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O 10º CONCUT foi realizado em um momento signifi cativo da história da classe trabalhadora no Brasil 

e no mundo, de enfrentamento da crise internacional com a falência do cassino neoliberal. Obtivemos 

resultados importantes com propostas inovadoras oriundas e respaldadas pela nossa base social 

mobilizada, bem como pautamos debates dos grandes temas nacionais.

As posições da CUT, consolidadas neste Caderno de Resoluções, apontam para a construção de 

um futuro de conquistas de direitos, de consolidação da democracia e, sobretudo de desenvolvimento 

sustentável e soberano para todos e todas.

Para isto, o 10º CONCUT defi niu 2 eixos de atuação estratégica da CUT no próximo período:

1) Enfrentamento da crise, organizando a transição para um modelo de desenvolvimento com a 

defesa imediata dos empregos, da renda e dos direitos e a consolidação de um Estado democrático;

2) Atualização e fortalecimento do projeto sindical cutista, com ampliação da base de representação 

da CUT para disputa de hegemonia.

Apresentamos o Caderno de Resoluções como mais um instrumento de refl exão e ação, de orientação 

estratégica, de mobilização para a luta no período 2009-2012, que será árdua, permeada por resultados 

imediatos e históricos, já que nossos princípios e bandeiras são cada vez mais consistentes com nossa 

prática de disputa de hegemonia e de conquista da autonomia da classe trabalhadora. O que nos 

permite, cada vez mais, fortalecer o papel negociador da CUT e de alianças com os movimentos sociais, 

que compartilham nossa concepção de Estado e Sociedade.

“Não é o desa� o com que nos deparamos que determina quem somos e

o que estamos nos tornando, mas a maneira com que respondemos ao desa� o.

Somos combatentes, idealistas, mas plenamente conscientes, porque o ter consciência não nos obriga 
a ter teoria sobre as coisas: só nos obriga sermos conscientes. Problemas para vencer, liberdade para 

provar. E, enquanto acreditarmos no nosso sonho, nada é por acaso.”

Hen� l

Somos fortes, somos CUT!

Apresentação

Coordenação do 10° CONCUT José Olívio
Coordenador-Geral – Quintino Severo
Dary Beck Filho
Denise Motta Dau
Jacy Afonso de Melo
José Lopez Feijóo
Júlio Turra
Rosane Bertotti
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Saudação aos delegados e delegadas no 10º CONCUT - Congresso Nacional José Olívio
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A CUT e a 
conjuntura atual
Crise do capitalismo: 
a disputa de projetos 
se intensifica

A economia capitalista passa, no presente 
momento, pela mais grave crise desde 1929. É 
uma crise estrutural do sistema que explora os(as) 
trabalhadores(as), que concentra renda e que 
condena milhões à fome e à miséria. Este sistema, 
desde as últimas décadas do século XX, tem se guiado 
por políticas de liberalização financeira e comercial. 
O resultado desta liberdade sem controles resultou 
em um processo de financeirização sem limites, cuja 
expressão é a existência de um fosso entre a riqueza 
produzida na forma de papéis (títulos públicos, ações 
e derivativos) e a riqueza real alcançada pela produção 
e pelo trabalho.
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Os responsáveis por essa crise internacional são aqueles que implementaram em vários 

países do mundo, inclusive no Brasil, com FHC/PSDB/DEM, as políticas neoliberais do Consenso 

de Washington. Esse modelo de Estado mínimo com pouca ou nenhuma regulamentação, 

privatizações, absolutos privilégios ao capital especulativo e financeiro, ataques aos direitos 

trabalhistas e desregulamentação das relações de trabalho, da lógica de que o mercado 

resolveria tudo, desmoronou. Está em disputa um novo modelo de desenvolvimento para o 

mundo e para o Brasil.

Embora o impacto sobre cada país seja diferente, a crise atinge todo o planeta. Tudo indica ser 
uma crise profunda e de longa duração, que possui diversas dimensões: fi nanceira, econômica, 
social, alimentar, energética, ambiental, política, ideológica. Na perspectiva da evolução da espécie 
humana com a biosfera, na falta de uma mudança drástica do nosso paradigma energético 
baseado no uso desenfreado de energias fósseis, corremos o risco de precipitar, ainda neste século, 
mudanças climáticas irreversíveis com consequências dramáticas para as nossas condições de vida.

Delegados e Delegadas do 10º CONCUT debatem estratégia com a visão da CUT sobre a conjuntura nacional e internacional
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Por isso, entendemos que essa crise expressa, também, uma crise do modelo global de 

produção e consumo de alimentos que coloca em questão a segurança alimentar e nutricional 

dos povos, e compromete as iniciativas de inclusão social de parcelas significativas das 

populações carentes. Assim, será necessário que a matriz energética mundial contemple 

fontes renováveis e não poluentes de energia, que não venham a agravar a fome no mundo 

e o aquecimento global do planeta, solucionando aspectos equivocados dos modelos de 

desenvolvimento, altamente poluidores, hoje adotados por uma parcela razoável de países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento e até mesmo mudanças de paradigmas.

A crise econômica, provocada pelo cassino financeiro dirigido pelos capitais voadores, 

com o pleno consentimento dos organismos financeiros multilaterais e os governos das 

maiores economias do mundo atual, globalizou-se, nos atingiu e ameaça destruir os 

avanços que obtivemos nos últimos cinco anos, principalmente no que toca à produção e 

ao emprego.

Na América Latina, a existência de um bloco de governos de esquerda e progressista 

pode contribuir para que as saídas para a crise sejam determinadas pela correlação de forças 

internas e não pela intervenção estrangeira; e saudamos mais um processo eleitoral vitorioso 

que foi a eleição presidencial de Maurício Funes, da FMLN, em El Salvador.

Graças às escolhas políticas nacionais – que têm se voltado para a recuperação dos 

mercados internos – e definição do processo de integração sub-regional e regional, como 

base para uma política externa mais independente, os países do Mercosul podem apresentar 

hoje uma posição de mais estabilidade e, até o momento, enfrentam a crise de forma menos 

dramática do que a Europa, Estados Unidos, Japão e China. Situação semelhante se verifica 

em outros países da América Latina que mantiveram uma política forte de intervenção estatal 

na economia, priorizando a manutenção do desenvolvimento e políticas de inclusão social. 

O reforço e ampliação destas políticas, juntamente com ampliação do mercado interno e 

regional, avançando na construção de um bloco econômico, social e político, são frentes 

nas quais os sindicatos podem e devem desempenhar um importante papel.

Nesse sentido, a crise constitui uma extraordinária oportunidade, tanto para impor limites 

ao capitalismo quanto para iniciar um novo ciclo de tentativas de construção do socialismo. 

A CUT, então, posiciona-se no sentido de enfrentar a crise ampliando a luta de classe e 

organizando a transição para um novo modelo de desenvolvimento.
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Conjuntura Nacional: A crise e a disputa de projetos 
no Brasil

O impacto dessa crise internacional no Brasil atinge de forma diferente os setores 

econômicos e, mesmo nesses setores, diferenciadamente as empresas. Estamos em um 

contexto mais favorável para enfrentá-la. Temos um governo que afirma que não vai aceitar 

uma agenda conservadora de enfrentamento da crise. De outro lado, a direita brasileira está 

encontrando dificuldades para questionar as conquistas recentes da classe trabalhadora, a 

exemplo da política de valorização do salário mínimo.

Políticas econômicas que ampliaram o investimento das empresas estatais, o crédito, o 

orçamento das políticas públicas e a política de salário mínimo, bem como os investimentos 

em infra-estrutura, através do PAC, demonstram que o Estado brasileiro possui melhores 

condições de enfrentar a crise atual. São medidas importantes para retomar o crescimento 

econômico e a geração de empregos. Porém, não são suficientes. A luta pelas contrapartidas 

sociais continua. 

Contudo, dois efeitos macroeconômicos que resultaram da elevação dos juros merecem 

especial atenção: a desorganização das contas externas e o aumento da dívida pública. No 

primeiro caso, porque o aumento da taxa de juros interna atrai um volume ainda maior 

de capitais especulativos para o país, agravando a sobrevalorização da moeda nacional, 

tendo como consequência a redução da balança comercial e o aumento do déficit em 

transações correntes.O segundo efeito - o crescimento da dívida pública – é tão desastroso 

quanto o primeiro: um ponto percentual de crescimento nas taxas de juros é suficiente 

para que o Estado Brasileiro desembolse, com os juros da dívida, próximo ao que se gasta 

com o orçamento do Programa Bolsa-Família no período de um ano. A somatória destes 

efeitos produz a redução do nível de emprego, que nos últimos anos vem apresentando 

recuperação.

A CUT e a crise
A CUT, desde o início dessa crise, vem se colocando de forma muito contundente contra 

as medidas que só aprofundam a situação. Nossa atuação alia mobilização e negociação. 
De um lado, pressionamos o governo federal e os governos estaduais por ampliação de 
crédito, redução de juros e dos spreads bancários e desonerações tributárias momentâneas 
e específicas para os setores mais atingidos pela crise, condicionadas a contrapartidas de 
emprego e manutenção da renda dos trabalhadores.
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A CUT assumiu a postura de rejeitar qualquer acordo amplo que, utilizando-se do pretexto 
da crise, busque retirar direitos para ampliar os lucros. É isso que tem acontecido com os 
empresários que, aproveitando-se desse momento oportunisticamente, efetuam ajustes em 
suas empresas ou apressam-se em discutir propostas que implicam em redução de salários, 
ou de suspensão do contrato de trabalho como a primeira e única medida para enfrentar a 
crise.

Assim, vem denunciando e combatendo empresas que se aproveitam do momento 
para fazer ajustes de custos (com demissões, redução de salários, diminuição de direitos), a 
exemplo dos grandes atos públicos em todo o país para afirmar que os trabalhadores não 
vão pagar pela crise. A Embraer, assim como a Vale do Rio Doce, que foi entregue a preço 
irrisório durante o processo de privatização promovido pelo PSDB/DEM no período FHC, 
aproveitando-se da crise internacional, demitiu 20% de seu quadro de funcionários – mais de 
4 mil trabalhadores – sem qualquer negociação ou informação aos sindicatos ou ao governo, 
mesmo tendo, como no caso da Vale, empréstimos junto ao BNDES. São casos emblemáticos. 
A Vale e a Embraer são os exemplos mais claros de como os empresários tem conseguido 
lucrar com a crise. São exemplos igualmente claros de como é preciso reverter o processo 
de privatização para avançarmos rumo a um novo modelo de desenvolvimento. Portanto, 
cabe à CUT, junto com os demais movimentos sociais, reforçar a luta pela reestatização 
desses setores estratégicos.

O enfrentamento da crise e a conjuntura de 2010
O impacto da crise sobre a vida das pessoas pode não ser percebido de imediato em 

toda sua extensão. Mas pode ser potencializado para elevar o grau de consciência da classe 
trabalhadora sobre a importância do Estado de maneira geral, e das políticas públicas em 
particular. Temos espaço para influenciar sobre um determinado eixo de enfrentamento 
da crise que não se limite à retomada do crescimento econômico. É necessário que sejam 
construídas iniciativas que resultem em criação de um modelo de desenvolvimento 
alternativo ao hegemônico. Cobrar uma agenda de superação da crise, mas também do 
atual modelo, é o desafio central da CUT na disputa atual, que influenciará a disputa de 2010.

Mesmo porque a crise já vem sendo tratada, principalmente pela mídia, dentro do 
debate político nacional que antecipa a disputa de 2010. Portanto, a influência que a CUT 
deve exercer nessa disputa de projetos é no sentido da formulação de políticas públicas 
dentro de um modelo de desenvolvimento defendido por nós. A política de valorização do 
salário mínimo e a abrangência tomada pela proposta de contrapartidas de manutenção de 
emprego são exemplos de alguns dos casos mais emblemáticos.

A construção de agendas comuns para garantir respostas contundentes do povo 
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brasileiro em defesa da redução dos juros e da jornada de trabalho sem redução de salário, 
de investimentos na reforma agrária, na geração de empregos, valorização dos salários e 
garantia de direitos torna-se imperioso. Assim, as centrais sindicais e movimentos sociais 
passaram a dialogar sobre a necessidade de responder à crise com unidade e mobilização. 
As linhas gerais de atuação já vinham sendo debatidas desde o Encontro Sindical dos 
Trabalhadores das Américas, realizado em Salvador em 2008, mas a convocação ganhou 
peso após o Fórum Social Mundial de Belém em 2009, com o chamamento da Confederação 
Sindical Internacional (CSI), Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas 
(CSA), Federação Sindical Mundial (FSM) e a Coordenadora das Centrais Sindicais do 
Cone Sul (CCSCS). Não há dúvida de que a relação do movimento sindical cutista com o 
Governo LULA avançou bastante em relação ao Governo FHC. Os exemplos são muitos e 
basta citar alguns: no governo anterior a linha política adotada era a da criminalização dos 
movimentos sociais, o desrespeito ao movimento sindical cutista, a não criação de espaços 
de negociação, o ataque aos direitos dos trabalhadores e a organização sindical. Por outro 
lado, no Governo LULA, temos inúmeros exemplos do respeito aos movimentos sociais, a 
criação de espaços de negociação como no acordo do Salário Mínimo, no reconhecimento 
das Centrais Sindicais etc.

Mas essa boa relação não significa que todas as nossas reivindicações são aceitas, por 
isso a importância do fortalecimento das nossas organizações sindicais, da mobilização e da 
pressão sobre o Governo para o atendimento das nossas reivindicações. Afinal, temos que 
aplicar na prática os princípios da liberdade e autonomia sindical.

Os exemplos mais significativos da necessidade de avançar nessa relação é que 
várias bandeiras da CUT, apesar de terem sido encaminhadas pelo Governo, não foram 
acompanhadas de uma ação política mais concreta principalmente quando envolvia a 
chamada base aliada do Governo no Congresso Nacional. Foi assim quando o Governo 
atendendo nossa reivindicação de encaminhar a Convenção 158 da OIT ou na discussão 
da Redução da Jornada de Trabalho sem redução de salário, mas se limitou a enviar para 
o Congresso e não construir as condições para sua aprovação. Outro exemplo recorrente 
das dificuldades na relação com o Governo diz respeito à forma como são encaminhadas 
as negociações com os empresários, sem participação dos trabalhadores. Tem sido assim, 
durante a crise onde apesar das nossas solicitações de se criar espaços tripartites de diálogo, 
o Governo montou um gabinete da crise só com os empresários e ainda quando vai anunciar 
alguma proposta de interesse dos trabalhadores raramente nos comunica para construir 
juntos a divulgação dessas negociações.

Por isso, reafirmamos que a melhor resposta para a complexidade do momento é a defesa 
do desenvolvimento com emprego, geração de renda e a defesa dos direitos da classe 
trabalhadora, com a participação da sociedade no controle das diversas esferas econômicas 
e sociais. A inclusão social, a participação popular e a valorização do trabalho são pilares 
para que o Brasil se consolide como um país justo e igualitário.
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Balanço Político 
Organizativo

Mais do que um mote do 9º CONCUT, trabalho e democracia com emprego, renda e direitos 

para todos os trabalhadores e trabalhadoras foi uma diretriz política que se desdobrou em 

dois eixos estratégicos do planejamento da gestão 2006-2009 que foram o fortalecimento 

do projeto sindical da CUT no Brasil e no mundo e a disputa da hegemonia na sociedade. 

Neste marco estratégico situaram-se as principais lutas e ações da Central pela 

democratização das relações sociais e de trabalho; pela manutenção e ampliação de direitos 

da classe trabalhadora; por garantias de trabalho decente para homens e mulheres; pela 

democratização do Estado e dos mecanismos de controle social e pela inclusão social da 

população tendo como premissas a cidadania, a universalização de direitos e o fortalecimento 

das políticas públicas.

