
e dar-lhes apoio material e político à sua organização. É necessário que a CUT e seus 
sindicatos filiados, viabilizem creches para que os/as participantes possam fazer parte 
das diversas atividades sindicais, auxiliando os mesmos na aquisição do conhecimento e 
crescimento social e político-sindical. 

138. É fundamental, também, avançar na organização e fortalecimento da juventude 
trabalhadora brasileira. A maioria da juventude está ocupada em tarefas precarizadas. Não 
conseguiremos organizá-la e representá-la se permanecermos limitados aos que possuem 
carteira de trabalho assinada. É um exercício de atualização da prática sindical.

139. Para avançar na disputa de hegemonia na sociedade, guiada por outro modelo de 
desenvolvimento, é necessário também recuperar o sentido das políticas sociais e do papel 
do Estado. O fortalecimento do Estado é imprescindível para garantir a universalização de 
políticas sociais que permitam proteger nossa juventude diante da imposição da busca por 
trabalho. Para superar esses desafios, as bandeiras gerais de luta da classe trabalhadora 
devem se relacionar diretamente com as questões que afetam a realidade juvenil.

140. É importante ressaltar o desafio de construirmos uma nova geração sindical 
em nosso País. Nova não apenas no que diz respeito à idade, mas nova em sua forma 
de construir política sindical, em seu potencial criativo para organizar a maioria da classe 
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trabalhadora e de romper com as formas autoritárias, burocráticas e opressoras que ainda 
estão arraigadas na estrutura sindical, apesar da incansável luta do sindicalismo combativo 
e militante da Central Única dos Trabalhadores.

É importante ainda estabelecer idade máxima de 35 anos no ato da posse para o 
dirigente assumira Secretaria de Juventude da CUT Nacional e das Estaduais da CUT.

É necessário criar mecanismos efetivos de inclusão de jovens em todas as instâncias 
da CUT. Assim, deve se estabelecer um limite máximo de cada dirigente da CUT Nacional 
e das Estaduais da CUT exercer no máximo 2 (dois) mandatos na mesma Secretaria.

Investir em formação e comunicação

141. O desenvolvimento da Política Nacional de Formação, caracterizado pela 
problematização das contradições presentes no movimento sindical CUTista, tem como 
perspectiva fomentar e fortalecer práticas sindicais transformadoras, em consonância com 
as concepções que fundamentam o projeto político-organizativo da CUT.

142. Frente aos desafios atuais da CUT é necessário o fortalecimento dos agentes 
da Rede Nacional de Formação da CUT, principalmente, as Escolas Sindicais, para que 
se garantam novas abordagens sobre o conjunto de temas estratégicos, assim como 
a manutenção de um diálogo constante com os diferentes acúmulos que dirigentes e 
formadores/as adquirem ao longo da sua militância.

143. Nossos programas e atividades devem garantir a abordagem de temas como 
relações sociais de gênero, juventude, meio ambiente, combate ao racismo, conjuntura 
internacional e suas relações com o projeto político-organizativo de nossa Central 
Sindical. As Escolas Sindicais têm papel fundamental no desenvolvimento da concepção 
metodológica da formação CUTista. Cabe à Secretaria Nacional de Formação garantir a 
articulação dos planos de formação entre todos os agentes da Rede Nacional de Formação 
da CUT (Secretarias de Formação e Escolas) como parte do trabalho de ampliação da 
cobertura da formação sindical. Tornando os programas e materiais acessíveis a todas as 
Estaduais e ramos.

144. A histórica defesa da CUT por democracia, liberdade e participação popular 
incorpora a luta em defesa da democratização dos meios de comunicação. A concentração 
e a ausência de pluralidade nos meios de comunicação brasileiros impedem uma efetiva 
democratização do acesso à informação, um princípio fundamental para a transformação 
social no Brasil. Em articulação com outros movimentos sociais, devemos nos manter 
firmes na exigência do direito à comunicação, pela universalização da Banda Larga e a 
aprovação no Senado do Marco Civil da Internet.

145. Em nossa atuação sindical é preciso garantir e estimular que as diversas opiniões 
tenham espaço para se manifestar, revelando nossa diversidade regional, geracional 
e entre homens e mulheres. Por meio do fortalecimento da comunicação popular e 
independente, devemos manter a produção de áudios, vídeos e textos que revelem as 
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pautas e reivindicações dos diversos movimentos sociais. Assim, podemos avançar num 
debate livre e independente que promova a transformação social.

146. Para maior divulgação e disseminação de suas propostas, princípios e 
compromissos, a CUT dará continuidade ao processo de consolidação da Rede CUT de 
Comunicação, com aperfeiçoamento, ampliação e otimização de seus veículos (site, rádio, 
tv, jornal impresso, redes sociais), integração das Estaduais, Ramos, Escolas Sindicais e 
Entes, bem como a manutenção e ampliação de projetos e ações em comunicação com 
mídias parceiras (TVT e Rede Brasil Atual), imprensa sindical CUTista, mídias independentes 
e imprensa do campo progressista. Entre as ações prioritárias estão:

1. Realização de programa de TV para veiculação em rede nacional;

2. Ampliação da divulgação da Rádio CUT;

3. Aperfeiçoar e aprimorar o uso das novas tecnologias e ferramentas de comunicação 
da CUT Nacional e da Rede CUT;

4. Reestruturar e dar continuidade ao Jornal da CUT (impresso);

147. A CUT também dará continuidade ao Curso de Formação em Comunicação, 
realizado em conjunto com a Secretaria Nacional de Formação, com intuito de capacitar 
e orientar dirigentes e assessores/as sobre a política de comunicação da Central e, 
assim, desenvolver e estimular o arraigamento da cultura de comunicação CUTista no 
cotidiano de nossas entidades.

148. A CUT defende a Organização no Local de Trabalho – OLT como espaço de 
organização e de representação do conjunto dos/as trabalhadores/as de um local de 
trabalho determinado, seja ele uma fábrica, uma empresa agroindustrial, um banco ou 
uma unidade de representação mais ampla no setor público ou privado. Neste sentido, 
deve desenvolver uma ação visando combinar o encaminhamento e defesa de questões 
gerais, que dizem respeito ao conjunto de trabalhadores/as daquele local de trabalho, 
com a defesa de questões específicas, envolvendo determinados segmentos dos/as 
trabalhadores/as daquela mesma unidade (jovens, trabalhadores/as com deficiência, 
mulheres, negros/as e LGBTs). 