Seminário Internacional: em debate a ação sindical frente aos desa
 os mundiais da classe trabalhadora
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Fruto de um intenso debate, o 9º CONCUT apostou, com acerto, no apoio à continuidade 

do projeto democrático-popular representado pelo governo Lula como imperativo à 

continuidade de um cenário mais favorável em termos do crescimento do emprego formal 

e da renda geral da população, da defesa do fortalecimento da democracia e valorização 

do trabalho, bem como para a disputa de proposições em torno de um projeto de 

desenvolvimento sustentável nos seus aspectos social, econômico, ambiental e humano, 

elementos essenciais para promover justiça social e reverter os problemas herdados de 

quase duas décadas de neoliberalismo no país.

Compreendendo que a construção de um Brasil soberano, justo e desenvolvido, passa 

necessariamente pelo fortalecimento da democracia e dos movimentos sociais, a CUT 

apresentou ao então candidato Lula uma plataforma expressando as necessidades da classe 

trabalhadora do nosso país e apontando elementos essenciais para a construção de um 

novo Brasil. Os eixos desta plataforma de promoção da justiça e da soberania nacional; pelo 

desenvolvimento com distribuição de renda; por mais democracia e organização do Estado 

brasileiro e mais direitos para o povo orientaram a construção do conjunto de propostas 

apresentadas, bem como em grande medida balizaram a intervenção de representantes 

da Central em fóruns e instâncias governamentais em defesa dos interesses da classe 

trabalhadora.

Cabe destacar que em relação ao tema do desenvolvimento a CUT cumpriu um 

importante papel, retomando-o e colocando-o no centro do debate da agenda sindical 

e nacional. Pensado para além do crescimento econômico, na perspectiva de uma efetiva 

valorização do trabalho e da distribuição de renda, a Central aprofundou a sua proposta de 

projeto intitulada Jornada Pelo Desenvolvimento com Distribuição de Renda e Valorização do 

Trabalho, resultando, dentre outros elementos, em debates e diagnósticos das necessidades 

econômicas e sociais das diversas regiões do país como base para a elaboração de planos 

para a superação das desigualdades a partir da ação sindical. Tem sido embasada numa 

concepção de desenvolvimento no qual o Estado tem um papel central na organização 

da economia e na construção de políticas de distribuição de renda e valorização do 

trabalho e, sobretudo, no compromisso intransigente da Central de defender os interesses 

da classe trabalhadora, que a intervenção da CUT frente à crise da economia capitalista 

que se estabeleceu em 2008 tem sido pautada: a proteção dos direitos dos trabalhadores e 

trabalhadoras.
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A exigência de contrapartidas sociais que estabeleçam metas de manutenção e geração 

de emprego em todos os investimentos públicos em empresas, setores ou projetos; a redução 

do superávit fiscal e primário, ampliação dos investimentos em projetos de infra-estrutura 

e em políticas de saúde, educação, segurança e valorização dos funcionários públicos; a 

redução da jornada de trabalho, sem redução de salários; o estabelecimento de um plano 

de renegociação das dívidas de pequenas empresas, assalariados e outros trabalhadores (as) 

foram algumas das propostas apresentadas pela Central para o enfrentamento da crise.

A mobilização do conjunto das instâncias da Central para lutar contra as demissões 

por meio da organização dos trabalhadores; dos processos de negociação e campanhas, 

da exigência de cláusulas de manutenção do emprego e de alternativas dignas para 

a manutenção das vagas, juntamente com a pressão dos governos nos âmbitos federal, 

estadual e municipal pela manutenção dos investimentos programados para projetos que 

gerem emprego e renda, dentre outras propostas, têm orientado a ação das Estaduais e dos 

ramos de atividade representados pela CUT frente à crise.

Foi imbuída deste compromisso que a CUT se negou a participar de negociações com 

outras centrais e segmentos patronais que tinham como meta a redução de direitos dos 

trabalhadores; assim, desenvolveu diversas ações de pressão, mobilização e negociação 

visando à garantia de emprego e renda.

Contabilizamos grandes desafios sintetizados nas resoluções da 12ª Plenária Nacional, 

realizada em 2008, quando numa grande assembleia reafirmamos os princípios e 

compromissos originais da nossa Central, de um sindicalismo classista, democrático e 

pluralista, comprometido com a ratificação da convenção 87 da OIT, com a plena liberdade 

e autonomia sindical e comprometido com a luta pela emancipação dos trabalhadores 

e trabalhadoras da exploração capitalista não só no Brasil como no mundo, patrimônio 

histórico que nos fortalece e nos diferencia de outros projetos sindicais.

Ampliação dos Direitos: Principais Lutas e Conquistas

A conquista de uma política de Estado de Valorização do Salário Mínimo, com perspectiva 

de recuperação de seu valor em médio prazo, revertendo a lógica de concessão de reajuste 

ao sabor das conveniências governamentais e assegurando aumento real no último período; 

a atualização da tabela do imposto de renda; a redução das taxas de juros nos empréstimos 
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com consignação em folha; a pressão por mais investimentos em políticas sociais como 

educação e saúde e por recursos adicionais à agricultura familiar são alguns resultados das 

propostas e mobilizações em que a CUT teve um papel de vanguarda, contribuindo de forma 

decisiva para ampliação dos direitos e para um cenário considerado positivo no contexto de 

crise que se desenhou a partir de 2008.

Assegurada a política de valorização do salário mínimo, a Marcha à Brasília, transformou-

se em Marcha da Classe Trabalhadora, com uma mobilização crescente a cada ano em torno 

de pautas mais amplas negociadas nos âmbitos do Congresso Nacional, do Poder Judiciário 

e do Poder Executivo. A redução da jornada de trabalho, com mais e melhores empregos; o 

fortalecimento da seguridade social e das políticas públicas; a ratificação da Convenção 151 

que estabelece o direito de organização e de negociação no setor público e da Convenção 

158 da OIT que barra as demissões imotivadas; o combate às terceirizações e à precarização 

das relações de trabalho compuseram a pauta da IV Marcha em 2007. 

Sob o lema “Os trabalhadores e as trabalhadoras não vão pagar pela crise”, a V Marcha, 

realizada em 2008, teve como principal objetivo a defesa de medidas emergenciais 

de proteção da classe trabalhadora frente à crise. A defesa dos empregos, da renda e o 

aumento dos investimentos produtivos para fazer frente à crise financeira internacional 

estiveram entre os principais pontos, juntamente com a defesa da promoção da igualdade 

de oportunidades entre homens e mulheres no âmbito do trabalho e a transversalidade de 

gênero no conjunto das políticas públicas. A regulamentação da Convenção 100 da OIT, já 

ratificada pelo Brasil e que trata da igualdade de remuneração entre homens e mulheres 

que exercem a mesma função, foram alguns instrumentos concretos defendidos durante a 

V Marcha. 

Um ato político realizado ao final da V Marcha com a participação maciça da militância 

cutista em frente ao Ministério do Trabalho e Emprego obrigou o ministro a receber 

uma delegação para discutir cumprimento do acordo de enviar à Casa Civil o projeto 

de lei sobre a contribuição negocial e extinção do imposto sindical e pela suspensão da 

instrução normativa que estabelece o imposto sindical no setor público, medida que fere 

o histórico de organização sindical dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, 

em especial das entidades filiadas à CUT.

O movimento nacional contra a Emenda 3, liderado desde o início pela CUT e fortalecido 

pelas entidades da CMS Coordenação dos Movimentos Sociais, em defesa do papel 
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fiscalizador do Estado e contra a precarização do trabalho pela via dos contratos de pessoa 

jurídica; as pressões pela retirada do PLP 01/2007 que limitava o aumento dos investimentos 

do governo com a folha de pagamento do setor público; a defesa do direito irrestrito de 

greve e contra o interdito proibitório; pela garantia da negociação coletiva no serviço 

público e respeito à organização dos trabalhadores e as lutas por uma previdência pública 

para todos; pela reforma agrária e incentivos à agricultura familiar, foram temas da nossa 

pauta que ganharam visibilidade, dentre outros momentos, no Dia Nacional de Lutas que 

organizamos em agosto de 2007.

O tema da terceirização teve destaque na agenda e nas mobilizações. Dentre outros 

aspectos, superamos divergências internas e, de modo conjunto, com a participação das 

Confederações que participam do Grupo de Trabalho sobre Terceirização, formulamos um 

Projeto de Lei assinado pelo deputado Vicentinho (PL 1621/2007), visando coibir o maléfico 

efeito da terceirização nas relações de trabalho. As colunas básicas deste projeto se tornaram 

diretrizes de consenso das Centrais Sindicais, bem como nortearam a nossa intervenção 

no Congresso Nacional e em fóruns governamentais para impedir o avanço de iniciativas 

voltadas para institucionalização da precarização do trabalho, tais como os projetos de lei 

de número 4.302/1998, de autoria de FHC, e 4.330/2004, do empresário Sandro Mabel.

Lançada no contexto das lutas em defesa da manutenção e ampliação dos direitos dos 

trabalhadores e trabalhadoras durante a 12ª Plenária, a Campanha de Combate à Terceirização, 

Precarizar não! tem possibilitado aprofundar o debate sobre os três eixos da nossa estratégia 

– Organização e Representação dos Trabalhadores; Negociação e Contratação Coletiva e 

Intervenção no âmbito legislativo, estimulando e favorecendo o desenvolvimento de 

ações por parte dos ramos de atividade e dos sindicatos de base no enfrentamento da 

precarização das relações de trabalho. A cartilha Subsídios para o Debate e Ação Sindical é um 

dos instrumentos da campanha. Visa fortalecer os três eixos da nossa estratégia e, sobretudo, 

contribuir para reverter os graves problemas imputados pela terceirização a milhares de 

trabalhadores e trabalhadoras.

Marco importante da luta contra a precarização das relações de trabalho tem sido 

a campanha em defesa da ratificação da Convenção 158. Em que pese o desafio de 

construir um campo mais favorável à sua aprovação no Congresso Nacional, trata-se 

de uma reivindicação histórica do movimento sindical brasileiro, em especial da CUT 

e suas entidades, para pôr fim à alta rotatividade e ao arrocho salarial decorrentes da 
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política de demissão imotivada seguida de contratação por salários menores. Essas e 

outras mobilizações, juntamente com as Campanhas Salariais Unificadas, organizadas 

com a participação dos ramos, tiveram um papel importante na luta pela manutenção e 

ampliação de direitos, um dos eixos estratégicos definidos para o mandato.

A conquista do Piso Nacional da Educação, fruto de uma luta de décadas do movimento 

sindical, pela valorização dos trabalhadores do setor e das políticas públicas; as ações de 

resistência à proposta do governo federal de implantação das Fundações Estatais de Direito 

Privado; a atuação propositiva da Central no Fórum Nacional da Previdência e no Conselho 

Nacional de Previdência, dando centralidade a temas fundamentais para os trabalhadores 

como a extinção do Fator Previdenciário para o cômputo das aposentadorias; a efetiva 

implantação do Nexo Técnico Previdenciário para o reconhecimento das doenças do 

trabalho entre outros, foram pautas de destaque na ação da Central e ramos de atividade no 

último período.

Colocando novamente em pauta o questionamento às privatizações dos governos 

tucanos, a CUT teve uma participação importante no Plebiscito de Anulação do leilão da Cia. 

Vale do Rio Doce, processo que mobilizou vários movimentos sociais, com quase 4 milhões 

de votos coletados em todo o país, possibilitando esclarecer a população sobre a criminosa 

privatização e colocar em pauta a defesa da soberania nacional. Também fundamental foi 

a atuação, com atos e mobilizações, além de ações judiciais, contra as privatizações do 

governo paulista tucano, em especial a área de geração e transmissão de energia (CESP e 

CETEEP).

Também no campo da defesa da soberania teve destaque na agenda a participação 

da CUT e a articulação das lutas no âmbito da CMS-Coordenação dos Movimentos 

Sociais, contra os leilões do petróleo e os desmandos do capital especulativo; no 

desenvolvimento da campanha de Defesa do Petróleo e da Soberania Nacional; nas 

lutas pela democratização dos meios de comunicação. A convocação da I Conferência 

Nacional de Comunicação, no moldes das já realizadas em outras áreas como Saúde, 

Educação e Meio Ambiente, é uma das importantes conquistas das mobilizações 

realizadas, favorecendo a mobilização da sociedade civil na busca de maior democracia 

e transparência dos meios de comunicação no país. 

A segunda Plenária Nacional das Mulheres Cutistas, trouxe avanços para a política de 
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gênero no interior da Central e de suas instâncias, com a construção de uma plataforma 

das mulheres e o relançamento da campanha de Igualdade de Oportunidades: na vida, no 

trabalho e no movimento sindical, e o fortalecimento da política de gênero com a retomada 

do debate sobre a cota mínima, o que culminou com mudanças estatutárias sobre o tema.

Organizada desde o ano 2000, pela Contag, CUT e movimentos de mulheres de várias 

regiões do país, a Marcha das Margaridas tem mobilizado cada vez mais as trabalhadoras 

rurais em torno da luta por direitos sociais e por igualdade de gênero. Com o lema Contra a 

Fome, a Pobreza e a Violência Sexista, no ano de 2007 cerca de 50 mil mulheres realizaram a 

3ª Marcha ocupando a Esplanada dos Ministérios. Em 2008, ano em que completou 25 anos 

do assassinato da guerreira sindicalista Margarida Maria Alves, a homenageada, foi realizada 

a Jornada das Margaridas, uma ação anual que tem como objetivo o monitoramento e 

cobrança da pauta de reivindicações da Marcha, que agora, conforme resolução do 10º 

Congresso da Contag, passa a acontecer a cada 4 anos. A próxima, portanto, em 2011. Dentre 

as muitas atividades da Jornada foi reafirmada a importante campanha Mulher, Participação, 

Poder e Democracia.

A III Jornada Nacional da Agricultura Familiar, que colocou na “ordem do dia” a pauta de 

reivindicações dos agricultores, por mudanças no PRONAF; políticas de comercialização; 

segurança e soberania alimentar e outros temas relevantes foi um dos marcos nas lutas dos 

trabalhadores rurais.

O Grito da Terra, importante mobilização que reúne trabalhadores e trabalhadoras do 

campo e da cidade em defesa da reforma agrária e outros temas em direção à ruptura 

da tradição secular no nosso país da lógica de concentração de terras e privilégios aos 

latifundiários; a defesa do limite da propriedade rural, o combate do trabalho escravo e do 

trabalho infantil foram outros pontos que tiveram uma importante atuação da Central no 

último período. Cabe destacar, ainda, as mobilizações pela demarcação das terras indígenas 

e retirada dos invasores da Raposa Serra do Sol que, esperada desde 2005, foi finalmente 

conquistada em 2009.

Mesmo envidando esforços pela unidade, não conseguimos evitar a saída de segmentos 

que estiveram presentes na CUT desde a fundação e outros que se filiaram posteriormente. 

Se, por um lado, lamentamos o divisionismo e a partidarização das centrais que se 

instituiu no movimento sindical, por outro lado não só continuamos crescendo como: 



D e s e n v o l v i m e n t o  c o m  T r a b a l h o ,  R e n d a  e  D i r e i t o s

19

liderando importantes mobilizações nacionais pela ampliação de direitos e na disputa 

pela hegemonia de um outro projeto de sociedade, sem romper com os nossos princípios 

históricos de liberdade e autonomia sindical. 

No caso da Contag, mesmo com a maioria de sindicatos cutistas, foi aprovada a desfiliação 

à CUT. Apesar do resultado, não podemos considerá-lo como uma vitória da CTB, já que a 

decisão final não foi de filiação àquela central, proposta que nem chegou a ser apresentada, 

porque sabiam de antemão que seria derrotada. Lamentamos a desfiliação, mas reafirmamos, 

junto com o ramo dos rurais, a história construída coletivamente e o compromisso e disposição 

de luta para organizar os trabalhadores rurais assalariados e da agricultura familiar e, assim, 

disputar os rumos do desenvolvimento no Brasil, numa perspectiva sustentável e solidária. 

O envio da Convenção 151 ao Congresso Nacional pelo reconhecimento do direito de 

negociação coletiva no setor público e a regulamentação do direito de greve foram ações 

da Central no último período que demandaram um intenso processo de lutas da CUT e 

entidades sindicais do setor público que combinou ações de mobilização e instalação de 

mesas de negociação, proposições no Congresso Nacional e fóruns de interlocução com 

o governo; possibilitou dar visibilidade às contradições da estrutura sindical oficial no que 

tange à organização sindical no setor público e privado, e revigora desafios organizativos 

no âmbito da CUT.

Fortalecimento do nosso projeto sindical no Brasil e 
no Mundo

A CUT teve uma participação ativa nas negociações que culminaram no Projeto de 

Lei de reconhecimento institucional das Centrais Sindicais, resultado de um acordo entre 

trabalhadores e governo que recuperou parte importante dos debates e propostas feitas 

no Fórum Nacional do Trabalho. Com o reconhecimento, a CUT passou a representar 

legalmente os trabalhadores nos fóruns e instâncias nos quais existem debates de 

interesses da classe trabalhadora. 

O reconhecimento das centrais acirrou o debate acerca da sustentação financeira das 

entidades sindicais e da nossa luta contra o Imposto Sindical, reafirmada por meio da 
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apresentação de um projeto de lei que visa estabelecer a Contribuição Negocial aprovada 

em assembleia pelos trabalhadores. 

A maior complexidade da realidade do mundo do trabalho atualmente e o rearranjo 

do campo de forças no movimento sindical, com a fusão e criação de novas centrais 

sindicais, inclusive por setores dissidentes da CUT, tem propiciado o debate acerca do 

aprimoramento da gestão cutista à luz das nossas estratégias político-organizativas no 

âmbito das Estaduais e ramos de atividade, temas debatidos, dentre outros espaços, na 

Conferência de Finanças realizada em 2008.

O intenso debate sobre o reconhecimento do ramo dos municipais e para o 

estabelecimento de mecanismos para o cumprimento das cotas de mulheres nas 

direções e nas atividades; a criação das secretarias da Juventude e de Raça; o debate 

sobre a centralidade da formação sindical na construção do projeto sindical da CUT e a 

elaboração do Plano Nacional de Formação; a criação do Jornal da CUT e mobilização para 

garantir a realização da Conferência de Comunicação, e a reafirmação da unidade dos 

trabalhadores rurais da CUT foram iniciativas importantes para o fortalecimento do nosso 

projeto político-organizativo.

Do ponto de vista internacional a CUT teve uma participação decisiva no processo de 

unificação do sindicalismo mundial, concretizada em dezembro de 2006 com a criação da 

CSI Confederação Mundial Internacional que, dentre outros aspectos, possibilita a ampliação 

do poder de pressão dos trabalhadores junto a organismos bilaterais e multilaterais, além 

de reforçar os laços de solidariedade entre os trabalhadores de todo o mundo. Na América 

Latina nossa atuação nos posiciona mais favoravelmente, fortalecendo a atuação na CSA e 

ampliando relações com demais entidades representativas. A participação ativa da CUT na 

Cumbre Sindical e Social como também no FSM, por meio da tenda do mundo do trabalho, 

colocaram a CUT como referência na formulação de políticas sobre desenvolvimento, 

ampliação de direitos e combate à precarização do trabalho. 

A Jornada Mundial pelo Trabalho Decente, convocada pela Confederação Sindical 

Internacional (CSI) e pela Confederação Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

das Américas (CSA) em 2008, realizada em nível nacional no Brasil com a participação 



D e s e n v o l v i m e n t o  c o m  T r a b a l h o ,  R e n d a  e  D i r e i t o s

21

das centrais brasileiras possibilitou resgatar a diretriz fundamental da OIT de Trabalho 

Decente, dando visibilidade à defesa da redução da jornada de trabalho sem redução 

de salário; à defesa da ampliação da oferta do primeiro emprego e de qualificação ao 

jovem, garantia de emprego digno com carteira assinada, respeito à organização sindical - 

com liberdade e autonomia, combate ao trabalho infantil e escravo, defesa da Previdência 

Pública e Universal; igualdade de direitos para as mulheres e contra todo e qualquer tipo 

de discriminação. 

Em que pese o nosso poder de intervenção na realidade ser delimitado por um 

pesado processo de disputa com outros atores e projetos, chegamos ao final de mais um 

mandato com importantes lutas travadas no contexto nacional e internacional, no âmbito 

institucional e sindical, contabilizando avanços importantes em termos de conquistas 

sociais e sindicais; e consolidando a CUT 

como a maior e mais importante central 

sindical do Brasil e da América Latina, 

legitimada em uma trajetória de 25 anos 

de lutas comemorada em 2008.

sociais e sindicais; e consolidando a CUT 

como a maior e mais importante central 

sindical do Brasil e da América Latina, 

legitimada em uma trajetória de 25 anos 

Homenagem à José  Olívio 
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Estratégia

A crise atual permite que questionemos com mais intensidade 

os pilares da dominação capitalista. Sua superação deve resultar da 

construção de um modelo alternativo, democrático e popular com 

horizontes transitórios para a sociedade socialista. É nesse sentido que 

se localizam os projetos de Estado e de desenvolvimento defendidos por 

nós, que são antagônicos aos atuais, hegemonizados pelo capital.

Também é de fundamental importância a política latino-americana 

nesse esforço de construção de outro modelo de desenvolvimento. 

Precisamos ressaltar o internacionalismo sindical com as experiências de 

transição pós-neoliberal que ocorrem na América Latina. Mais integração, 

mais solidariedade e mais organização contribuirão decisivamente para 

organizar nossa agenda. A CSA – Confederação Sindical das Américas – e 

sua plataforma laboral são instrumentos que podem assumir influência 

real sobre os rumos a serem tomados pelos estados nacionais na região.

Esse 10° CONCUT atualiza a estratégia da CUT a partir de uma 

perspectiva socialista. Essa atualização permite organizar nossa 

ação sindical para combater os efeitos da crise atual anunciando a transição do atual 

modelo para outro, fora dos pilares capitalistas. Essa atualização da estratégia da CUT, 

que aponta para o fortalecimento da nossa organização e ação sindical desde os locais 

de trabalho, deve permitir de forma imediata um bom combate aos efeitos atuais da 

crise e, por outro lado, contribuir na construção das bases de transição para outro 

modelo de desenvolvimento ambientalmente sustentável, socialmente equitativo e 

geopoliticamente equilibrado. Ela deve ocorrer a partir de dois aspectos centrais: a 

construção de uma agenda proativa que contribua decisivamente na proposição do 

projeto alternativo que almejamos, enquanto classe trabalhadora, como futuro para 

a humanidade e pela consolidação da concepção e prática sindicais que balizam a 

estratégia organizativa e as ações da CUT em todos os âmbitos.
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A ação da CUT no período será orientada pelos seguintes eixos estratégicos:

a) Enfrentamento da crise, organizando a transição para um modelo de 

desenvolvimento, com dois focos centrais: o primeiro, o combate mais imediato 

da crise; e o segundo, a construção de um modelo de desenvolvimento que 

tenha como elemento decisivo a participação popular nas decisões políticas; 

com sustentabilidade econômica, social e ambiental, distribuição de renda e a 

valorização do trabalho;

b) Atualização e fortalecimento do projeto sindical cutista, com ampliação da base de 

representação da CUT para disputa de hegemonia.
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Enfrentamento a crise ampliando a luta de 
classe e organizando a transição para um 
novo modelo de desenvolvimento

Defesa imediata dos empregos, da 
renda e dos direitos

Não permitiremos nenhum retrocesso para a classe 
trabalhadora e avançaremos na busca de novas conquistas.

O enfrentamento da crise pelo movimento sindical exige mobilização e negociação. 

A luta nos locais de trabalho e nas ruas pela defesa do emprego, dos salários e dos 

direitos, soma-se a pressão junto ao governo federal, governos estaduais e governos 

municipais por ampliação de crédito, redução substancial dos juros e dos spreads 

bancários, além de desonerações tributárias momentâneas e específicas para os setores 

mais atingidos pela crise, condicionadas a contrapartidas de emprego e manutenção 

da renda dos trabalhadores. 

A CUT reitera que o fim do superávit primário, da lei de responsabilidade fiscal, a diminuição 

dos juros; o fortalecimento do serviço público, contrapondo-se às fundações estatais de 

direito privado e à emenda constitucional que quebra o regime jurídico único, bem como 

o fim da Desvinculação de recursos da União – DRU; são medidas essenciais para enfrentar 

a crise. 

Além disso, a CUT e seus sindicatos filiados devem intensificar as lutas e negociações para 

que a lucratividade das empresas seja repassada aos trabalhadores e trabalhadoras na forma 

de aumento real dos salários e maiores parcelas na Participação nos Lucros e Resultados – PLR.

Também reiteramos a responsabilidade do poder público nas três esferas de poder: 

federal, estadual e municipal, em propor ações de combate à crise. É necessário garantir os 

recursos reservados aos investimentos em infraestrutura, em educação, inovação, tecnologia 

e em políticas sociais; manter os acordos firmados com o sindicalismo do setor público, já 

que o fortalecimento do serviço público só é possível com a valorização dos servidores e 

servidoras; e garantir a liberdade de organização sindical e a negociação coletiva. 
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A CUT assumiu um papel fundamental no combate e denúncia de empresas que se 

aproveitam deste momento de crise para fazer ajustes, com demissões, redução de salários, 

desigualdade salarial para trabalhadores que desempenham a mesma função e diminuição 

de direitos. Neste sentido, intensificaremos as mobilizações nacionais para afirmar que os 

trabalhadores não vão pagar pela crise; assim como as ações, em conjunto com ramos e 

estados, no âmbito das negociações, orientando para o longo caminho que deve permear 

essas negociações, verificando quais as medidas que podem ser adotadas para minimizar 

os efeitos da crise, sempre com a perspectiva de manter o emprego, a renda e os direitos.

Diante da onda de demissões, resultante da crise mundial e da enorme rotatividade 

do trabalho no Brasil, a CUT irá potencializar a mobilização e a pressão pela ratificação da 

Convenção 158 da OIT que impede as demissões imotivadas de trabalhadores e trabalhadoras; 

e pela aprovação do projeto de lei apoiado pelas Centrais Sindicais contra as demissões 

coletivas; e por outras medidas necessárias para a manutenção e ampliação dos empregos.

Consolidação de um Estado 
democrático

Disputar um modelo de desenvolvimento que tenha como 
elemento decisivo a participação popular nas decisões 
políticas; com sustentabilidade econômica, social e ambiental, 
distribuição de renda e a valorização do trabalho dos 
trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade.

Temos uma concepção de Estado que está vinculada a um projeto alternativo de sociedade. 

Reafirmamos a atualidade de tal projeto. O Estado, o desenvolvimento e a organização social 

que defendemos fazem parte do projeto democrático e popular com horizontes transitórios 

para a sociedade socialista.

Defendemos uma proposta de reorganização do Estado brasileiro segundo princípios 

democráticos; assentada na garantia e na ampliação de direitos – especialmente os do 

trabalho -, na crítica ao predomínio dos princípios mercantis, para reverter a lógica privatista 

neoliberal de sucateamento e desmonte do Estado, e na constituição de uma esfera pública 

cada vez mais estruturada por processos de democracia direta e participativa. Isto implica 
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a compreensão de que lutamos por um Estado forte, com capacidade de investimentos em 
políticas públicas voltadas para o atendimento dos interesses e demandas da maioria da 
população nos campos da educação, da saúde e da proteção social; fomentando a geração 
de trabalho decente e ampliando o poder de compra por meio do estímulo à produção, junto 
com a ampliação dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Um Estado Democrático, 
com caráter público, cuja gestão esteja sustentada na participação ativa da sociedade civil. 
Isto implica a compreensão de uma concepção de sociedade cuja cidadania se expresse 
através de instrumentos que coadunem aspectos da democracia direta e indireta, já que 
a construção de um novo marco ético-político na gestão do Estado em nosso país, passa 
necessariamente pela construção de um projeto que lhe confira um caráter democrático e 

popular.

A CUT continuará lutando contra a terceirização no serviço público e buscará leis que a 

proíbam. Também combaterá o fisiologismo e o clientelismo no Estado brasileiro, buscando 

leis que limitem o número de cargos comissionados externos aos quadros do serviço público 

e que garantam a eleição direta dos diretores de unidades escolares, do Sistema Único de 

Saúde – SUS, do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e dos demais serviços públicos.

Se a ampliação da intervenção do Estado for combinada com o controle social de suas 

atividades, os cidadãos e cidadãs ganharão mais poder de decisão sobre as próprias condições 

de vida. Ou seja, a classe trabalhadora só será politicamente hegemônica revolucionando 

a estrutura do Estado. Portanto, fortalecer o Estado e ampliar os espaços de participação 

social nas diversas instâncias decisórias é fundamental para que seja implementado um 

projeto legítimo de desenvolvimento para o país. 

Isto depende de uma organização e de uma mobilização social crescente, e de uma 

disputa ideológica de fundo na sociedade. Devemos reforçar neste período a disputa por 

uma reforma política democrática que aprofunde os mecanismos de participação popular, 

como os plebiscitos, referendos, orçamento participativo, incentivar as leis de iniciativa 

popular, além do fortalecimento dos conselhos, assembleias e conferências. 

O controle social é fundamental para redefinir o papel do sistema financeiro, de forma a 
ampliar e baratear o crédito, visando o desenvolvimento econômico e a geração de empregos. 
É necessário impor limites à ação predatória das empresas financeiras; normatizar a atuação 
dos Bancos Públicos; e regular as atividades de instituições bancárias estrangeiras no país de 
modo a subordiná-las aos interesses nacionais e a critérios de reciprocidade. A participação 
dos trabalhadores nos conselhos de administração dos bancos, a regulamentação do artigo 
192 da Constituição Federal e a democratização e ampliação do Conselho Monetário Nacional 
– como também a participação nos espaços de decisão das empresas públicas através de 



D e s e n v o l v i m e n t o  c o m  T r a b a l h o ,  R e n d a  e  D i r e i t o s

27

eleição de representantes por parte dos trabalhadores, bem como a eleição paritária dos 
trabalhadores nos fundos de pensão das empresas – são medidas de combate à crise e 
redefinição do papel do Estado. Neste sentido a CUT reforçará a discussão sobre o papel do 
Sistema Financeiro, com a realização de uma Conferência Nacional.

A republicanização da gestão do Banco Central é um requisito para superar a situação 
de autonomia política e fundar em novas bases de responsabilidade democrática as 
funções técnicas de gestão da moeda, do câmbio e do crédito. Este requisito é fundamental 
para completar o trabalho de desfinanceirização da economia brasileira, reduzindo 
qualitativamente a taxa Selic, o spread bancário e introduzindo formas de regulação sobre 
os capitais especulativos. Além disso, uma nova estrutura de financiamento de longo 
prazo da economia brasileira deve se consolidar, incorporando um papel mais ativo dos 
fundos de pensão e assentando de modo mais definitivo a função decisiva dos bancos 
públicos. Neste sentido, é preciso estabelecer contrapartidas de garantia de emprego nos 
empréstimos e operações de financiamento público.

Elemento essencial dessa estratégia é o orçamento federal, pois envolve o conjunto das 
políticas sociais. Por isso, é preciso que a população se aproprie de uma visão da totalidade 
para tomar decisões. É preciso abrir todo o orçamento seja federal, estadual ou municipal: 
os gastos com pessoal, dívidas públicas, serviços essenciais, investimentos e atividades fins, 
projetos de desenvolvimento, bem como os recursos extra-orçamentários disponíveis para 
financiamento através do sistema financeiro estatal.

Para garantir uma vitória democrática nessa disputa por um Estado de novo 
tipo, a CUT atuará para a criação do Orçamento Participativo Nacional – OP/BR, 
proporcionando uma esfera pública com maior possibilidade de protagonismo da 
classe trabalhadora e do povo organizado.

É preciso, também, que os espaços de participação social sejam institucionalizados 
e aperfeiçoados em seus instrumentos decisórios. As dezenas de conferências nacionais 
inauguraram uma nova relação entre Estado e movimentos sociais. Essas experiências devem 
ser incrementadas com mais mecanismos decisórios e de planejamento participativo.