Enfrentar o desafio da organização no local de trabalho

149. O caminho para a criação da OLT é difícil, mas existem no campo da CUT várias 
experiências exitosas de constituição da representação sindical no local de trabalho. Parte 
delas, oriunda da ação sindical junto à CIPA. Outras pela via da negociação coletiva. A 14ª 
Plenária aprofundou esse debate, extraindo dessas experiências elementos para construir 
uma linha mais clara e eficaz da Central no sentido de atualizar seu projeto político-
sindical no que diz respeito à OLT, considerando especificidades dos setores, como as 
trabalhadoras domésticas, que em geral, trabalham individualmente por residência, sendo 
necessárias outras formas de organização.
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Fortalecer a organização dos ramos

150. Um dos entraves jurídicos criados pelo corporativismo é a organização 
sindical por categoria, que impede o surgimento de sindicatos por ramo de atividade que 
representem todos/as que trabalham em uma mesma empresa (sob contratação direta ou 
como funcionários/as das fornecedoras de mão de obra). A superação desse problema só 
virá com a conquista da liberdade e organização sindical. É possível fortalecer a organização 
sindical com iniciativas que aproximem os sindicatos de suas bases, ampliando a confiança 
da categoria em sua entidade representativa mais geral, tornando possível a consolidação 
desta representação bem mais ampla, por ramo de atividade, exercendo na prática, o 
direito à liberdade autonomia sindical.

151. Seguindo essa linha, o 11º CONCUT aprovou uma proposta visando o   
aperfeiçoamento da estrutura vertical da CUT: “Para avançar na atualização da estrutura 
vertical, a CUT decide constituir um espaço nacional dos macrossetores (Indústria, 
Comércio e Serviços, Rural e Serviço Público) visando elaborar uma proposta final de 
organização setorial para o 12º CONCUT, efetuando uma avaliação parcial na 14ª Plenária 
Nacional”. Seguindo essa orientação, a Direção Executiva Nacional aprovou a realização 
de encontros nacionais com os ramos agrupados por Macrossetor, com o objetivo de 
debater os principais desafios enfrentados pelos ramos e encaminhar as resoluções do 
11º CONCUT.

152. A composição dos quatro Macrossetores ficou da seguinte forma:

• Macrossetor da Indústria: metalúrgicos/as, químicos/as, vestuário, 
construção civil e alimentação;

• Macrossetor do Serviço Público: servidores/as públicos/as municipais, estaduais 
e federais;

• Macrossetor Comércio, Serviços e Logística: comércio e serviços, financeiro, 
transportes, urbanitários/as e comunicação;

• Macrossetor Rural: participação dos sindicatos de trabalhadores rurais, 
agricultores/as familiares e assalariados/as rurais da base da CONTAG, FETRAFs 
e FERAESP, pescadores/as e ribeirinhos/as.

Os macrossetores devem ser entendidos como espaços privilegiados de formulação 
e de articulação das lutas dos/as trabalhadores/as e não como uma nova instância ou 
estrutura institucional da central.

Para tanto, os ramos devem ter liberdade de articular as lutas nos macrossetores 
propostos no 11º CONCUT ou outros que melhor representem a luta e organização dos/as 
trabalhadores/as de todo ramo.
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153. Uma nova proposta de estrutura organizativa dos ramos deve passar por 
um amplo processo de discussão e de negociação interna, em que sejam analisadas e 
encaminhadas questões complexas envolvendo entraves jurídicos, resistências culturais e 
relações de poder. 

Para avançar na autonomia e liberdade sindical, a CUT deve buscar um Projeto de 
Lei que modifique a Lei nº 11.648/2008 que regulamentou as Centrais Sindicais para incluir 
o direito da central sindical organizar e receber o registro sindical das suas federações e 
confederações orgânicas numa perspectiva de liberdade sindical, como acontece com as 
centrais sindicais.

Neste sentido, conclamamos as entidades sindicais CUTistas a fortalecerem as 
estruturas verticais orgânicas, retomando o Projeto de Organização Sindical genuinamente 
CUTista e, para tanto, devemos intensificar o debate de forma a consolidar os ramos 
orgânicos até o próximo CONCUT.

Fortalecer a negociação coletiva

154. A legislação que regula a negociação coletiva no Brasil dificulta enormemente a 
ação sindical nesta área: fragmenta a negociação por categoria e por database, restringe 
o direito de greve, não reconhece o direito de negociação do/a servidor/a público/a, 
submete o resultado do processo de negociação ao poder normativo da Justiça de 
Trabalho, além de assegurar aos/às patrões/as vários recursos jurídicos (como a 
interdição do local de trabalho à ação do sindicato) para emperrar ou desqualificar a 
ação do sindicato neste campo.

155. Por isso, é fundamental continuar lutando por liberdade e autonomia sindical 
e por um novo marco jurídico para as relações de trabalho, que rompa as barreiras que 
os sindicatos enfrentam na organização sindical e na negociação coletiva. Essa iniciativa 
deve ser combinada com diretrizes claras de ação, apoiando e incentivando as entidades 
sindicais filiadas (sindicatos, federações, confederações) a fortalecerem os processos de 
negociação coletiva.

Neste sentido lutar pela equiparação dos direitos das trabalhadoras domésticas 
é fundamental, considerando que a construção da legislação em pauta, resultado da 
PEC das Domésticas, desconsidera a organização sindical em seu texto, não define 
parâmetros de representação sindical, tampouco a negociação coletiva. O reconhecimento 
e fortalecimento dos sindicatos representantes das trabalhadoras domésticas são 
fundamentais na luta por uma sociedade igualitária.

156. Precisamos investir na capacitação dos/as nossos/as dirigentes, com programas 
que contemplem a formação técnica necessária para uma boa atuação nas mesas de 
negociação, como é o caso do curso de NCC (Negociação e Contratação Coletiva) do 
Plano Nacional de Formação da CUT.
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157. Junto com o desenvolvimento da ação formativa, é necessária a definição de 
uma estratégia que tenha como objetivo o fortalecimento de processos mais centralizados 
de negociação coletiva, construindo pautas mínimas comuns e unificando datas-base, 
aumentando o poder de negociação das entidades CUTistas rumo à construção de 
convenções coletivas setoriais e regionais por ramo, convenções nacionais de ramo e o 
contrato coletivo nacionalmente articulado.

158. Além de processos mais centralizados, é fundamental ampliar o escopo da 
negociação coletiva, incluindo temas que possam ser contemplados nos acordos e 
convenções de caráter setorial e nacional ou nos processos mais descentralizados de 
negociação: condições de emprego, organização no local de trabalho, fim da rotatividade, 
redução da jornada de trabalho sem redução de salário, garantias sindicais, saúde do 
trabalhador, igualdade de oportunidade, terceirização e outros.

159. Esse processo só será possível se vier acompanhado do fortalecimento das 
organizações de ramo, das federações estaduais e nacionais, das confederações e na 
sua integração nos Macrossetores.

160. A CUT deve intervir nesse processo mediando a construção de políticas de 
intercâmbio e de integração de experiências, da constituição de espaços de estudo, de 
pesquisa, de assessoria e de formação que possam, através dessas atividades, contribuir 
para o fortalecimento da negociação coletiva.