A CUT deve organizar um amplo movimento em torno da disputa dos rumos do 

governo Lula sem abrir mão de sua autonomia e liberdade sindical; orientada pelo objetivo 

estratégico da construção do projeto democrático e popular. A transformação social deve 

ter participação ativa da classe trabalhadora. Em outras palavras, desejamos construir uma 

sociedade socialista e profundamente democrática. O movimento sindical é um instrumento 

imprescindível para alcançarmos esse objetivo estratégico, sendo a CUT a principal 

ferramenta desse movimento.
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Para tanto devemos derrotar a direita não apenas eleitoralmente, mas também na 

interrupção dos aspectos centrais do seu projeto de país. A nossa agenda requer a construção 

de uma plataforma pós-neoliberal, que considere as possibilidades abertas pela crise 

econômica e o projeto com o qual disputaremos um novo governo para o país em 2010.

Será necessário um amplo investimento no processo de preparação da militância 

sindical cutista para este enfrentamento, já que os setores conservadores, retrógrados do 

neoliberalismo, revestidos de democratas, tentarão desqualificar as ações em curso que 

privilegiam investimentos na produção e na valorização do mercado nacional, chamando 

para si a responsabilidade pelo atual estágio do Brasil frente à crise, decorrente do balanço 

da “eficiência” administrativa dos oito anos de Fernando Henrique Cardoso – FHC. Para eles, 

o embate com o campo democrático e popular deve dar-se no campo da gestão. Por isso, 

tentam qualificar o governo do Presidente Lula como incompetente no enfrentamento da 

crise.

É evidente que a estratégia do “choque de gestão” do Partido da Social Democracia 

Brasileira – PSDB e do Partido Democrata – DEM deve pautar o debate sobre o caráter e 

o papel do Estado na disputa de 2010. É inerente à concepção de Estado desses setores a 

ausência da participação popular, a elitização da política, a privatização dos espaços públicos 

e a criminalização dos movimentos sociais.

Reforma política: construir o protagonismo popular nas 
decisões políticas

A Reforma Política no Brasil é fundamental e imprescindível para a democracia brasileira, 

para o fortalecimento da participação popular e maior controle social sobre os partidos e 

o Estado. Para que isso realmente ocorra, a Reforma deve tratar das questões centrais que 

ampliam os espaços de participação e garantem o seu pleno exercício. 

A política brasileira sempre esteve pautada quase exclusivamente pelos mandatos, seja 

do Executivo ou dos parlamentares, o que termina fragilizando o papel dos Partidos Políticos, 

da sociedade civil organizada e, consequentemente, da democracia. Neste processo, deve-

se ter como prioridade a superação da falta de espaços democraticamente constituídos, que 

visem o protagonismo popular a partir da garantia da participação direta da sociedade. 

A CUT defende um parlamento eleito sob regras mais democráticas, ao menos com 

financiamento público – com recursos igualmente divididos entre homens e mulheres –, 
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fidelidade partidária, fim do caráter revisor do Senado e com o enfretamento da influência 

do poder econômico privado nas eleições. 

Para ser de fato representativa, a política deve trazer para o seu seio setores da sociedade 

até então excluídos - caso das mulheres, jovens, negros e segmentos minoritários. 

Democratizar os espaços de Poder é tornar a política mais acessível e menos excludente, 

onde uma minoria se impõe sobre a grande maioria. 

Para o movimento social, a garantia de instrumentos que possibilitem a ampliação da 

participação das mulheres na política é determinante para o fortalecimento do Estado 

democrático trazendo reflexos positivos na construção de políticas específicas. Sendo 

maioria da população brasileira e também entre os que votam garantir-lhes o poder de 

representação com igualdade, é aferir uma real democracia direta e representativa. 

Devemos considerar vários componentes, que impulsionem a participação popular. Um 

deles é a garantia de instrumentos para o exercício da vontade soberana da coletividade – 

os referendos e plebiscitos –, instrumentos até então desconsiderados para o exercício da 

democracia. 

A democracia participativa é aliada fundamental de um novo paradigma de 

desenvolvimento, tendo como resultado um setor público fortalecido. Se a ampliação da 

intervenção do Estado for combinada com o controle social de suas atividades, os cidadãos 

e cidadãs ganharão mais poder de decisão sobre as próprias condições de vida. Deixar que 

a direção do crescimento econômico seja definida pelo mercado, como se estas decisões 

fossem de natureza técnica, despolitizadas; não só frustra os anseios da maioria da sociedade, 

como impede uma atuação mais efetiva do Estado na tarefa de redução das desigualdades 

sociais, seja redistribuindo a renda, seja por intermédio de políticas sociais que promovam 

uma efetiva melhoria no bem-estar social. É nesse sentido que a CUT propõe a criação do 

Orçamento Participativo Nacional.

Ampliar o controle social sobre o Estado

Já em alguma medida implementado pelo Governo Lula, é fundamental ampliar o 

controle social sobre o Estado. O aumento da participação popular, na linha das Conferências 

Nacionais, Orçamento Participativo e participação nos conselhos das empresas, agências 

reguladoras, bancos públicos e a democratização do Conselho Monetário Nacional devem 
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acompanhar o processo de fortalecimento do Estado. Não se trata de simplesmente erguer 

um poder burocrático em substituição ao poder do capital, mas sim de aumentar a presença 

da sociedade democraticamente organizada na condução do seu próprio destino.

A CUT estará engajada na busca de alianças com os movimentos populares por uma 

reforma política democrática com participação popular. Uma forma de impulsionar a 

mobilização social é a realização de um abaixo-assinado em apoio à reforma democrática 

com participação popular. Fortalecer o Estado e ampliar os espaços de participação social 

nas diversas instâncias decisórias é fundamental para que seja implementado um projeto 

legítimo de desenvolvimento sustentável, soberano e democrático para o Brasil.

Potencializar a Jornada pelo Desenvolvimento

O novo modelo para o setor energético em relação à energia renovável que defendemos 

deve ser capaz de redirecionar a economia para o crescimento de modo a possibilitar o 

aumento da produtividade ao mesmo tempo em que incorpore parcela crescente da 

população ativa, redistribuindo melhor o tempo de trabalho, isto é, reduzindo a intensidade 

do trabalho e ampliando a participação da força de trabalho na produção. Nesse campo, 

situam-se, dentre outras, as políticas para a ampliação da reforma agrária e o fortalecimento 

da agricultura familiar, uma política salarial que contemple minimamente os trabalhadores 

da iniciativa privada nas convenções coletivas, a potencialização da campanha contra a 

privatização do petróleo e gás, e a articulação das questões de energia, saneamento e meio 

ambiente com o debate geral de modelo de desenvolvimento sustentável. Assim como a 

campanha pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário e limitação do uso 

das horas extras que, neste momento, ganha um novo sentido. 

Para isso, realizaremos no próximo período, no âmbito da Jornada pelo Desenvolvimento, 

um Ciclo de Debates sobre temas que correspondem às questões essenciais para a 

conformação de um projeto de desenvolvimento para o Brasil sob a ótica da classe 

trabalhadora, a exemplo: política internacional, política agrícola e agrária, sistema financeiro 

e tributário, política cambial política industrial, democracia e participação popular, 

comunicação, educação, saúde, energia, saneamento e meio ambiente, política urbana, e 

mercado de trabalho e regulação, e igualdade de oportunidades; culminando na Plataforma 

da Classe Trabalhadora para 2010.



D e s e n v o l v i m e n t o  c o m  T r a b a l h o ,  R e n d a  e  D i r e i t o s

31

Este projeto, portanto, deve continuar destacando a garantia de políticas sociais universais; 

investimento massivo em infra-estrutura urbana; reforma agrária; políticas educacionais; 

políticas de proteção social para estruturação do mercado de trabalho, das relações de 

trabalho e para a distribuição de renda; a bioenergia, o petróleo e as questões ambientais 

e a garantia de que os empregos gerados com o crescimento econômico sejam adequados 

ao Trabalho Decente, com contrapartidas sociais, entre outros. 

As conquistas em termos de políticas sociais do atual governo Lula devem ser defendidas e 

devemos pressionar pela sua ampliação, fortalecimento e a fiscalização de sua concretização. 

Ao considerarmos que há deficiências estruturais nessa área defendemos a ampliação dos 

investimentos sociais em infra-estrutura urbana e rural (habitação popular, saneamento 

ambiental, mobilidade urbana e transporte público) a partir do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC. Seu enfrentamento combina geração de empregos e justiça social.

Não podemos prescindir de programas emergenciais focados naqueles que estão à 

margem do trabalho e submetidos à miséria extrema, como o Programa Bolsa Família. Mas 

estes programas devem ser combinados com instrumentos de inclusão social, tais como a 

Reforma Agrária e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar – PRONAF.

No bojo da Jornada do Desenvolvimento, a CUT deve propor e defender a elaboração e a 

implementação de políticas que sejam não apenas socialmente justas, mas ambientalmente 

sustentáveis, com garantia de assistência técnica, fomento a política de saneamento 

e habitação ambientalmente sustentáveis, com a ampliação do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária – Pronera.

Petróleo

A descoberta de mega-reservas de petróleo e gás natural na camada pré-sal do mar 

territorial brasileiro abriu o debate sobre um novo marco regulatório para o setor petrolífero 

no Brasil que efetivamente garanta o controle estatal do petróleo e a manutenção da 

soberania energética brasileira. Inclusive o maior porta-voz dessa necessidade tem sido o 

próprio Presidente Lula.

A atual Lei 9.478/97, herança do governo neoliberal do PSDB, impôs ao Brasil imensos 

prejuízos. Nos últimos dez anos, foram leiloados mais de 500 blocos de petróleo para 72 grupos 
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econômicos, dos quais metade eram multinacionais. Essa política de licitações de blocos 

de petróleo e gás natural compromete a soberania nacional e o controle social sobre a 

utilização destes recursos tão estratégicos e determinantes para a sociedade brasileira. A 

CUT sempre esteve atenta a esta questão, participando do movimento histórico contra a 

revisão constitucional e a quebra do monopólio estatal do petróleo nos anos 90, além da 

luta contra o sucateamento e a privatização da Petrobras durante os governos neoliberais. 

Diante da atual realidade, a CUT deve agir imediatamente, em conjunto com a FUP, CNQ e 

sindicatos cutistas, com os seguintes objetivos:

1. Mobilizar a sociedade brasileira para o debate sobre o tema e participação da 

campanha “O petróleo tem que ser nosso”.

2. Participar da elaboração do novo marco constitucional e regulatório para o setor, uma 

nova lei do petróleo que defenda a soberania energética e a auto-determinação do 

povo brasileiro, o controle público do petróleo e gás natural, a revisão da participação 

das empresas estrangeiras na exploração, produção, refino e comercialização do 

petróleo e gás natural e a revisão do papel da Agência Nacional do Petróleo – ANP, 

avançando rumo à nacionalização do setor.

3. Fim do modelo de concessão e dos leilões de blocos petrolíferos.

4. Petrobras 100% estatal e pública.

5. Monopólio do Estado na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 

natural, tendo a Petrobras como executora, resgatando os princípios da Lei 2.004/53.

6. Reincorporação da Transpetro, Refap e empresas do Sistema à Petrobras.

7. Garantia de condições dignas de trabalho e consolidação de direitos, como regimes e 

jornadas, para todos que atuem na indústria nacional do petróleo.

8. Destinação social dos recursos gerados pelo petróleo e gás, através de instrumentos 

que garantam que estas riquezas sejam revertidas em benefício do povo brasileiro, 

através da criação de um fundo social soberano, e que esteja garantida a destinação 

destes recursos exclusivamente às demandas sociais e a soberania nacional.
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Reforma Agrária

A permanência de latifúndios no Brasil sofistica ainda mais a violência e a exploração 

humana; e a degradação ambiental permanece e cresce. Sob os auspícios neoliberais o 

capital financeiro internacional voltou-se estrategicamente para a agricultura, estabelecendo 

sofisticados mecanismos de controle sobre a produção e o comércio, inclusive de insumos 

agrícolas. Grandes empresas transnacionais ditam as regras na agricultura brasileira e na 

política agrícola e fundiária. O agronegócio detém mais de dois terços das terras cultiváveis 

no país, e os controles sobre a matriz produtiva, os insumos usados, e das sementes – 

incluindo a produção de sementes transgênicas e outras tecnologias – contam ainda com 

fartos recursos do erário público sob a forma de diversas isenções, como a Lei Kandir, e do 

próprio Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, do governo federal.

O agronegócio controla o mercado e preço dos produtos agrícolas, as commodities 

agrícolas, de laticínio e agrocombustíveis. Depredam o meio ambiente com uso intensivo 

do solo, agrotóxicos e monoculturas e, sobretudo, exploram violentamente os assalariados 

do campo com salários aviltantes e condições subumanas de trabalho.

No campo brasileiro, está estabelecida uma aliança de classe estratégica entre as 

empresas transnacionais, os fazendeiros grandes proprietários de terra, as empresas dos 

meios de comunicação e o Estado, que estruturam o modelo do agronegócio, expressam-se 

politicamente no Congresso Nacional por meio da bancada ruralista e controlam o ministério 

da agricultura, influenciando assim o governo.

A reforma agrária não pode se limitar à política pública. É preciso ação mobilizadora dos 

movimentos sociais; é preciso a ação da CUT; que deve orientar os sindicatos urbanos e rurais 

a apoiarem a luta dos sem terra, organizando acampamentos e assentamentos cutistas.

Segurança Pública: prevenção à violência e construção 
de uma política alternativa de segurança

A violência e a criminalidade têm crescido como consequência perversa da política 

neoliberal que tira direitos, empregos, a vida e a esperança, agravando ainda mais a histórica 

desigualdade social em um país corno o nosso. Desagrega comunidades e famílias. Atinge 

em cheio a juventude e segmentos sociais vulneráveis e destrói laços de solidariedade. 
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Roubos, sequestros, furtos e, sobretudo homicídios vêm afetando de maneira cada vez mais 

grave o cotidiano das grandes capitais brasileiras.

Entre os anos de 1980 e 2004, a taxa de homicídio praticamente triplicou. Hoje, com 

aproximadamente 48 mil mortes por ano (Secretaria Nacional de Segurança Pública – 

SENASP, 2008) o Brasil é um dos países que detém uma das maiores taxas de homicídios 

no mundo. Este cenário dramático evidencia a complexidade do fenômeno da violência 

e da criminalidade, salientando alguns elementos que o reproduzem: o acesso difundido 

as armas de fogo e sua ilegalidade; uma sociabilidade construída sobre as bases de uma 

perversa desigualdade social que cristaliza uma cultura de violência nas resoluções 

de conflitos e uma desigualdade de direitos e de acesso a justiça; o crescimento da 

criminalidade transnacional — tráfico de drogas, de armas e de pessoas; as disparidades 

de ordem estrutural que ainda flagelam o país, além das políticas sociais que ainda não 

consegue beneficiar suficientemente a sociedade em seu conjunto.

Frente a este quadro chama à atenção a fragilidade e a baixa eficácia das ações 

desenvolvidas pelo Estado brasileiro nos diferentes níveis de governo para enfrentar este 

problema. Um Estado que historicamente não tem garantido direitos e que tem sido 

incapaz; com as políticas tradicionais de segurança do modelo meramente repressivo (que 

se intensifica em situações de crise); de enfrentar a violência e a criminalidade, tanto no 

varejo como no atacado, resultando na falta de perspectiva de soluções e na reprodução do 

problema.

Some-se a isto o fato que muitas vezes o Estado é o promotor da violência e da sensação 

de insegurança, pois tampouco é competente na sua missão de punição e de reintegração 

social.

Contra isso, agimos. Realizamos ações e projetos sociais, campanhas, formação, trabalhos 

de base e organização. Mas ainda não basta. Precisamos ressignificar o que fazemos a partir de 

iniciativas mais articuladas e de políticas alternativas de prevenção à violência que superem 

o atual modelo meramente repressivo de segurança. Um projeto político que tenha no seu 

horizonte a promoção de uma sociedade igualitária e justa deve incluir nas suas prioridades 

a segurança do cidadão e a segurança coletiva, considerando que isto pressupõe inclusão 

social, democratização do direito à vida e a participação, construção de uma sociedade 

solidária e protagonista de um outro mundo possível.



D e s e n v o l v i m e n t o  c o m  T r a b a l h o ,  R e n d a  e  D i r e i t o s

35

Com isso reconhecemos a Conferência Nacional de Segurança Pública – CONSEG, 

promovida pelo Governo Lula (Ministério da Justiça), como um espaço importante para 

avançar nesta construção e propomos que o movimento sindical se some neste esforço. 

Também entendemos que é necessário aprofundar o debate e o conhecimento em relação 

a esta problemática avançando na formulação de uma compreensão coletiva que permita 

subsidiar a participação mais efetiva do movimento sindical na construção de alternativas. 

Para isso é importante um programa de formação que abranja estas temáticas.

Outra iniciativa importante é a participação e o fomento de campanhas, ações e projetos 

sociais que vinculem a luta histórica das categorias com a construção de um movimento 

mais amplo de solidariedade e inclusão social e produza valores, força e organização para 

transformar este estado de coisa, com a perspectiva de uma sociedade justa e democrática.

Para tanto, a CUT:

1. Irá reivindicar assento nos Conselhos de Segurança Pública Nacional e nos estados, 

para a representação dos trabalhadores, respeitando a participação paritária de 

gênero.

2. Apoiará a criação do Fundo de Segurança Pública, garantindo 20% do orçamento 

público.

3. Reivindicará a reformulação do Sistema Penitenciário Brasileiro, pautando-se pelos 

princípios dos direitos humanos e ressocialização, com controle do Estado.

4. Defenderá a implantação do piso nacional e dos planos de cargo, carreira e salários, e 

a implantação da aposentadoria especial, reconhecendo como carreira da segurança: 

polícia civil, agentes, delegados e peritos; praças, cabos e sargentos; oficial, polícia 

federal, polícia rodoviária, agentes penitenciários, agentes de ressocialização; com a 

perspectiva de unificação das polícias.

5. Defenderá a criação de ouvidoria para os trabalhadores da carreira de segurança 

pública.

6. Defenderá a desmilitarização das polícias, na perspectiva de um modelo que se 

contraponha às políticas de extermínio e de criminalização da pobreza e dos 

movimentos sociais.
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Valorizar a Educação como direito de todos e todas 
na construção de outro projeto de desenvolvimento 
econômico e social

A luta histórica dos educadores e educadoras sempre buscou a universalização do direito 

à educação. Para a CUT a luta em defesa da Educação Pública com qualidade social, laica e 

para todas as pessoas, constitui um dos elementos estratégicos da construção de um projeto 

emancipatório para o conjunto da classe trabalhadora, uma vez que a grande maioria da 

população estudantil encontra-se na Escola pública. 

No contexto atual, como parte deste processo de lutas, está a implementação 

imediata do Piso Salarial Profissional Nacional, previsto na Lei 11.738/08; o ingresso na 

carreira exclusivamente por concurso público de provas e títulos, a profissionalização dos 

trabalhadores e trabalhadoras em educação; a luta contra a municipalização da educação 

pública como condição para se combater o legado neoliberal da divisão da categoria e a 

precarização das condições de trabalho na educação; a defesa do conceito custo-aluno-

qualidade propugnado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – 

CNTE, bem como a elaboração ou atualização de planos de carreira contrários às políticas 

meritocráticas e punitivas de avaliação de desempenho que desconsideram o papel dos 

gestores públicos e responsabilizam os trabalhadores e trabalhadoras em educação pelos 

problemas da educação nacional. 

Em abril de 2010, realizar-se-á a Conferência Nacional de Educação – CONAE, cujo maior 

objetivo será a definição das bases do Plano Nacional de Educação – PNE, por meio do 

qual são traçadas as metas de acesso e qualidade da educação pública a serem atingidas 

a partir de 2011. A CUT, coerente com a sua trajetória em defesa da educação pública e 

regulação do setor privado, concebe a realização da CONAE como um espaço estratégico 

de disputa por um novo modelo de educação para o país, que deverá estar alicerçado em 

um Sistema Nacional Articulado de Educação, baseado em um regime de colaboração 

entre a União, os Estados e Municípios e Distrito Federal; que atenda às especificidades 

da educação urbana e do campo, motivo pelo qual defendemos a potencialização dos 

investimentos na ampliação da oferta e do acesso e na qualidade do ensino público em 

todos os níveis. Para a nossa Central Sindical, a ampliação dos investimentos na educação 

pública e a implantação de um Sistema Nacional Articulado são condições sine qua non 

para um processo de desenvolvimento sustentável e de inclusão social fundamentada no 

fortalecimento da cidadania ativa. 
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Neste sentido, faremos todos os esforços para que durante a realização da CONAE se 

garanta a definição de um conjunto de diretrizes para a educação brasileira que venham 

ao encontro dos interesses da classe trabalhadora, e desde a etapa municipal e a estadual, 

previstas no processo de construção da CONAE, a CUT deve incorporar e defender as 

propostas construídas através do Plano Nacional de Educação da Sociedade Brasileira, da 

Conferência Nacional de Educação Básica – CONEB, bem como a proposta de financiamento 

da educação que prevê a ampliação dos investimentos em 1% do PIB ao ano, chegando-se 

em 7% até 2011 e em 10% até 2014. Assim, a CUT, em conjunto com os trabalhadores(as) 

da educação, ampliará a pressão junto à área econômica do Governo Federal para que se 

cumpra o acordo feito durante o processo de tramitação do Orçamento da União, de devolver 

à educação 7,5% dos 20% que são retirados em função da Desvinculação de recursos da 

União – DRU, conforme indicativo da Conferência Nacional de Educação Básica.

Nesta perspectiva, a CUT assumirá também, a luta contra a desnacionalização da 

educação privada e pela sua regulamentação, fomentando o debate sobre a premência de 

se criar mecanismos e instrumentos de controle por parte do poder público e da sociedade, 

por meio dos quais se coíba a comercialização de ações das escolas privadas na Bolsa 

de Valores e o ingresso de capital estrangeiro para a aquisição de instituições de ensino, 

inserindo desta forma no interior da sociedade o elemento contra-hegemônico denunciador 

da mercantilização da educação em nosso país, e colocando na ordem do dia da classe 

trabalhadora a discussão sobre a necessidade do controle social da educação, pública e 

privada; apresentando a pauta da classe trabalhadora para um novo modelo educacional. 

Também no âmbito da CONAE, devemos lutar pela definição do caráter público do 

chamado Sistema “S”, uma vez que essas organizações empresariais são financiadas com 

recursos públicos há cinquenta anos, por força de uma lei que precisa urgentemente ser revista. 

Em 2007 este sistema, sob gestão patronal, recebeu recursos, incluindo as contribuições 

advindas de impostos cobrados sobre a massa salarial dos trabalhadores e trabalhadoras, na 

ordem de R$ 11.800.000.000,00 (onze bilhões e oitocentos milhões de reais), sobre os quais 

praticamente não existe regulação e nenhum controle social. Ao mesmo tempo persiste 

neste sistema uma política de cobrança de mensalidades, e permanece vigente no mesmo 

uma concepção tecnicista e meritocrática, que vai contra a perspectiva emancipatória 

da educação libertadora de interesse da classe trabalhadora. No ano de 2007, apenas o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI e o Serviço Social da Indústria – SESI 

receberam R$ 7 bilhões para fazer ensino profissional, enquanto a Rede Pública Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica em todo o país teve uma receita de R$ 690 milhões; 

aproximadamente dez vezes menos.
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Independentemente das discussões do CONAE, é imprescindível que a CUT organize a 

luta pela derrubada imediata dos vetos impostos pelo ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso – FHC ao atual Plano Nacional da Educação – PNE. Além disso, urge a encampação 

pela CUT da campanha da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos 

de Ensino – CONTEE “Educação não é mercadoria”. Por fim, é preciso lutar pela aplicação da 

Lei 11.738/08, em sua forma original, nos estados, municípios e no setor privado, garantindo 

também aos trabalhadores e trabalhadoras das escolas privadas o direito ao piso salarial e 

às horas-atividade.

A CUT terá entre suas ações prioritárias a participação ativa na VI Conferência Internacional 

de Educação para pessoas Adultas – CONFITEA, que se realizará no período de 01 a 04 de 

Dezembro do corrente em Belém/PA, bem como na CONAE em 2010, mobilizando todas 

as suas instâncias para uma intervenção consistente desde as Conferências Municipais e 

Estaduais que ocorrem em 2009.

A CUT reafirma o dever do Estado como promotor da educação pública e regulador do 

ensino privado em todos os níveis, modalidades de ensino e ao longo da vida. As inúmeras 

experiências educacionais desenvolvidas pela Rede de Formação da CUT, assim como as 

propostas curriculares formuladas no âmbito dos projetos de formação profissional com 

elevação de escolaridade e a alfabetização de jovens e adultos, devem servir de referência 

aos nossos representantes nos debates a serem realizados. 

Nossa central investirá em uma ampla articulação com todos os setores sociais que 

defendem uma concepção de educação emancipatória, integral e integradora, que 

valorize todas as áreas de conhecimento e superando as visões reducionistas da educação 

instrumental, como mercadoria. Também defenderá, para além da implantação de um Sistema 

Nacional Articulado de Educação, propostas pedagógicas que valorizem e reconheçam os 

conhecimentos adquiridos ao longo da vida dos trabalhadores e trabalhadoras, para que 

contribuam decisivamente no desenvolvimento de uma sociedade sem preconceitos e sem 

as desigualdades ainda tão gritantes que persistem em nosso país.

Comunicação, luta de classes e democracia

Ao reafirmar a concepção de que o desenvolvimento do país se dá com emprego, 

renda e democracia, e que o enfrentamento aos efeitos causados pela crise internacional 

sustenta-se neste tripé, a CUT entende que ações efetivas em defesa da democratização 

dos meios de comunicação que façam frente ao latifúndio midiático que impera em nosso 
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país são prioridade na disputa pela hegemonia na sociedade. Em tempo de convergência 

tecnológica, de TV digital, de internet com suas infinitas possibilidades, evidencia-se a 

urgência de construção de políticas públicas de comunicação para o país e, concomitante 

a isso, de enfrentamento ao oligopólio privado que, em nosso país, é o principal reprodutor 

da ideologia neoliberal. 

Nesta caminhada, temos duas importantes atividades para este ano: a realização da 

Conferência Nacional de Comunicação, anunciada pelo Presidente Lula e prevista para 

2009, cujo processo para realização é resultado direto da luta da CUT e a mobilização das 

entidades e movimentos que lutam pela democratização da comunicação no país; e o V 

Encontro Nacional de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores (ENACOM), evento 

que se efetiva no calendário da Central.

Para que a CUT obtenha êxito em ambas é preciso assegurar que o conjunto das Estaduais 

da CUT e Ramos contemplem este debate em suas agendas, para que as contribuições 

desenvolvidas nos estados e nos ramos sejam socializadas e sirvam para a intensificação da 

política de comunicação da CUT, potencializando a utilização dos meios de que dispomos 

– como Jornal da CUT e Portal do Mundo do Trabalho –, aprimorando-os e investindo em 

novos instrumentos, visando eficácia na divulgação de nossas ações e reafirmação de nossos 

princípios, fundamentais para a disputa. 

Além disso, é fundamental construirmos uma concepção e ações na área da comunicação 

que contemplem:

1. Entender o acesso à informação como um direito constitucionalmente garantido, um 

bem público que deve estar a serviço da sociedade e da democracia e não em função 

de interesses privados.

2. Reafirmar a luta em defesa de uma comunicação pública de qualidade, voltada para 

os trabalhadores, assim como a importância do maior envolvimento dos sindicatos 

cutistas com essa bandeira de luta.

Para a construção da proposta da CUT a ser levada à Conferência Nacional de Comunicação, 

é preciso considerar o acúmulo resultante do amplo debate que temos realizado por meio 

de nossa Secretaria Nacional de Comunicação em conjunto com parceiros dos movimentos. 

Exemplos disto são: a participação da CUT no Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação (FNDC) e na Campanha Nacional por Democracia e Transparência nas 

Concessões Públicas de Rádio e Televisão, ações que somamos com os movimentos sociais 
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e que proporcionaram o aprofundamento da reflexão sobre a reestruturação das leis que 

regem a comunicação no Brasil, há muito não aplicadas e obsoletas.

Além desses aspectos, relacionados à democratização da comunicação, a CUT defenderá 

o conceito mais amplo do direito a informação, que compreende:

1. Garantia de acesso às tecnologias de informação e comunicação, em especial a 

internet, através de uma política pública nacional de inclusão digital.

2. Transparência das informações públicas; e pleno acesso a serviços públicos de 

qualidade, utilizando o potencial democratizante das tecnologias de informação e 

comunicação.

3. Direito à privacidade, com uma regulação eficaz do habeas data;

4. Recusa ao modelo de regulamentação proposto na Convenção sobre o Cibercrime do 

Conselho da Europa, que impõe controle e censura ao uso da internet.

Defesa de Sistemas Universais de Seguridade Social
Nesse momento em que o mundo discute a crise estrutural do neoliberalismo e a 

construção de alternativas para reverter, de forma sustentável, a enorme dívida social por 
ele deixada, a defesa de Sistemas Universais de Seguridade Social assume uma importância 
estratégica ainda maior em nossa pauta. Aprofundar o debate e a integração de propostas 
de intervenção no âmbito das três áreas que compõem a Seguridade Social brasileira – 
Saúde, Previdência Social e Assistência Social, em direção à sua efetiva consolidação como 
um sistema pressupõe, dentre outros elementos, avançarmos na proposição de alternativas 
concretas para compatibilizar princípios, diretrizes e os objetivos das três áreas, bem como 
para aprimorar os mecanismos de gestão, financiamento e controle social. 

O processo preparatório da I Conferência Mundial sobre Sistemas Universais de Proteção 
Social, atividade resultante do Fórum Social Mundial de Saúde, com realização prevista para 
o mês de novembro de 2009, será um momento chave para pautar e envolver o conjunto 
dos ramos de atividades representados pela CUT neste debate, com vistas à formulação de 
diretrizes e estratégias de intervenção nos espaços de controle social, fóruns e instâncias 
governamentais nas três esferas de governo.

Cabe destacar nesta agenda as diretrizes do Conselho Nacional de Saúde para campanha 
de mobilização nacional pela implementação do Pacto em Defesa do SUS, com vistas ao 
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seu reconhecimento como Patrimônio Social e Cultural da Humanidade pela UNESCO. 
Conquistado em 1988, na contramão do avanço neoliberal no país, o SUS é, sem dúvida, a 
maior conquista do povo brasileiro e referência internacional de política pública de inclusão 
social e de democratização do Estado.

Apesar de sua importância o Sistema Único de Saúde – SUS ainda enfrenta enormes 
desafios para se consolidar ante a lógica de mercantilização da saúde, fortemente 
instituída por meio da medicina privada e das seguradoras de saúde. A superação da visão 
hospitalocêntrica e medicalizante; a garantia de condições adequadas de atendimento e de 
trabalho; a valorização dos profissionais de saúde; a garantia de financiamento estável e para 
as ações típicas de saúde; o combate às fundações estatais de direito privado, Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs, organizações sociais e outras formas de 
privatização estão entre os pontos a serem considerados nas estratégias de defesa das 
políticas públicas de saúde.

Sobre as Fundações Estatais de Direito Privado
A construção de uma política de saúde que atendesse a todos os brasileiros, sem nenhuma 

forma de exclusão, só foi possível a partir da Constituição Federal de 1988 que colocou 
para o Estado brasileiro a responsabilidade sobre o direito à saúde integral e universal. 
Completados 20 anos da criação do Sistema Único de Saúde – SUS, o balanço que fazemos 
deste é bastante positivo, este sistema é considerado um dos mais avançados do mundo. 
Entretanto, varias são as dificuldades enfrentadas ao longo de sua implantação, das quais 
podemos citar algumas: escassez de recursos financeiros e humanos; desvios de recursos e 
má aplicação destes por gestores inescrupulosos e falta de estrutura e comprometimento 
na viabilização deste projeto. As dificuldades acima apontadas nos colocaram a necessidade 
de aprimoramento e aperfeiçoamento do sistema, a fim de corrigir as distorções existentes. 