Fortalecer as Estaduais

161. Um dos principais desafios que enfrentamos no presente é o de resgatar o projeto 
da CUT que articula e promove a sinergia entre a sua estrutura horizontal, responsável pelas 
políticas que conferem unidade e identidade de classe ao conjunto dos/as trabalhadores/as 
filiados/as, e a estrutura vertical, que organiza os ramos em torno das questões específicas 
do ramo, como a negociação coletiva.

162. Temos assistido, ao longo da última década, a um avanço do papel corporativo 
das categorias (estrutura vertical) em detrimento da organização da classe trabalhadora 
(estrutura horizontal). As dificuldades de se consolidar uma estrutura horizontal na CUT, 
levou a 5ª Plenária Nacional da CUT, em 1992, a decidir pela implantação da estrutura 
vertical, migrando os Departamentos Nacionais para as Confederações. Nessa transição, 
deixaram de existir oficialmente em nossa estrutura horizontal as CUTs Regionais.

163. A partir dessa data, a legislação sindical também favoreceu a constituição de 
sindicatos estaduais, fortaleceu as federações e, pelo fato das sedes destes sindicatos e 
federações estarem na capital, a CUT passou a ter uma atuação preponderante na capital, 
diminuindo o seu papel regional.

164. Esses processos, aliados ao fato de que a CUT Estadual não negocia diretamente 
com o governo do estado, acabam fragilizando sua organização e diminuindo seu papel. 
Para reverter esse quadro, é necessária uma estratégia que combine diversos movimentos.
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165. O primeiro deles deve ser focado na interiorização da CUT Estadual, levando em 
conta a dinâmica do desenvolvimento regional. A partir do governo Lula tem havido um 
foco maior no desenvolvimento regional. Nosso desafio é discutir qual deve ser o papel da 
CUT nas cidades do interior, transformadas em cidades-pólo, atraindo empresas, gerando 
empregos e mudando a dinâmica do mercado de trabalho.

166. A CUT deve acompanhar de perto as tendências do desenvolvimento regional e, 
com base nessas informações, desenvolver uma ação permanente de acompanhamento 
dos sindicatos nas regiões, preparando-os para intervir neste novo cenário. Os sindicatos 
não devem ser vistos apenas pelo número de seus sócios, mas, fundamentalmente, pelo 
seu papel estratégico na região.

167. Outro movimento deve ser feito no sentido de fortalecer a integração com os 
sindicatos e ramos, com base nas ações e lutas que dão unidade à classe trabalhadora e a 
coloca em movimento. Essas lutas ultrapassam as fronteiras corporativas dos ramos e as 
fronteiras geográficas do estado. Neste sentido, as Estaduais devem priorizar a integração 
com os Macrossetores e com outras Estaduais da região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul), fortalecendo e dando novo sentido à ação classista. 

Além disso, devem ser criadas estratégias de fortalecimento da Estadual da 
CUT, por meio do engajamento mais presente nas mobilizações e negociações junto 
às instituições públicas.

Finanças a Serviço do Projeto CUTista

168. A autossustentação financeira da CUT e de suas instâncias e a política financeira 
estatutária da Central são prioridade política e estratégica. Os sindicatos e a CUT devem 
garantir que suas finanças estejam a serviço do projeto político, que os recursos arrecadados 
sejam investidos na defesa dos interesses da classe trabalhadora. E que a CUT Nacional 
crie estratégias e políticas para auxiliar a liberação dos Diretores da Executiva da CUT para 
efetivação dos trabalhos. 

169. Uma das tarefas prioritárias desta 14ª Plenária Nacional foi ampliar o debate 
sobre o fortalecimento de nossas instâncias, do sistema de arrecadação estatutária e de 
gestão sindical. Assim, propomos:

Arrecadação estatutária 

170. Conforme as deliberações do 4º e 5º CONCUTs, e das 7ª e 8ª Plenárias 
Estatutárias, e tendo por objetivo o fortalecimento da CUT e de todas as suas instâncias, 
a partir de janeiro de 1997 ficou estabelecido o valor de 10% para as mensalidades dos 
sindicatos filiados à CUT. O estatuto da nossa Central, em seu artigo 71, estabelece que 
“todas as entidades sindicais filiadas à CUT contribuirão com 10% de sua receita bruta 
anual para a sustentação financeira da Central Única dos Trabalhadores”.

171. A Direção Nacional da CUT deliberou, em 2008, pelo não recolhimento 
junto aos sindicatos dos 10% sobre o imposto sindical. Esta decisão, motivada então 
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pelo reconhecimento das Centrais Sindicais, teve como consequência a diminuição da 
arrecadação estatutária e o enfraquecimento político financeiro das nossas instâncias, em 
particular, das Estaduais da CUT.

172. Como forma de fortalecer a arrecadação estatutária da Central Única dos 
Trabalhadores, a 14ª Plenária Nacional da CUT delibera:

A receita bruta das entidades sindicais filiadas é compreendida como o 
arrecadado pela:

• Contribuição associativa;

• Contribuição negocial (ou assistencial e confederativa);

• Imposto sindical (ou contribuição sindical).

A CUT recomenda que os recursos relacionados ao Imposto Sindical sejam usados, 
como já faz a CUT Nacional, para a formação sindical e para a campanha da nossa Central 
contra o Imposto Sindical.

A CUT continuará a luta pelo fim da cobrança obrigatória do imposto sindical, 
descontado uma vez por ano de todos os trabalhadores. O fim do imposto sindical deve 
fortalecer os verdadeiros sindicatos e fechar os sindicatos pelegos ou “de gaveta”. A 
CUT defende que devem ser os/as próprios/as trabalhadores/as quem deve decidir, em 
assembleias, sobre a forma de sustentação e de organização dos sindicatos.

Distribuição dos recursos das mensalidades estatutárias às Instâncias

173. Conforme nossas resoluções do 4º e 5º CONCUT e das 7ª e 8ª Plenárias, a partir 
de janeiro de 1997, a distribuição dos valores arrecadados pelas mensalidades estatutárias 
de 10% passou a ser assim:

• 2,2% para a CUT Nacional;

• 3,6% para as Estaduais da CUT, de acordo com a contribuição dos seus sindicatos 
nos respectivos estados;

• 3,8% para as Confederações e Federações Nacionais, de acordo com a 
contribuição dos seus sindicatos nos respectivos ramos;

• 0,2% para o fundo de fortalecimento das instâncias da CUT;

• 0,2% para o fundo de solidariedade política.