Contudo, não se justifica a apresentação do Projeto de Lei Complementar Nº 92/07 
que vem na contramão de tudo que foi construído nos últimos os anos, até porque uma 
das principais conquistas do SUS é exatamente a participação popular, que democratiza 
este sistema, assegurando não só que gestores, mas os trabalhadores e usuários sejam 
construtores desta política. Diante das dificuldades de implantar as políticas públicas deste 
país na área de saúde, educação, cultura, turismo etc.; é inaceitável que o governo queira 
resolver os problemas existentes com a privatização dos recursos públicos por meio da 
adoção das fundações estatais de direito privado.

Por isso a CUT reafirma o posicionamento contrário às Fundações Estatais e desenvolverá 
ações como a construção de agendas de debates e atos políticos para pressionar o governo 
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federal a retirar o projeto do Congresso Nacional ou para que os parlamentares federais o 
rejeitem, caso o projeto vá à votação. Assim fazemos valer o que está garantido na Carta 
Magna: o conceito universal de saúde e seguridade social como direito do povo e dever do 
Estado.

Em defesa do Sistema Único de Saúde – SUS

A CUT no próximo período deve intensificar a luta na defesa do SUS, que é uma conquista 

da sociedade brasileira. Para que isto ocorra, nossa Central sindical não medirá esforços para 

que algumas lutas e enfrentamentos sejam priorizados e focalizados nos nossos planos de 

lutas para o próximo período.

Diante disso nossa Central irá:

1. Defender intransigentemente o controle social, orientando todos seus sindicatos 

a participarem dos Fóruns de Debates para contribuir na implantação efetiva do 

Sistema Único de Saúde.

2. Defender a contratação direta de trabalhadores e trabalhadoras, sem terceirizações, 

cooperativas de serviços e contratos temporários.

3. Defender fortemente a efetivação e cumprimento da Emenda Constitucional nº 29 

(União até 10%; Estado 12% e Município 15%), sobretudo para assegurar que as verbas 

da saúde sejam efetivamente aplicadas em ações típicas de saúde.

4. Intensificar e aprofundar a luta pela Redução de Jornada de Trabalho dos profissionais 

da Saúde concomitantemente com um Piso Nacional, limites de contratos de trabalho 

e manutenção das jornadas historicamente praticadas pelas categorias profissionais.

5. Utilizar e defender estratégias e políticas que possibilitem a abertura de mais postos de 

trabalho. Para isso é necessário lutar pelo fi m dos bancos de horas e pela diminuição de 

horas extras.

6. Intensificar a luta em favor da aposentadoria especial, direito não reconhecido pelo 

INSS.

7. Ser uma importante aliada na luta pela moralização, transparência e democracia 

nos Conselhos Profissionais, especificamente no Conselho Federal de Enfermagem – 

COFEN e Conselhos Regionais de Enfermagem – COREN.
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8. Posicionar-se contra o Projeto de Lei do Senado nº 26, de Tião Viana, que prevê a 
extinção dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.

9. Rejeitar o Projeto de Lei Complementar 92/2007, exigindo sua imediata retirada do 
Congresso Nacional.

10. Pressionar o Supremo Tribunal Federal para aprovar a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade – ADIN, suspendendo a Lei 9.637/98 que legaliza as 
Organizações Sociais – OS; e manterá a luta pela revogação desta lei.

11. Lutar pela profissionalização da administração/gestão do SUS a partir de seus quadros 
próprios.

12. Criação da carreira do SUS com responsabilidade das três esferas de governo; que 
estimule a qualificação profissional e a dedicação exclusiva e seja definida de acordo 
com as reais necessidades de cada município e estado da federação, e sintonizada 
com perfis sócio-epidemiológicos específicos.

13. Reafirmar nossa luta contra a Lei da Responsabilidade Fiscal – LRF construindo 
mecanismos que superem e alterem os empecilhos legais em relação à saúde e 
ao SUS, de modo a garantir o direito à saúde, superar a precarização do trabalho e 
qualificar a gestão.

14. Defender a autonomia administrativa e financeira dos serviços de saúde.

Saúde do Trabalhador 

É importante considerar que num cenário de crise as empresas tendem a promover 

mudanças na base técnica e organizacional do trabalho, com repercussões importantes 

nos níveis de emprego, nos perfis da força de trabalho, nas condições objetivas e 

subjetivas em que o trabalho se realiza, instaurando novos padrões de desgaste e de 

adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras, reforçando assimetrias de poder que 

favorecem a redução de direitos, o descumprimento das medidas de proteção à saúde, a 

intensificação dos ritmos e das jornadas de trabalho e as práticas de assédio moral.

Assim, juntamente com as estratégias de defesa do emprego, a CUT deve desenvolver uma 

política de saúde do trabalhador capaz de reforçar, reciprocamente e de forma efetiva, 

a ação sindical nos locais de trabalho e ramos de atividade e nos espaços institucionais 

que regulam a prevenção e a reparação dos danos causados pelo trabalho, ou seja, as 

áreas da saúde, trabalho e previdência social.
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Atualização e fortalecimento do projeto 
sindical cutista com ampliação da base 
de representação da CUT para disputa de 
hegemonia

Somos fortes, somos CUT!

A regulação pública do trabalho

A qualidade do emprego está diretamente ligada à capacidade da regulação pública do 

trabalho que garanta um padrão de proteção social adequado e os direitos dos trabalhadores 

e das trabalhadoras. Desenvolvimento com distribuição de renda e melhoria do bem-estar 

geral da população envolve a ampliação dos serviços públicos de uso coletivo tais como: 

saúde, educação, transporte de massa, saneamento, segurança pública e outras políticas 

urbanas e rurais. Estas, além de garantir o acesso a serviços fundamentais, sobretudo para a 

população de baixa renda, geram intensa demanda de trabalho.

As vitórias e retrocessos em torno da agenda de valorização do trabalho são termômetros 

dos passos dados por nossa ação sindical. Mobilizações como a busca por igualdade nas 

relações de trabalho entre homens e mulheres e entre as populações branca e negra 

representam o interesse da maioria da classe trabalhadora brasileira. É esta maioria a principal 

vítima das contradições imanentes do sistema capitalista e de suas crises e necessidades de 

ajustes para acumulação do capital.

Sistema Nacional de Proteção dos Direitos dos 
Trabalhadores

A aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição – PEC, que vise modificar o § 2° 

no art. 7° da Constituição Federal para determinar a criação do Sistema Nacional de Proteção 

ao Salário e demais direitos dos trabalhadores, torna-se essencial. Já existe a PEC 369/2009 

com este objetivo, de iniciativa do deputado federal Iran Barbosa, do PT/SE, tramitando 
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no Congresso Nacional, denominada “PEC do Trabalhador”. Se aprovada, ela permitirá o 

fortalecimento das medidas de proteção dos direitos sociais e, dentre eles, dos direitos dos 

trabalhadores. Isto certamente fortalecerá a economia nacional e preparará melhor o Brasil 

para futuras crises que virão; pois são inerentes à natureza contraditória e excludente do 

Capitalismo. CUT envidará esforços para a aprovação dessa importante PEC.

Comunicação

Compreendendo a comunicação como instrumento estratégico, objetivando o 

estreitamento da comunicação com o dia a dia dos Sindicatos, a ampliação do diálogo 

com a sociedade e o estímulo à formação de uma rede de informação que acompanhe os 

recursos proporcionados pelas novas tecnologias, a CUT tem em suas prioridades: 

a) Intensificar a política de comunicação da CUT, potencializando a utilização dos 

meios de que dispomos, aprimorando e investindo em novos instrumentos, 

visando eficácia na divulgação de nossas ações e reafirmação de nossos princípios, 

fundamentais para a disputa;

b) Implementar o Plano de Ação Sindical de Comunicação, aprovado pela direção nacional 

em julho de 2009;

c) Divulgar as propostas da CUT a serem levadas à Conferência, discutidas e aprovadas 

no V Encontro Nacional de Comunicação (V ENACOM), considerando o acúmulo 

resultante do amplo debate que temos realizado em conjunto com parceiros dos 

movimentos sociais e de entidades que debatem a democratização da comunicação.

A CUT, por meio da Secretaria Nacional de Comunicação, desenvolverá as seguintes ações:

1. Ampliar e melhorar o Portal do Mundo do Trabalho, com a otimização e implantação 

da Rádio e TV Web.

2. Fortalecer o Jornal da CUT, que deve ter circulação massiva, servindo de instrumento 

organizador coletivo da classe trabalhadora.

3. Realizar uma Campanha de Comunicação e Marketing que dê visibilidade às ações, 

princípios e conquistas da CUT, articulada a uma campanha de sindicalização.

4. Elaborar uma Revista Sindical que reflita a prática e debata as concepções da CUT.
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5. Consolidar uma rede de informações que envolva as assessorias de comunicação dos 

sindicatos e a rede de rádios comunitárias próximas à CUT e o fomento a iniciativas de 

desenvolvimento de meios alternativos à mídia convencional.

6. Realizar o Encontro Nacional de Comunicação da CUT – ENACOM, articulando e 

envolvendo o conjunto dos dirigentes, os profissionais do segmento, Estaduais da 

CUT e Ramos, e que o ENACOM se efetive como prioridade no calendário cutista.

7. Realizar Encontros Estaduais de Comunicação.

8. Fortalecer a Rede Brasil Atual.

9. Implantar uma política permanente de formação para a comunicação no Plano 

Nacional de Formação da CUT, com oportunidade de formação para as assessorias de 

comunicação ligadas à CUT.

10. Curso sobre as novas tecnologias para capacitar dirigentes.

11. Curso para deficientes visuais sobre comunicação.

12. Disputar e construir meios alternativos de comunicação, principalmente rádios e 

televisões comunitárias.

13. Participar, sempre que possível, nos conselhos diretores das rádios e televisões 

comunitárias já constituídas e em plena atividade.

14. Fazer um levantamento das rádios comunitárias e socializar o cadastro com as 

Estaduais da CUT.

15. Montar uma rede de rádios comunitárias em parceria com a Agência Abraço de 

Comunicação e produzir um programa nacional da CUT feito em parceria com Abraço, 

disponibilizando arquivo para download ou Pod-cast.

16. Criar um Coletivo de Comunicação e um Conselho Editorial, plural e participativo.

17. Campanha nacional das rádios comunitárias – “adote uma rádio comunitária”.

18. Criar um programa em parceria com a Rádio Nacional AM.

19. Adotar o uso de Software livre e Programas de acessibilidade para pessoas com 

deficiências visuais.
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Políticas para mulheres

As mulheres são 51% da população brasileira. Constituem, aproximadamente, 46% do 

mercado de trabalho e são responsáveis pelo sustento de um terço das famílias no Brasil. 

Todavia, elas também são as mais atingidas pelo desemprego, pela precarização do trabalho, 

têm presença expressiva no segmento informal e desprotegido do mercado de trabalho e 

vivem de forma ainda mais grave a pobreza. Entre as que estão inseridas no mercado de 

trabalho formal, se concentram nos postos de trabalho menos qualificados, nas funções de 

menor prestígio social e com menor remuneração.

Mesmo com o grande crescimento da participação das mulheres no mercado de trabalho, 

o aumento de sua importância econômica (também na responsabilidade pelo sustento da 

família) e o seu destaque profissional em vários setores, a sociedade brasileira ainda revela 

fortes traços do modelo patriarcal. Não são raras as situações de discriminação e de opressão 

às mulheres, como a violência, inclusive doméstica, além do assédio sexual e do assédio 

moral no local de trabalho.

A esfera do trabalho, ao mesmo tempo em que reflete valores sociais que atribuem um 

papel secundário às mulheres, contribui para a reprodução desses valores, o que pode ser 

observado através da divisão sexual do trabalho, da segmentação ocupacional, das barreiras 

ao acesso, à permanência e à promoção no emprego, das menores possibilidades de acesso 

à qualificação profissional e de ascensão aos postos mais elevados nas empresas. No que se 

refere às trabalhadoras rurais, a exploração e a discriminação se revelam também na falta de 

acesso à posse da terra – mesmo quando esta é garantida na lei. 

Uma das consequências da “situação de fato” na divisão sexual do trabalho é que as 
mulheres trabalhadoras continuam sendo as principais responsáveis pela esfera doméstica, 
o que reafirma a persistência da dupla jornada e da sua quase exclusiva responsabilidade no 
cuidado dos filhos(as), idosos(as) e doentes. É preciso encarar o desafio de que o conceito 
de trabalho seja ampliado, abrangendo também o trabalho reprodutivo e reconhecendo o 
trabalho doméstico como trabalho.

A compreensão de que as mudanças no trabalho e a pobreza afetam de forma diferenciada 
as mulheres, de que a precarização as tem atingido de forma ainda mais aguda e de que o 
atual padrão de acumulação utiliza-se da divisão sexual do trabalho e das relações de gênero 
justifica a formulação de políticas sindicais e públicas dirigidas à promoção da igualdade 
e à ampliação dos direitos sociais das mulheres. E isso deve se refletir na organização 
das campanhas salariais, nas campanhas de sindicalização, nas campanhas temáticas 
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e na intervenção das disputas gerais na sociedade em torno da mudança do modelo de 
desenvolvimento.

A CUT deve também apoiar a luta das mulheres pelo benefício da aposentadoria especial, 
a partir do projeto de lei que tramita no congresso, no sentido de garantir o benefício da Lei 
Orgânica da Assistência Social – LOAS, independente que seu companheiro seja aposentado. 

As mulheres precisam ter direito a sua saúde sexual e reprodutiva; devem ter o direito 
de escolher quando querem e se querem ser mães. Por isso a CUT reafirma sua posição 
construída ao longo de sua história, e aprovada no Congresso de 1991, pela descriminalização 
e legalização do aborto. E é reafirmando e avançando com esta posição que a CUT passa a 
integrar a Frente Nacional pelo fim da Criminalização das Mulheres e pela Legalização do 
Aborto, incorporando em sua luta a descriminalização e a legalização do aborto, e a luta 
das mulheres pelo acesso a todos os métodos contraceptivos, sendo responsabilidade do 
Estado, o fornecimento nos hospitais e postos de saúde públicos.

No tocante às trabalhadoras rurais, é preciso assegurar políticas públicas voltadas para a 
realidade vivida por estas mulheres, o direito de igualdade de acesso às políticas públicas 
gerais e a superação das inferioridades existentes nas tomadas de decisão sobre modelos 
de produção e investimento.

A opressão machista impõe-se a todas as mulheres, contudo, para algumas, essa opressão 
é vivida de forma mais intensa, combinada com uma série de outras discriminações e 
preconceitos, caso, por exemplo, das jovens, negras, deficientes, lésbicas, quilombolas, 
ribeirinhas, agricultoras, indígenas e pescadoras. A CUT deve ser cada vez mais um instrumento 
para a luta do conjunto de todas as mulheres trabalhadoras, reconhecendo, visibilizando 
e respeitando esta diversidade existente também entre as mulheres. É fundamental que 
política de gênero seja transversal e esteja presente nas ações de todas as Secretarias da 
CUT.

Assim, o debate sobre a organização das mulheres na CUT – além de incorporar a 

realidade das diferentes categorias profissionais e a diversidade existente na organização 

das próprias instâncias e entidades filiadas à CUT – deve colocar com centralidade a 

questão de como responder a esses desafios. É prioritário estabelecer estratégias para 

que as necessidades das trabalhadoras sejam consideradas na formulação do conjunto 

das políticas e da intervenção sindical. 

A CUT deve atuar de forma decisiva para que a especificidade da situação vivida pelas 

mulheres trabalhadoras seja incorporada enquanto uma luta de toda a classe trabalhadora.
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O sistema capitalista separa a esfera da vida pública da doméstica, e responsabiliza 

as mulheres pelos trabalhos na esfera doméstica. O Estado tem que ter responsabilidade 

em criar e ampliar políticas públicas orientadas pelo objetivo de compartilhamento entre 

homens, mulheres e Estado do trabalho doméstico e de cuidado com a vida humana.