A 14ª Plenária Nacional da CUT altera essa distribuição que passa a ser da 
seguinte forma:

• 3,8% para as Confederações e Federações Nacionais Orgânicas e Entidades 
nacionais filiadas;
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• 2,2% para a CUT Nacional;

• 4,0 % para as Estaduais da CUT

174. Nesta distribuição, também as Estaduais da CUT contribuem com 10% da sua 
arrecadação para a manutenção das Escolas Sindicais – Chico Mendes na Amazônia 
(região Norte), Escola Nordeste, Escola 7 de Outubro (MG, ES e RJ), Escola Centro- Oeste 
e Escola Sul. A manutenção da Escola São Paulo dá-se de acordo com deliberações da 
Direção da CUT Estadual SP.

175. O sistema de arrecadação nacional começou a ser implantado em 1990. Previa 
uma mensalidade de 5%, dos quais a CUT Nacional ficava com 1,25%, as Estaduais com 
3,25% e o Ramos com 0,5%. Em 1996 passou a prever a mensalidade de 9%, distribuindo 
2% para a CUT Nacional, 3,5% para as Estaduais e 3,5% para os Ramos.

176. Neste debate, houve, na década de 90, a correta estratégia de fortalecer 
nossa estrutura vertical, com a construção e consolidação de nossas Confederações e 
Federações Nacionais e Estaduais, orgânicas e filiadas. Agora em 2014, o que observamos 
- e as plenárias do Orçamento Participativo têm demonstrado -, é que as Estaduais da CUT 
encontram-se com sérias dificuldades de financiamento, além de estarem estruturadas 
muito precariamente. Todas as Estaduais da CUT somadas dispõem de apenas 1 milhão 
de reais anualmente para sua ação política. Esta situação é insustentável.

177. Entendemos que a distribuição dos recursos das mensalidades deve ser 
revista. Propomos aprofundar este debate para, no 12º CONCUT, aprovarmos resolução 
que permita uma maior capacidade de financiamento das Estaduais da CUT, a partir 
das contribuições estatutárias, para a ampliação da ação sindical CUTista em todo o 
território nacional.

Período para atualização cadastral

178. Existe um grande esforço por parte da CUT em reduzir a inadimplência dos 
sindicatos filiados à Central. Neste sentido, temos adotado uma série de medidas, 
tais como o débito automático de mensalidades, o aperfeiçoamento do sistema de 
arrecadação e o debate político do financiamento da Central e suas instâncias nas 
plenárias do Orçamento Participativo.

179. Ainda, para valorizar os sindicatos que priorizam o investimento político na 
construção da CUT, contribuindo mensalmente com as finanças da nossa Central, 
acabamos com os descontos às vésperas dos Congressos e Plenárias.

180. Devemos reforçar o cumprimento da resolução, do princípio CUTista, onde 
para participar das atividades organizadas pela CUT, as entidades de base de seus 
representantes devem estar em dia com suas contribuições estatutárias, bem como com 
as informações sobre o número de sócios/as atualizadas.

181. Neste sentido, a 14ª Plenária Nacional da CUT delibera: Em relação à participação 
dos/as delegados/as nos Congressos e Plenárias da CUT é obrigatório:
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• Que a entidade de base do/a delegado/a esteja quite pelo menos até 06 (seis) 
meses antes do início da respectiva atividade;

• Que a atualização cadastral quanto ao número de sócios/as quites e 
aposentados/as seja efetuada pelo menos até 06 (seis) meses antes do início 
da respectiva atividade;

• Que as atualizações cadastrais efetuadas, quando da eleição dos/as delegados/
as aos Congressos e Plenárias da CUT, deverão permanecer inalteradas por pelo 
menos 06 (seis) meses após a realização da respectiva atividade;

• Que sua entidade de base, quando possuir o registro sindical junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego – MTE, indique a CUT e suas instâncias orgânicas como 
suas representantes junto ao CNES (Cadastro Nacional de Entidades Sindicais) 
do MTE.

182. Todos os sindicatos são importantes para a luta da classe trabalhadora. No 
entanto, em geral, os sindicatos filiados com menor arrecadação enfrentam maiores 
dificuldades para se organizar e implementar suas lutas. Cabe à CUT construir propostas 
que caminhem rumo ao fortalecimento destes sindicatos.

183. Propomos ao debate: para os sindicatos que tenham arrecadação média 
mensal de até 15 salários mínimos vigentes, comprovada através de envio de seu balanço 
financeiro à CUT, e que aderirem ao débito automático, a CUT oferecerá mecanismos de 
auxílio na gestão financeira do sindicato, como por exemplo, sistema de contabilidade, 
que racionalizem os recursos financeiros e humanos da entidade, aumentando assim o 
investimento na sua ação sindical.

Conferência de Finanças

184. Em dezembro de 2008, a CUT realizou sua Conferência Nacional de Finanças, 
debatendo a gestão participativa, a autonomia e a sustentabilidade financeira de nossa 
Central, como desdobramento do 9º CONCUT e da 12ª Plenária Nacional.

185. Tendo em vista o processo em curso do Orçamento Participativo, a busca do 
equilíbrio financeiro, da liberdade e autonomia sindical, e os constantes desafios colocados 
para o fortalecimento da estrutura financeira da CUT, a 14ª Plenária Nacional delibera pelo 
indicativo de realização da 2ª Conferência Nacional de Finanças, precedida de etapas 
estaduais ainda neste ano de 2014, tendo como tarefa fundamental apresentar propostas 
para serem debatidas pelo conjunto das entidades filiadas com vistas ao 12º CONCUT. 
Caberá à Direção Nacional da CUT organizar o calendário desta Conferência Nacional.

Mandato e recomposição da Direção

O mandato da CUT (Nacional, Estaduais, Confederações, Federações) passa a ser de 
4 anos a partir do próximo CONCUT.

As plenárias estatutárias estaduais devem preencher os cargos vagos na direção 
executiva estadual tendo como referência o atual estatuto.
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PLANO DE LUTAS 

Movimento Sindical Internacional

186. Considerando a importância de continuar fortalecendo a ação internacional 
da CUT como parte do processo de fortalecimento do movimento sindical internacional, 
assim como a importância da ação de solidariedade que vem desenvolvendo em países da 
África, da América central e do Caribe, propomos: 

• Fortalecer a posição e a atuação da CUT no movimento sindical internacional 
para atuar, junto com as organizações sindicais internacionais, nos espaços 
multilaterais, onde são definidas políticas de interesse da classe trabalhadora; 

• Ampliar, através do IC-CUT e parceiros, a ação solidária da CUT ao movimento 
sindical e aos/às trabalhadores/as de países menos desenvolvidos da América 
Latina, Caribe e África; 

• Fortalecer a ação de trabalhadores/as em empresas multinacionais, com foco na 
experiência em curso “Ação frente às multinacionais”;

• Aprofundar as ações direcionadas aos/às trabalhadores/as brasileiros/as que 
estão fora do Brasil e imigrantes oriundos de outros países que trabalham 
no Brasil, com ações que possibilitem ampliar o acesso à informação 
sobre direitos, formação sobre cidadania e apoio a organização sindical de 
trabalhadores/as migrantes.