A diferença salarial entre homens e mulheres é outro fator concreto de discriminação 

das mulheres que precisa ser enfrentado. Elas recebem salários menores do que os homens, 

mesmo quando desempenham as mesmas funções. Para reverter esse quadro são necessárias 

políticas de elevação da renda, a exemplo da política de valorização do salário mínimo, e 

políticas de combate à diferenciação do trabalho por sexo, que confina as mulheres em 

guetos. É preciso a ampliação e criação de bens e serviços públicos como creches noturnas, 

lavanderias e refeitórios coletivos, dentre outros. 

A CUT:

1. Incentivará a participação de mulheres sindicalizadas nas ações do Poder Público que 
visem à criação de políticas públicas para as mulheres; bem como nas campanhas 
nacionais pela legalização do aborto e contra a criminalização dos movimentos 
sociais, em especial, os movimentos de mulheres.

2. Irá elaborar e propor uma Proposta de Emenda Constitucional – PEC que altere o Art. 
7º da Constituição Federal, e que garanta a equiparação de direitos às trabalhadoras 
domésticas, tendo a compreensão de que esta luta não é só das trabalhadoras 
domésticas e do Ramo, e sim do conjunto da classe trabalhadora e das entidades 
cutistas.

3. Ampliará a participação das mulheres na Central, promovendo ações e campanhas 

entre os trabalhadores e trabalhadoras com vistas à paridade entre homens e mulheres.

Perfil das Dirigentes das Secretarias da Mulher 
Trabalhadora da CUT

A presença das mulheres no espaço público e, consequentemente, na política, ainda é 

fortemente marcada por preconceitos, discriminações e tentativas diretas e indiretas, de 

exclusão. Isto porque ainda vivemos em uma sociedade machista, racista e homofóbica que 

tenta impor às mulheres a restrição ao espaço privado, doméstico.

Para romper com as desigualdades vividas pelas mulheres em todos os âmbitos da 

sociedade, a Central Única dos Trabalhadores, a partir do debate sobre a necessidade de 
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construir espaços que visem garantir as especificidades das mulheres, como também a 

transversalidade da política de gênero nas diversas políticas da Central, constituiu em suas 

instâncias verticais e horizontais, Secretarias da Mulher Trabalhadora.

Se, por si só, a ocupação de cargos políticos pelas mulheres já encontra uma série de 

dificuldades, a ocupação do cargo de Secretária da Mulher, vem acompanhada de uma 

tarefa ainda mais desafiadora, “não basta ser mulher!”. 

Esta mulher, necessariamente precisa ter a capacidade de trazer para o movimento 

sindical a perspectiva feminista, que garanta na pauta das mulheres trabalhadoras a luta 

pelo fim do machismo e de todas as formas de opressão. É preciso que seja uma mulher 

comprometida com as bandeiras históricas das mulheres cutistas e do movimento de 

mulheres pela igualdade entre homens e mulheres. Ela precisa, ainda, ser uma mulher 

aguerrida, que não perca de vista que o combate ao machismo deve se concretizar, 

cotidianamente, com a introdução de novas formas do “fazer política”, buscando construir 

parcerias internamente no movimento sindical e externamente no movimento de mulheres. 

Este é o caminho para a construção de políticas que visem superar as adversidades, sempre 

com a sabedoria de que lugar de mulher é em todo lugar. 

Esta perspectiva de atuação feminista a partir da Secretaria de Mulheres possibilitará 

que mais companheiras sejam convencidas, politicamente, da importância de uma atuação 

conjunta no combate ao machismo e ocupem mais espaços além das Secretarias de Mulheres 

no interior das estruturas sindicais. Vemos que, na medida em que a política feminista avança 

no interior de nossa Central, a presença das mulheres cresce e em algumas Estaduais da CUT 

e Ramos elas já estão nas presidências, nas tesourarias, secretarias gerais e demais cargos 

tradicionalmente de maior poder de decisão. As mulheres também precisam sempre ter a 

garantia de condições objetivas para exercer estas tarefas políticas.

Sendo assim, as Secretárias de Mulheres eleitas nas instâncias da Central: Congressos 

Estaduais, de Ramos e Congressos Nacionais da CUT; devem ter como referência este 

perfil e que estejam imbuídas desses compromissos. A construção de uma sociedade 

sem nenhum tipo de opressão passa, necessariamente, pela organização e presença 

das mulheres nos diversos âmbitos e espaços. Esta deve ser a nossa prática cotidiana 

para romper com o machismo, no caminho da igualdade de oportunidades, na vida, no 

trabalho e no movimento sindical.



D e s e n v o l v i m e n t o  c o m  T r a b a l h o ,  R e n d a  e  D i r e i t o s

51

Política da CUT de Combate ao Racismo

A Central Única dos Trabalhadores – CUT tem avançado muito timidamente no 

encaminhamento da política de combate ao racismo no mercado de trabalho junto a seus 

sindicatos filiados. Neste sentido, entendemos que os(as) cutistas não podem se furtar de 

discutir com mais ênfase a sua política de Combate ao Racismo.

Com a decisão da 12a Plenária Nacional da CUT, que garantiu a criação da Secretaria 

Nacional de Combate ao Racismo, um passo importantíssimo foi dado na defesa da população 

afrodescendente de nosso país.

Vários são os documentos dos institutos oficiais que mostram o alto patamar de racismo 

institucionalizado no país. Os Relatórios Periódicos Relativo à Convenção Internacional Sobre 

a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, enviados pelo Brasil às Nações 

Unidas, reconhecem a existência de práticas racialmente discriminatórias que incidem nas 

relações trabalhistas, nas taxas de emprego e desemprego, no sistema educacional, nas taxas 

de analfabetismo, nos índices de mortalidade infantil e expectativa de vida, nas decisões do 

Judiciário etc.

Além disso, a Conferência Mundial Contra o Racismo, ocorrida em Durban, em setembro 

de 2001, abriu algumas possibilidades no campo do direito. Novos Tratados Internacionais 

tem surgido a partir das articulações do Movimento Social Negro. Para os afrodescendentes 

e indígenas o reconhecimento por 173 países de que “a escravidão é um crime contra a 

humanidade e que o tráfico transatlântico de escravos trouxe consequências nefastas aos 

povos indígenas e negros, e que na raiz da pobreza, do racismo, da xenofobia, da intolerância 

e da marginalização social, está o processo escravagista”, dá margem a lutas, tanto no campo 

jurídico quanto no campo político, na busca de reparações ao povo negro.

A Central, tal qual o Movimento Negro Brasileiro, está inserida na defesa da política de 

cotas, que tramita no Congresso Nacional, assim como na defesa pela aprovação imediata do 

Estatuto da Igualdade Racial, que também tramita por lá a mais de dez anos. Hoje o Estatuto 

está pronto para ser votado, mas o lobby da imprensa e dos setores conservadores da 

sociedade contra a norma emperra seu andamento. Nesse sentido, a CUT precisa fortalecer 

ainda mais essas lutas.

Da mesma forma, a implementação efetiva da Lei 10.639/03, que inclui na rede oficial de 

ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, hoje com quase seis 

anos, sofre do preconceito e racismo estrutural da sociedade brasileira, pois nem mesmo 
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a maioria dos sindicatos de professores do país tem feito um empenho mais acirrado em 

defesa da aplicação da Lei que modifica a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) no seu artigo 26, 

onde se lê: “Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por 

uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela”.

A titulação de terras quilombolas, que ainda passa por um lento processo de 

reconhecimento, é outro item que sofre inúmeras pressões dos setores latifundiários, 

inclusive com uma ADIN (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra o decreto presidencial 

que regulamenta Constituição Federal de 88 quanto à posse dos quilombolas em suas terras 

seculares. A pressão dos segmentos ruralistas no Congresso precisa de um contraponto da 

Central, conforme nosso correto posicionamento sobre a demarcação das terras indígenas 

Raposa Terra do Sol.

As representações de classe, através dos sindicatos filiados e da Central Única dos 

Trabalhadores, têm papel fundamental neste processo de discussão.

A partir destas considerações, podemos concluir que já não basta mais à CUT ter alguns 

poucos militantes nessa temática, é preciso que a Central amplie o debate, e para isso precisa 

investir na formação e capacitação de novos dirigentes sindicais, de modo que esse tema 

seja levado para dentro de cada sindicato e para todos os locais de trabalho.

 Neste sentido, a CUT deve: 

1. Priorizar no meio sindical a conscientização e discussão da igualdade de oportunidade 

no emprego, com aplicação da Convenção 111 da OIT e inserção de cláusulas de 

“igualdade de oportunidades” nos acordos coletivos de trabalho.

2. Retomar a Campanha Nacional articulada, pela implementação da Convenção 111 da 
OIT, inclusive com reprodução e distribuição da Cartilha da Convenção 111, lançada 
no Fórum Social Mundial de Belém do Pará em janeiro de 2009.

3. Defender a adoção de políticas de promoção da igualdade na área do funcionalismo 
público, com implementação de políticas de indução e de estímulo à promoção da 
igualdade de oportunidades e tratamento. Da mesma forma no setor privado.

4. Inserir na metodologia de pesquisas realizadas pelo movimento sindical cutista o 
quesito raça/cor.
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5. Realizar em caráter permanente atividades de formação que abordem a temática 
racial, em transversalidade com as temáticas de gênero, orientação sexual, classe e 
linguagem, visando à eliminação de todas as formas de discriminação.

6. Articulação com outras entidades nacionais e internacionais no encaminhamento 

dos resultados da III Conferência Mundial da Organização das Nações Unidas Contra 

o Racismo, realizada em setembro de 2001, em Durban, na África do Sul, bem como 

encaminhar aos sindicatos e as suas direções as propostas brasileiras para a revisão e 

avalização de Durban, que acontecerá em Genebra; em especial, os encaminhamentos 

e debates de propostas relacionadas ao mundo do trabalho.

7. Incorporar, de imediato, no calendário de lutas da CUT, o dia 20 de novembro, Dia 
Nacional da Consciência Negra e Aniversário da Morte de Zumbi dos Palmares, e lutar 
para torná-lo Feriado Nacional.

8. Pautar no calendário de atividades o dia 21 de janeiro, Dia Nacional contra a Intolerância 
Religiosa às religiões de Matriz Africana.

9. Incorporar homenagem a João Cândido, no dia 22 de novembro; o marinheiro negro 
líder da Revolta da Chibata, símbolo da unidade entre raça e classe na luta contra o 
racismo.

10. Orientar a implementação de Secretarias de Combate ao Racismo e Secretarias da 
Mulher em todos os sindicatos cutistas.

11. Elaborar uma cartilha explicativa para ser distribuída e trabalhada, principalmente 
nas escolas, buscando parcerias para, juntamente com o movimento negro, envolver 
a sociedade na discussão sobre ações afirmativas e reparações precedendo de um 
breve histórico sobre a luta contra o preconceito racial.

12. Encaminhar proposta de inclusão do debate sobre ações afirmativas nos cursos de 

formação das seguranças públicas, privadas e institucionais.

13. Defender que a política de reparações e as ações afirmativas seja um elemento tático 

para a construção de uma nova sociedade.

14. Interceder junto ao Ministério Público Federal – MPF e Ministérios Públicos Estaduais 

– MPE, para que exijam o cumprimento da Lei 10.639/03. A Central deve se inserir no 

programa de combate à discriminação racial no mercado de trabalho, instituído pelo 

MPF.

15. Realizar denúncia pública e campanha nacional contra o extermínio da juventude 

negra, hoje à mercê da Polícia Militar e do tráfico de drogas.



R E S O L U Ç Õ E S

54

16.  Participar, juntamente com as Estaduais da CUT, do Congresso Nacional de Negras 

e Negros do Brasil – CONNEB, tendo em vista ter assento na Coordenação Política 

Nacional deste Congresso.

17. Defender publicamente o Decreto 4.887/2003, que trata da titulação de terras 

Quilombolas e que, por pressão da bancada ruralista do Congresso Nacional, está 

sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto, deve convidar entidades 

como a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Quilombolas 

– CONAQ, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR, a Fundação Palmares e 

representações quilombolas de todos os estados para discutir a criação de mecanismos 

de defesa da demarcação e titulação das terras quilombolas.

18. Orientar que os representantes sindicais participem da organização da II Conferência 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial – CONAPPIR, inclusive participando da 

tirada de delegados que possam defender as políticas encaminhadas pela CUT.

19. Orientar que os sindicatos ligados à área de educação e que tenham acúmulo na 

discussão da educação anti-racista participem da CONAE 2010, defendo as ações da 

lei 10.639/03, e a implantação das cotas.

20. Iniciar, em todo o território brasileiro, uma campanha pública pela aprovação imediata 

do Estatuto da Igualdade Racial.

Políticas da CUT para o direito à livre 
orientação sexual: Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais

Orientação Sexual: uma questão política e cultural! Por se tratar de um tema que permeia 

todos os espaços da ação sindical, a questão de orientação sexual necessariamente tem que 

se fazer presente em todas as políticas desenvolvidas nos sindicatos e nos movimentos 

sociais. O debate sobre orientação sexual deve ser tratado de forma integrado às demais 

políticas desenvolvidas na CUT, como ação permanente, interagindo com atividades e o 

desenvolvimento de programas para a capacitação, articulado à geração de trabalho e renda.

Hoje já podemos entender as homossexualidades através de vários prismas. Rompe-se 

com a linha que, há poucas décadas, propiciava uma visão estreita de caráter médico ou 

policial.
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Num momento em que a política neoliberal reduz tudo a mercadorias, o tema insere-se 

no atual processo de disputa ideológica. A discussão nos habilita a defender uma sociedade 

mais fraterna, rompendo com uma visão limitada e excludente.

Nas ações específicas de cada categoria profissional, a questão orientação sexual tem 

que ser contemplada, e isso aponta à necessidade deste debate ser priorizado na elaboração 

de pautas de reivindicações e, acima de tudo, ser garantido nos acordos coletivos. Fica o 

desafio de contemplar em suas atividades homens e mulheres, sem discriminação, pois as 

homossexualidades a cada dia tomam espaço na sociedade brasileira. Na sua esteira, surgem 

debates envolvendo a violência social, a literatura, a política, a antropologia, a cultura, a 

filosofia, o direito e também o movimento social, que cresce em sua luta pela igualdade e 

não discriminação.

Esta aposta na promoção dos direitos fundamentais da liberdade e de igualdade para 

todos impele a Administração Pública e a sociedade para a realização do compromisso 

fundamental da democracia numa sociedade plural na esfera da sexualidade: a valorização 

da diversidade na vida comunitária e o respeito à construção das subjetividades. Para tanto 

é necessário educação para os direitos humanos, condições de trabalho dignas e livres de 

discriminação, relações de trabalho pautadas pelo respeito e dignidade, e a observância 

destes princípios pelo poder privado ao estabelecerem relações com o poder público: 

convênios, acordos, parcerias, contratos administrativos e afins.

Os desafios de uma nova gestão da CUT que tratará de assuntos que remetem a 

discriminações seculares na sociedade são imensos. A discriminação por orientação sexual 

é uma das realidades que mais fortemente resiste e desafia o princípio da igualdade, e 

sem que seja vencida tal realidade discriminatória, a classe trabalhadora continuará a ver 

negligenciado direitos e garantias fundamentais, em virtude do preconceito e intolerância. 

Pensar uma sociedade em que o direito ao exercício pleno da sexualidade seja respeitado 

enquanto direito privado, sem que Estado nem qualquer setor da sociedade possam interferir, 

é um grande desafio para a sociedade contemporânea e para o movimento sindical. Para 

que esta utopia seja plenamente alcançada, a CUT:

1. Junto com suas entidades filiadas, reconhecerão os companheiros e companheiras 

homossexuais (LGBT) como dependentes legais para todos os benefícios oferecidos 

pelas entidades, garantindo de fato os direitos para os relacionamentos entre pessoas 

do mesmo sexo.

2. Junto com suas entidades filiadas garantirão, nas pautas de reivindicações de 
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convenções coletivas, a extensão de benefícios aos dependentes de pessoas 

que comprovem união estável do mesmo sexo, e que se busque com os nossos 

parlamentares um projeto de lei neste sentido.