Eleições 2014

187. Considerando a importância de preparar e mobilizar nossas bases para a defesa 
do projeto democrático-popular nas Eleições 2014, propomos:

• Que a CUT desenvolva ações nas diferentes regiões do País com o objetivo de 
aprofundar o debate das questões nacionais e regionais, visando seu engajamento 
na defesa do projeto democrático-popular, usando como referência a Plataforma 
da Classe Trabalhadora; 

• O engajamento de nossas bases na eleição de representantes dos interesses 
da classe trabalhadora nas Assembleias Legislativas estaduais e no 
Congresso Nacional; 

• Promover a mobilização dos sindicatos de base, movimentos sociais e entidades 
do campo progressista contra os ataques da direita e da mídia golpista, de forma 
articulada à Plataforma da CUT para as eleições 2014.



60 Caderno de Resoluções 14ª Plenária Nacional da CUT 2014

Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político

188. Considerando a importância do Plebiscito Popular por uma Constituinte 
Exclusiva e Soberana do Sistema Político para a criação da Constituinte Exclusiva e 
Soberana do Sistema Político, o espaço mais apropriado para se fazer a reforma do 
sistema político brasileiro, propomos:

• Que as bases CUTistas se engajem na Campanha Plebiscito Popular, organizando 
e participando dos Comitês Estaduais, Regionais e Locais para ampliar o debate 
entre os/as trabalhadores/as e na sociedade com metas de votos que permitam 
um resultado expressivo; 

• Que sejam aproveitadas as grandes mobilizações, como o 1º de maio, para 
debater o tema e divulgar a campanha; 

• Que na semana de 1º a 7 de setembro coletem votos em todos os locais de 
trabalho e na sede dos sindicatos.

Democratização dos meios de comunicação

189. Considerando a importância de quebrar o monopólio existente nos meios de 
comunicação de massa para fortalecer a democracia brasileira, a CUT intensificará a luta 
pela democratização da comunicação, com ações estratégicas em conjunto com entidades 
dos movimentos sociais, priorizando: 

• A coleta de assinaturas para o Projeto de Lei de Iniciativa Popular por uma 
Mídia Democrática (PLIP), construído pela CUT em conjunto com entidades que 
compõem o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) e 
movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação; orientamos 
também que essa coleta seja feita em conjunto com o Plebiscito Popular; 

• O fortalecimento do FNDC nos estados, com protagonismo na criação e 
consolidação de Conselhos de Comunicação municipais e estaduais;

• A ampliação da luta em defesa da comunicação pública, especialmente 
da TV Pública.

Reforma Agrária

190. Considerando a importância da reforma agrária para alterar as relações de 
poder no meio rural e para fortalecer a agricultura familiar e os movimentos que lutam 
pela terra, propomos:

• Mapear as áreas de conflito que envolvem populações indígenas, quilombolas e 
sem terra e promover um amplo debate nas regiões sobre a importância da luta 
pela terra e pela Reforma Agrária; 
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• Lutar pelo mapeamento das áreas devolutas da união, e destinar para fins 
de reforma agrária;

• Fazer um levantamento e sistematizar as experiências de assentamento, procurando 
extrair dessa leitura elementos para construir propostas que contribuam para o 
aperfeiçoamento das políticas desenvolvidas pelo governo para a Reforma Agrária;

• Resgatar e restabelecer a discussão da Reforma Agrária nos assentamentos, 
com ênfase na estruturação dos assentamentos existentes e no apoio a luta pela 
ocupação de novas instalações rurais;

• Levar as políticas públicas até os assentamentos, com ênfase para saúde e 
educação; garantir o efetivo financiamento da produção da agricultura familiar; 

• Fortalecer a relação com movimentos sociais e promover ações de mobilização 
envolvendo trabalhadores/as urbanos e rurais em defesa da Reforma Agrária; 

• Lutar pela revogação de leis e quaisquer medidas que criminalizem os movimentos 
sociais e sindical, de modo particular, do campo; 

• Transformar o PRONAF em política de Estado; 

• Que a CUT apoie: a) A Universalização da Assistência Técnica, para fortalecer a 
organização da produção na cadeia alimentar; b) Agricultura familiar, com debate 
na agroecologia; c) Ampliação do crédito para a região Norte; d) Fortalecimento 
dos Bancos públicos para fortalecer a agricultura familiar; 

• Garantir a revisão dos índices de produtividade e o estabelecimento do limite 
da propriedade da terra para 35 módulos fiscais ou medida semelhante adotada 
na região; 

• Lutar pelo fortalecimento dos órgãos que executam a reforma agrária no país 
(INCRA, MDA, Institutos Estaduais, etc)

Reconhecimento do direito da propriedade da terra 

Em sua criação, o assentamento no território é efetivado por meio de uma portaria 
do MDA, que reconhece a existência dos assentamentos indígenas e quilombolas, porém, 
não é reconhecida pelo governo federal, estadual e municipal. Nesse sentido, a CUT deve 
lutar pelo reconhecimento do direito da propriedade da terra para aqueles que produzem 
e tiram sustento da mesma. Dessa forma, garante-se que, mesmo com a implantação 
de grandes projetos, grilagem e o agronegócio, os/as trabalhadores/as rurais não sejam 
prejudicados com a perda do direito da terra.

Reforma tributária

191. Considerando a importância que a reforma tributária tem para a redução das 
desigualdades econômicas e sociais, propomos: A inclusão e detalhamento do tema na 
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Plataforma da Classe Trabalhadora e sua abordagem em atividades de formação dos/as 
dirigentes, com o objetivo de prepará-los/as para a defesa das propostas defendidas pela 
CUT, no sentido de aperfeiçoar a progressividade da estrutura tributária brasileira.

Considerando a importância que a reforma tributária tem para a redução das 
desigualdades econômicas e sociais, propomos: 

• Exigir do governo federal a atualização da tabela do Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF), com base nos estudos do Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese); 

• Reproduzir e divulgar documento preparado pela CUT sobre o assunto.

Continuidade da Política de Valorização do Salário Mínimo

192. Considerando a importância da Política de Valorização do Salário Mínimo para 
combater as desigualdades sociais, e a pressão que já existe na sociedade e no Congresso 
Nacional para alterá-la, propomos: 

• O esclarecimento de nossas bases sobre o risco de reversão dessa política, visando 
prepará-las para ações de mobilização e luta em defesa da sua continuidade.

Contra a precarização do trabalho representada pelo PL 4330/2004 e liberalização 
da terceirização total pelo STF

Considerando que a luta empreendida pela CUT e suas entidades filiadas desde o 
início da tramitação do PL 4330/2004 e particularmente no ano de 2013, foi vitoriosa ao 
impedir a sua aprovação na Câmara Federal até o presente momento, mas diante dos 
riscos desse projeto voltar à pauta de votação ainda este ano e diante da admissibilidade 
do Recurso Extraordinário 173/MG, com repercussão geral pelo STF e para impedir que a 
precarização dos direitos dos/as trabalhadores/as seja implantada de forma irreversível no 
Brasil, propomos: 

• Priorização no curto prazo pela CUT do acompanhamento, participação 
no processo e tomada de medidas jurídicas e políticas, em relação ao 
respectivo processo, mediante avaliação contínua da Direção, inclusive das 
assessorias jurídicas; 

• Mobilização permanente da CUT e de todas as entidades filiadas para buscar 
aumentar a conscientização da sociedade, referentes aos riscos de precarização 
dos direitos dos/as trabalhadores/as, caso seja aprovado o PL 4330/2004, ou 
seja, julgado constitucional pelo STF a terceirização total no Brasil.
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Educação básica pública

193. Considerando a importância de ser aprovado pelo Congresso Nacional o PNE – 
Plano Nacional de Educação - e de incorporar seus princípios estruturantes na formulação 
e implementação de políticas públicas na área da educação, propomos: 

• A implementação integral em todas as esferas governamentais do Piso Salarial 
Nacional dos Professores e Professoras; 

• A aplicação de 10% do PIB na Educação Pública.

Saúde

194. Considerando a importância de melhorar a saúde pública no País, propomos: 

• Intensificar as mobilizações para pressionar o Congresso Nacional a aprovar 
o PLP 321 com seu texto original e fortalecer o controle social das políticas 
públicas de saúde, com a participação ativa no Conselho Nacional de Saúde, 
assim como nos Conselhos Estaduais e Municipais; 

• Construir mais hospitais e implementar o Programa Saúde da Família (PSF); 

• Fortalecimento do Programa Mais Médicos; lutar por uma política popular de 
Educação em Saúde; qualificação do movimento sindical para melhorar sua 
participação nos Conselhos de Saúde, sejam eles federal, estaduais ou municipais; 
fortalecimento da saúde do trabalhador; combater a terceirização na Saúde; 

• Referendar as propostas aprovadas na 1ª Conferência da Saúde do Trabalhador 
realizada em Guarulhos, dia 25 de abril de 2014:

Reunidos nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2014, trabalhadoras e trabalhadores, 
dirigentes e militantes sindicais da CUT em seus mais diversos ramos de atividade e Estados 
do Brasil, referenciados pelas suas práticas cotidianas relacionadas à defesa da Saúde das 
Trabalhadoras e dos Trabalhadores, bem como, amplo processo de debate nas etapas 
estaduais da CNST-CUT, orientam aos fóruns deliberativos da Central a implementação 
das ações a seguir: 

1. Pela consolidação do conceito de Saúde do Trabalhador visando a proteção 
e a promoção da saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores do campo, da cidade, 
das águas e das florestas; do setor público e do setor privado, partindo das diretrizes 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) que define saúde “como um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 
enfermidades” e da luta do Movimento Sanitarista que trouxe um novo enfoque para 
o combate aos acidentes e doenças do trabalho, considerando o trabalhador como 
sujeito, não apenas objeto, relacionando essas ocorrências à organização do processo 
produtivo, considerando a Saúde do Trabalhador parte integrante da Saúde Pública 
e, portanto, inserida no conjunto de ações que incluem vigilância epidemiológica e 
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vigilância sanitária, bem como nos princípios básicos do SUS, integralidade, equidade 
e controle social. 

2. Pela realização de estudos, diagnósticos e mapeamento epidemiológico dos 
principais tipos de adoecimento e acidentes de trabalho, desde os mais remotos até os 
atuais, presentes em decorrência das novas formas e meios de gestão e tecnologia que 
ao invés de promover o bem estar dos trabalhadores, visam tão somente o aumento da 
produtividade e lucro do capital, através das inovações criadas pelo sistema, como por 
exemplo, os debates em torno da nanotecnologia e do tele trabalho. 

3. Pela reafirmação da concepção da CUT de fortalecimento da classe trabalhadora 
partir da organização nos locais de trabalho, extrapolando as ações e limites impostos pelas 
CIPAs, na defesa firme da Convenção 87 da OIT, que rege sobre o direito da organização 
sindical desde os locais de trabalho. 

4. Pela intensificação do protagonismo da CUT na sua participação e intervenção 
qualificada nos fóruns e espaço de controle social, em todas as suas esferas de 
atuação, municipal, estadual e nacional, reforçando o princípio da intersetorialidade e 
multidisciplinariedade das ações em ST e a harmonização da legislação e ampliação dos 
direitos com base nas convenções da OIT. 

5. Pela instalação e aprimoramento da Política de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora do SUS (Portaria 1.823/2012) e o fortalecimento da Rede Nacional de Atenção 
à ST - RENAST. 

6. Pelo fortalecimento das mesas de negociação, no setor público e privado, incluindo 
cláusulas de reivindicações que possam garantir avanços na luta em defesa da ST. 

7. Pela intensificação das lutas junto aos parlamentos em todas as esferas tanto em 
relação à aprovação de textos legais que ampliem os mecanismos de proteção à ST e 
outros direitos que refletem na Saúde como a extinção do Fator Previdenciário, redução 
da jornada de trabalho para 40 horas semanais e, no setor público, o fim da quebra da 
paridade salarial entre aposentados e ativos; como também quanto à eleição de candidatos 
e candidatas do campo democrático popular, comprometidos e compromissados com a 
Saúde da Trabalhadora e do Trabalhador na sua integralidade. 

8. Pela vigilância e combate sistemático aos mecanismos viciados e tendenciosos 
da elaboração de laudos médicos e perícias médicas que na maioria das ocorrências 
culpabilizam as trabalhadoras e os trabalhadores isentando as empresas e empregadores 
responsáveis pelos processos de produção, a verdadeira causa da ocorrência de doenças 
e acidentes do trabalho. 

9. Pela implementação de Coletivos de Saúde do Trabalhador em todas as instâncias 
horizontais e verticais da CUT, alicerçados por um plano de trabalho que oriente a política 
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da CUT. 

10. Pela articulação da Política de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora da CUT à 
Rede Nacional de Formação da CUT, através de programas específicos e produção de 
metodologias e conteúdos capazes de promover o conhecimento e o fortalecimento das 
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ações em saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. 

11. Pela garantia da inclusão dos temas de gênero, raça, pessoas com deficiência, 
geracional e orientação sexual nas ações em defesa da Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora da CUT. 

12. Pelo aprimoramento da política de comunicação interna e externa que possibilite 
uma via de mão dupla onde possamos acolher informações e ao mesmo tempo divulgar as 
ações relacionadas à Política de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. 

13. Pela manutenção do posicionamento da CUT na luta internacional em defesa do 
banimento do amianto, agrotóxicos e pela defesa do meio ambiente no campo e na cidade. 

Esta carta reconhece e se respalda nos debates desta 1ª Conferência Nacional 
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da CUT, debates esses cujo detalhamento 
define ações para cada um dos campos relacionados às orientações acima mencionadas, 
portanto, seus participantes enfatizam a necessidade da continuação desse processo com 
a realização de conferências futuras, pelo menos um por mandato da Direção da CUT, 
como forma de aprimorar nossa organização e nossas ações em defesa da Saúde de 
todas as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. 

Mulheres

Intensificar a mobilização contra a ofensiva e ataques aos direitos e autonomia 
das mulheres em curso no Congresso Nacional, orquestrados pela direita e setores 
conservadores do País. Os/as representantes do campo progressista eleitos/as no 
Congresso Nacional e no legislativo brasileiro devem ter o compromisso de defesa e 
encaminhamento das propostas e projetos em tramitação na defesa de bandeiras históricas 
de luta para autonomia das mulheres voltadas a eliminação de toda e qualquer forma 
de discriminação e violência, Para garantir a continuidade de um governo progressista e 
popular, é de extrema importância que nós mulheres CUTistas desprendemos todo esforço 
necessário para a reeleição da primeira mulher Presidenta do País, que tem desenvolvido e 
implementado políticas voltadas para a autonomia das mulheres e, para que nos estados e 
municípios sejam desenvolvidas as políticas lançadas pelo governo federal. Romper, onde 
houver, com os governos neoliberais nos estados, a exemplo de São Paulo, e lutar pela 
eleição do governo democrático e popular para dialogar com os movimentos sociais e de 
mulheres, assim como faz o governo federal.

Pela imediata aprovação da PEC 30/07 que determina a extensão da licença 
maternidade de 120 para 180 dias e garantir a universalização dos direitos das mulheres 
do campo e da cidade; 

• Pela Imediata retirada do Estatuto do Nascituro - PL 478/07; 

• Apoio da CUT ao debate da inclusão da política de gênero na grade organização 
curricular do Plano Nacional de Educação; 

• Lutar pelo fim da violência obstétrica; 
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• Que a CUT abrace a Campanha pela Regulamentação da Jornada de 30 horas 
semanais das trabalhadoras e trabalhadores da saúde; 

• Ampliar a luta pela democratização da comunicação e de disputa de hegemonia 
na sociedade em parceria com movimentos sociais e de mulheres para garantir a 
diversidade e o respeito às mulheres na comunicação; 

• Formação sindical específica para todas as mulheres dirigentes e militantes 
sindicais de todos os sindicatos.

É tarefa também das mulheres, o envolvimento na coleta de assinaturas do PLIP - 
Projeto de Iniciativa Popular pela Mídia Democrática.

Serviço Público

195. Considerando a importância de assegurar aos servidores públicos o direito à 
negociação coletiva, propomos: 

• Dar continuidade à luta pela regulamentação da Convenção 151 da OIT e 
combater as propostas de regulamentação que restringem o direito de greve dos/
as servidores/as públicos/as; 

• Aproveitar o momento das campanhas salariais para ampliar este debate entre 
os/as servidores/as públicos/as, mobilizando-os/as para a luta mais geral por um 
marco regulatório que lhes assegure plenos direitos de negociação coletiva; 

• Recomposição, através da realização de concurso público, das forças de trabalho 
do setor público nas alçadas federal, estaduais e municipais; 

• Ampliar e discutir as previdências de regime próprio e aprimorar a fiscalização 
sobre elas.

Direito à organização sindical, à negociação coletiva para os/as trabalhadores/
as do serviço público e à liberação dos/as dirigentes sindicais para exercício de 
mandato classista

É necessário que a CUT continue defendendo que os/as trabalhadores/as do 
Serviço Público Federal tenham direito à liberação para os/as dirigentes sindicais para 
o exercício de mandato classista. A falta dessa liberação tem acarretado a perseguição 
e a abertura de um grande número de processos administrativos disciplinares que, em 
muitos casos, têm gerado exoneração ou demissão desses/as dirigentes, enfraquecendo 
o movimento sindical.

Ampliação do atendimento à sociedade pelo Serviço Público Federal por meio da 
implementação de turnos contínuos e ininterruptos de 30 horas semanais.

Atualmente, existe uma grande demanda de otimização da estrutura organizacional 
dos órgãos públicos, que possibilitará uma melhoria na qualidade e eficiência dos serviços 
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prestados à sociedade como um todo. A ampliação do horário de atendimento possibilitará 
que mais pessoas sejam atendidas, aumentando o acesso às políticas e aos serviços 
públicos oferecidos pelo Governo Federal, em concordância com os princípios que regem 
a Administração Pública e dentro do estabelecido pela Lei Nº 8.112/1990; Decreto Nº 
1.590/1995 e Decreto 4836/2003. 

A jornada reduzida traz muitos benefícios e, conforme a OIT, propõe que os acordos 
de tempo de trabalho decentes devem satisfazer seis critérios inter-relacionados: favorecer 
a saúde e a segurança no trabalho; ser compatíveis com a vida familiar; promover a 
igualdade de gênero; reforçar a produtividade; geração de novos postos de trabalho; e 
facilitar a escolha e a influência do/a trabalhador/a no seu total de horas de trabalho.

Defesa dos Hospitais Universitários  

Atualmente as Universidades Federais têm sofrido um forte ataque do Governo 
Federal que tenta a todo custo privatizar os Hospitais Universitários. Para isso, aprovou a 
Lei Nº 12.500/2011 que criou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. A 
Lei Nº 12.500/2011 foi considerada inconstitucional, em 17 dos seus 19 artigos. 

Assim, a Procuradoria Geral da União propôs no Supremo Tribunal Federal – STF uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN Nº 4.895/2012 contra a existência da EBSERH. 
Nacionalmente, os Sindicados dos Técnico-Administrativos em Educação, dos Docentes 
e os Diretórios Acadêmicos, entraram com pedidos no Ministério Público Federal – MPF - 
de entrada na luta contra essa empresa que fará a precarização da força de trabalho por 
meio de contratação via CLT e trará a lógica de mercado para o atendimento nos Hospitais 
Universitários de quantidade, em vez de qualidade. Em Belo Horizonte, o MPF, através 
da solicitação dos Sindicatos e DCE da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 
- entrou com uma Ação Civil Pública contra a assinatura do contrato, que transferiu a 
administração do Hospital das Clínicas da UFMG para essa empresa. 

Combate à Lei 12.618/2012 - FUNPRESP – Fundo de Previdência Complementar 
do Servidor Público

Os/as Servidores/as Públicos/as Federais foram surpreendidos/as com a proposta do 
Governo Federal de criação do Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público. 
A Lei Nº 12.618/2012 entrou em vigor em 01/02/2013 e a partir desse momento os/as 
novos/as servidores/as passaram a não pertencer à Previdência Pública, se enquadrando 
no teto da Previdência Social.

Dos vários problemas relacionados à criação da FUNPRESP está o investimento do/a 
trabalhador/a sem a garantia de recebimento do complemento de sua aposentadoria no 
futuro, pois como o fundo é regido pelo mercado financeiro ele pode entrar em falência 
a qualquer momento e todo o investimento do/a trabalhador/a estará perdido sem 
possibilidade de retorno.
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Com isso, surgem dois tipos de trabalhador/a no serviço público federal: 
aquele/a que tem garantia de aposentadoria quase integral e aquele/a que não terá 
nunca essa possibilidade.

Combate ao Assédio Moral 

A prática do Assédio Moral está diretamente ligada à condição de poder, ou seja, quem 
pode mais oprime quem supostamente pode menos. É no serviço público que o Assédio 
Moral tem se apresentado de forma mais visível e marcante, até mesmo extrapolando o 
que acontece na iniciativa privada. Tal situação acontece pelo fato do serviço público ser 
ambiente propício a situações perversas, por falta de preparo das chefias e gestores/as ou 
por pura vontade de perseguição a um indivíduo ou a um grupo.

Incontestavelmente o assédio acontece por que as chefias e os gestores não podem 
dispor sobre o vínculo funcional do servidor e, ainda, porque tais cargos de gestão são 
escolhidos não por suas competências técnicas, mas por suas relações de amizades, 
ou pelas relações políticas. A CUT deve combater essa prática nefasta que adoece os/
as trabalhadores/as.

Combate à criminalização dos movimentos sindicais

O movimento sindical sempre cumpriu importante papel na defesa dos direitos 
da classe trabalhadora brasileira e da prestação de serviços públicos de qualidade. 
Historicamente, são os movimentos sociais que impulsionam e provocam rupturas nas 
políticas dos setores públicos e privados, que exploram as/os trabalhadoras/es e que 
trazem prejuízos como a redução ou flexibilização dos direitos conquistados.

Em todos os governos ocorreram perseguições e criminalizações aos movimentos 
sociais, mas as judicializações das greves no setor público tomaram corpo na última 
década, devido à ausência de regulamentação, o que permitiu os ataques ao direito de 
greve e as lideranças sindicais dos/as servidores/as públicos federais.

Práticas Antissindicais

A posição da CUT de exigir uma revisão criminal que anule a AP 470, a cada dia 
que passa demonstra sua correção, pois tal julgamento abriu um precedente que coloca 
em risco todas as organizações sindicais e populares e seus dirigentes. A judicialização 
da política e a criminalização da ação sindical manifestou-se em Santa Catarina, onde 
o governador Colombo (PSD) atacou a greve dos servidores estaduais, dirigida pelo 
SINTESPE (CUT), com ameaça de destituição da direção sindical e abriu processo criminal 
contra sindicalistas, o que exige uma reação de todo o movimento sindical e democrático 
em defesa do direito de greve e da organização sindical.

Abaixo a repressão! Fim da criminalização dos movimentos sociais! Fim de todos os 
processos e inquéritos contra os militantes sindicais, dos movimentos sociais e políticos.
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Combater a interferência do poder judiciário quanto às diversas formas para coibir as 
ações dos sindicatos nos momentos de greve.

Comissão Nacional da Verdade

Participar de todas as mobilizações que exijam a punição dos crimes da Ditadura 
Militar, com a revogação da Lei de Anistia e a reparação das famílias das vítimas.

Petrobrás

Defesa da Petrobrás contra a manipulação eleitoreira, por uma Petrobrás 100% 
estatal e que exerça o monopólio da União, restabelecido sobre todas as áreas produtoras 
no Pré-Sal e fora dele,

Defesa da Petrobrás e do petróleo: a) a CUT deverá retomar a participação na 
campanha “O Petróleo tem que ser nosso”; b) realizar plenárias e debates sobre a realidade 
em torno da CPI da Petrobrás e sua intenção.

Transporte

A CUT apoia a campanha: “Público, Gratuito e para Todos: transporte, saúde 
e educação. Abaixo a repressão!” Utilizando dessa campanha como instrumento de 
mobilização dos trabalhadores e da juventude em torno de suas aspirações concretas de 
melhoria das condições de vida.

Combate às Privatizações

Que a CUT organize a luta contra as privatizações do saneamento básico e dos 
recursos hídricos para hidrelétricas.

Encampar nacionalmente a luta da Estadual CUT pela federalização da rede CELPA 
(Centrais Elétricas do Pará), que foi privatizada pelos tucanos há 15 anos e tem 33% de 
ações do Sistema Eletrobrás, sendo um serviço essencial para a população paraense.

Combater a privatização da água continua sendo necessidade urgente da 
classe trabalhadora.  

 1. A classe trabalhadora continua tendo um grande desafio, que é a manutenção 
da água como bem público e direito humano fundamental, combatendo toda forma de 
privatização. Apesar de a ONU (Organização das Nações Unidas) ter declarado recentemente 
que a água é um direito humano, é fundamental que a CUT e todos os sindicatos CUTistas 
entrem com força na luta pela universalização da água como direito humano fundamental 
e dos serviços de coleta e tratamento de esgotos como forma de promoção da saúde 
pública, uma vez que a privatização destes serviços básicos implica no aumento geral de 
tarifas para a população, na queda na qualidade dos serviços pela busca incessante do 
lucro e na demissão de milhares de trabalhadores/as, como ocorreu em todas as empresas 
privatizadas no Brasil.      
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2. É também importante que a CUT e os sindicatos CUTistas reforcem a luta da 
Federação Nacional dos Urbanitários (FNU) pela criação do Fundo Nacional do Saneamento, 
como forma de garantir às empresas públicas e autarquias municipais recursos para 
garantir a sustentabilidade da política de universalização do saneamento (água, esgoto, 
drenagem pluvial e coleta de lixo), cujo déficit histórico é um dos grandes problemas 
enfrentados pela população brasileira. Esses recursos do fundo devem garantir o acesso 
a esses serviços com baixo custo da toda a população e a sustentabilidade ambiental e 
financeira dessa política pública.  

A CUT deve estabelecer com os conselhos de políticas púbicas relacionados a este 
tema, a luta contra a poluição das águas, destruição do ecossistema e privatização dos 
rios, em defesa da água como bem comum e patrimônio público.

Pelo não pagamento da dívida interna e externa

Pela Regulamentação do Artigo 8º da Constituição Federal que dispõe sobre a 
organização sindical, garantindo liberdade e autonomia sindical
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