3. Incentivará a criação de coletivos LGBT em todas as instâncias de Central (Nacional, 

Estaduais, Ramos).

4. Passa a incluir na sua agenda nacional a participação em todas as Paradas LGBT 

em todos os Estados, levantando as discussões políticas e encaminhamentos do 

coletivo LGBT da entidade e reproduzindo as bandeiras de luta deste segmento nos 

movimentos sociais.

5. Realize uma pesquisa na base dos seus sindicatos que aborde o preconceito, os 

direitos e a organização da comunidade LGBT, com o objetivo de realizar um encontro 

nacional até 2012, onde serão levantadas todas as demandas que apontarem políticas 

a serem implementadas.

6. Que nos cursos de formação promovidos pela Secretaria de Formação da CUT esteja 

presente uma grade tratando do tema LGBT, buscando resgatar o histórico desta luta, 

construindo uma linha do tempo que situe os dirigentes sobre o tema, permitindo 

assim uma atuação qualificada no combate à discriminação e à violência contra 

lésbicas, gays, bissexuais e transexuais.

7. Faça um movimento com todos os seus sindicatos e afiliados e solicite dos poderes 

públicos a organização de delegacias de combate à homofobia, com pessoal 

especializado para o combate a estes crimes.

8. Abra o debate pela aprovação de uma lei que obrigue o ensino de História e Identidade 

do Movimento Homossexual no Mundo e no Brasil.

9. Orientará todos os setores de comunicação e informação de suas afiliadas a criarem 

um espaço LGBT nos jornais, revistas e outros instrumentos para informar, divulgar e 

formar as questões pertinentes ao tema e, principalmente, para registrar os casos de 

violência que ocorram ou venham a ocorrer, cobrando das autoridades a apuração e a 

punição nas formas da lei, provocando na grande imprensa a divulgação desses casos 

para que não caiam no esquecimento e fiquem sem punição devida.

10. Criará mecanismos de inclusão e proteção de travestis e transexuais nos espaços 

sindicais e nos locais de trabalho.
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11. Defenderá uma legislação que garanta os direitos previdenciários dos casais 

homoafetivos e dos formados por travestis e transexuais.

12. Apoiará cursos sobre valorização da diversidade e respeito à livre orientação sexual 

junto aos profissionais da rede pública de ensino.

13. Exigirá a preparação de agentes de segurança pública e profissionais da saúde para que 

possam atender homossexuais, travestis e transexuais com respeito e humanidade.

14. Realizará uma campanha pela aprovação, na Câmara Federal, dos Projetos de Lei 

2.285/2007 (Estatuto da Família) e 1.151/1995 (Disciplina a união civil entre pessoas 

de mesmo sexo).

15. Colocará no seu calendário oficial as principais datas da luta LGBT: 29 de janeiro – 

Dia das Travestis; 28 de junho – Orgulho Gay; 29 de agosto – Visibilidade Lésbica. 

Ao mesmo tempo, promoverá ações concretas de integração com as entidades de 

representação LGBT nos estados, através da elaboração de seminários, encontros ou 

eventos conjuntos, que possibilitem a divulgação nas diversas categorias profissionais 

das pautas destes movimentos.

16. Orientará suas estruturas horizontais e verticais para que disponibilizem suas 

assessorias jurídicas, em conjunto com os Centros de Referência LGBT, nos casos de 

homofobia, lesbofobia e transfobia contra trabalhadores e trabalhadoras.

17. Incentivará ações que possibilitem a visibilidade positiva de personalidades 

homossexuais com garantia de discussão da temática LGBT em todos os espaços de 

formação, através de mesa específica do tema.

18. Formará dirigentes sindicais na temática de Direitos Humanos e população LGBT, 

em associação com grupos do movimento homossexual que tenham trabalhos 

reconhecidos, possibilitando discussão aprofundada que minimize os efeitos do 

preconceito existente com gays, lésbicas, travestis e transexuais.

19. Enviará ofício ao Presidente Lula solicitando a promulgação de um decreto que legalize 

o uso do nome social das transexuais e travestis no serviço público direto e indireto, 

em apoio ao Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT. 

O referido decreto deverá revogar ou adequar disposições do Decreto 5.703/2006, 

que versa sobre a fé pública dos cartões de identidade funcional expedidos pelos 

Ministérios e Órgãos da Presidência e Vice-Presidência da República.
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20. Criará e participará de lutas contra o assédio sexual e o assédio moral.

21. Estimulará a confecção, a apresentação e o debate de materiais educativos (vídeos e 

publicações) sobre diversidade sexual e superação da homofobia.

22. Apoiará estudos e pesquisas, em parcerias com centros de estudo e Universidades, 

sobre as relações de gênero e a situação das mulheres lésbicas.

Políticas da CUT para a inclusão das 
trabalhadoras e trabalhadores com 
deficiência

Construir políticas, projetos, seminários, oficinas que promovam a formação de 

trabalhadores aptos a desenvolverem atividades voltadas para as pessoas com deficiência, 

promovendo a universalização. A Central também deverá garantir nos seus eventos e 

atividades, a acessibilidade universal possibilitando a participação de todos. 

Também será tarefa da CUT lutar e pressionar os órgãos públicos e diferentes setores da 

sociedade a implantar políticas que possibilitem a inclusão deste segmento, valorizando 

nossas diferenças para um trabalho coletivo e promovendo a reflexão, a crítica e a democracia, 

contribuindo para a construção de ações concretas para o exercício pleno da cidadania.

1. A CUT resolve defender a educação inclusiva por acreditar que é base para a 

autonomia à pessoa com deficiência, estudar na classe comum da escola regular é 

um direito dela e constitui obrigação da sociedade e do Estado. A proposta de manter 

a educação segregada para crianças, adolescentes e jovens implica em abrir mão de 

um direito constitucional, dispondo de um direito que, por natureza, é definido como 

indisponível. Falar em educação não implica tratar apenas do hoje, mas também do 

amanhã e do futuro de pessoas com deficiência que um dia deixarão de ser alunos 

e que devem ter o direito de viver em sociedade e fazer suas próprias escolhas e 

devem também ter direito de acesso aos apoios quando necessário para atender a 

suas necessidades educacionais específicas. 

2. A CUT e seus sindicatos filiados devem disputar os espaços nos Conselhos de Direito 

de Pessoas com Deficiência nas estâncias municipais, estaduais e nacional nas vagas 

destinadas a representação de trabalhadores.
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3. A CUT terá em seus quadros de funcionários o mínimo de 5% de trabalhadores com 

deficiência, para demonstrar seu comprometimento na inclusão da pessoa com 

deficiência.

4. A Central também deverá oferecer nos seus eventos e atividades, a acessibilidade 

universal (física, comunicação e todas as outras definidas em lei) proporcionando a 

participação de todos.

5. Não a terceirização do trabalho de pessoas com deficiência, por entidades como 

ONGs e entidades de pessoas com deficiência, bem como por qualquer empresa de 

terceirização.

6. A CUT deverá tornar acessíveis todos seus meios de comunicação (informativos, 

panfletos, site etc.).

Organizar a juventude trabalhadora

A ação da CUT junto à juventude brasileira deve inaugurar uma nova agenda em relação 

às políticas públicas para este segmento da população. De imediato, é preciso incluir a 

juventude trabalhadora no sistema público e universal de proteção social. Por outro lado, 

para alterar estruturalmente a sua condição social, ela necessita urgentemente do direito 

de não trabalhar. A idade mínima defendida universalmente como prazo para a entrada no 

mercado de trabalho – aquela idade que combina com a conclusão do tempo formal de 

educação básica – é completamente desconsiderada pela ganância do capital, que introduz 

cada vez mais cedo jovens, adolescentes e crianças no mercado de trabalho, em sua absoluta 

maioria submetida à ausência de proteção social de qualquer tipo. A agenda sindical deve 

incorporar a reivindicação por políticas públicas universais que garantam a permanência da 

juventude no sistema educacional, não apenas na educação fundamental – hoje a única que 

é obrigatória. Políticas de transferência de renda direta e aquelas voltadas para a elevação 

da renda das famílias – como a valorização do salário mínimo – contribuem para alterar o 

padrão de inserção ocupacional do(a) jovem trabalhador(a).

No âmbito da CUT, é preciso estimular a participação da juventude, filiada ou não aos nossos 

sindicatos, e a Secretaria da Juventude, tendo como objetivo se aproximar da linguagem e 

do mundo jovem e fortalecer a juventude cutista, funcionará de forma horizontal.
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O cargo de Secretário(a) da Juventude da CUT será ocupado por um(a) jovem com até 

35 anos de idade e que tenha participação ativa nas atividades e debates dos coletivos da 

juventude da Central.

Fica mantido o Coletivo Nacional da Juventude da CUT (composto pelos secretários e 

secretárias estaduais de juventude e mais um representante por Ramo), os Coletivos Estaduais 

da Juventude e nos Ramos. Devemos incentivar a criação de secretarias de juventudes nos 

sindicatos, estabelecendo diálogo permanente com os coletivos estaduais e o nacional.

O Coletivo tem travado o debate de juventude e vem fazendo um trabalho contínuo, 

primando pela democracia, respeito e pela pluralidade de opiniões, garantindo dessa forma 

a participação da juventude sindical. Com isso, teremos maior potencialidade para realizar 

campanhas de sindicalização de jovens trabalhadores(as).

Aprofundar os laços de solidariedade entre as juventudes da CUT, centrais sindicais, dos 

sindicatos, movimentos sociais, entre outras organizações sociais de esquerda do Brasil e 

do mundo. Cumpre destacar a aliança necessária com outras organizações populares que 

contribuem para transversalizar o tema da juventude, como a Coordenação dos Movimentos 

Sociais – CMS, União Nacional dos Estudantes – UNE, União Brasileira dos Estudantes 

Secundaristas – UBES e outras.

Devemos incrementar as formas de comunicação e organização da juventude, inserindo 

o uso das novas Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC como uma ferramenta de 

ação sindical, dialogando com os Pontos de Cultura.

As juventudes da CUT deverão ter no próximo período uma atuação ainda mais 

protagonista na construção e desenvolvimento de políticas e campanhas que responderão 

de forma concreta à demanda das juventudes por geração de trabalho decente no Brasil.

A juventude trabalhadora brasileira é urbana e rural; são estudantes, pais e mães de 

família que sofrem impactos mais negativos quando são jovens mulheres e/ou negros. 

Para além de identificar a juventude como uma fase da vida, é necessário entendermos 

a diversidade das juventudes e suas diferentes maneiras de acesso ao mercado de 

trabalho. Poderíamos ver a entrada no mercado de trabalho como a chegada à vida adulta. 

Entretanto, a precariedade dos serviços públicos e a insegurança sócio-econômica deixam 

a juventude à margem da sociedade.
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A realidade precária da juventude é demonstrada por elevadas taxas de desemprego 

e informalidade, assim como nos baixos níveis dos rendimentos e de proteção social. Em 

termos relativos, os jovens apresentam taxas de desocupação e informalidade acima da 

média das demais faixas etárias ou da média dos adultos; bem como os menores níveis de 

rendimentos relativos. Aproximadamente 70% da juventude brasileira faz parte da População 

Economicamente Ativa – PEA e um terço das pessoas empregadas são jovens.

Os(as) jovens dos diversos movimentos sociais possuem muitas lutas em comum a 

serem travadas. É preciso unificar a juventude por meio do movimento sindical, estudantil, 

de mulheres, do movimento negro, os movimentos da luta pela terra, dos trabalhadores 

desempregados e diversas manifestações juvenis. A juventude trabalhadora deve reivindicar 

os espaços de discussão das políticas públicas de juventude, principalmente as de âmbito 

federal.

Ao longo das ultimas gestões da CUT, o tema da juventude ganhou grande proporção 

devido aos dados alarmantes sobre a situação laboral e educacional do jovem brasileiro, 

apresentando-se como mais um grande desafio para a nossa central.

Para combater as mazelas por que passa a juventude trabalhadora, é essencial que 

algumas lutas específicas sejam travadas pela CUT:

1. Redução de carga laboral para estudo (sem redução de salários).

2. Fortalecimento do Sistema Público de Educação Profissional.

3. Fortalecimento dos programas de erradicação do trabalho infantil.

4. Reduzir a burocratização e ampliar os programas e políticas voltados ao jovem do 

campo no que diz respeito ao acesso à terra, ao crédito, à formação e qualificação 

profissional, ao acompanhamento técnico, à comercialização e beneficiamento da 

produção e ao incentivo às práticas agroecológicas.

5. Lutar pela institucionalização de um marco legal para as políticas públicas de 

juventude; com a aprovação do Estatuto da Juventude, do Plano Nacional de 

Juventude e da Proposta de Emenda Constitucional – PEC sobre juventude (todos 

tramitando no Congresso Nacional); com o fortalecimento de conselhos estaduais 

e municipais; garantindo e aprimorando a presença da CUT na implantação desses 

espaços de controle social e participando ativamente das conferências e construção 

de políticas públicas.
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6. Construir, com as entidades classistas, mecanismos de controle dos estágios, agora 

regulamentados por lei.

7. Construir propostas para o primeiro emprego, buscando inverter o assustador índice 

de informalidade, que é o aspecto central da precarização do trabalho juvenil.

8. Participar das lutas contra a mercantilização da educação e por uma escola pública, 

universal, laica, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada; assim como efetivar 

a educação do e no campo.

As questões relacionadas às mulheres, raça, homossexualidade, desenvolvimento 

sustentável e ao direito a terra devem ser pautas constantes, integrando formação política 

destinada à juventude, bem como, a capacitação de jovens dirigentes para assumir a direção 

nos seus respectivos sindicatos de base e na central. Temos como desafio a necessidade 

estratégica de organizar e construir uma plataforma nacional para/de/com a juventude 

brasileira.

Política da CUT para aposentados(as), 
pensionistas e idosos(as)

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Aposentados, Pensionistas e 

Idosos (as) da CUT – SINTAPI-CUT foi criado como uma estrutura no interior da CUT para 

representar, organizar e defender os direitos de cerca de 26 milhões de beneficiários da 

Previdência Social Pública. Atualmente possui em torno de 16 mil associados, bem como 

um amplo potencial de crescimento político e organizativo, considerando-se as dimensões 

de participação das mulheres, negros e negras, de trabalhadores e trabalhadoras com 

deficiência e em situação de vulnerabilidade social.

O aumento da base de representação do SINTAPI-CUT, a partir desse potencial existente, 
ampliará a sua credibilidade, bem como o poder de pressão junto aos três poderes, em 

todas as esferas, com a finalidade de garantir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras 

do Ramo e a auto-sustentação da entidade. A partir das resoluções congressuais e das 

plenárias da Central Única dos Trabalhadores foram deliberadas estratégias concretas para 

aprimorar a intervenção político-financeira da Central com relação ao SINTAPI-CUT, diante 

do crescimento de organizações do Ramo de Aposentados, Pensionistas e Idosos e da 

disputa junto às demais centrais sindicais que em alguns casos, exercem uma política de 

priorização deste ramo. É importante ressaltar que a Central Única dos Trabalhadores, sempre 
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fez a discussão do Ramo de Aposentados, Pensionistas e Idosos dentro de suas instâncias 

máximas, mesmo antes de sua fundação. Nesta trajetória foram apontadas as várias políticas 

que hoje culminaram na organização dos aposentados, pensionistas e idosos cutistas, nas 

suas bases. 

Em praticamente todas as resoluções congressuais da CUT, apontou-se para que o 

SINTAPI-CUT se organize por meio de sindicatos de base, com o auxílio dos sindicatos 

da ativa, como podemos observar a seguir num breve relato histórico: a reivindicação de 

aproximar a organização dos aposentados, pensionistas e idosos ao trabalho de base é antiga, 

remontando ao 1° Congresso Nacional da Classe Trabalhadora – CONCLAT, em 1983, e ao 1° 

Congresso Nacional da CUT – CONCUT, em 1984, que indicaram as estratégias para garantir 

direitos previdenciários do segmento. Ao mesmo tempo em que afirmou a necessidade de 

organização e representação própria, dada a especificidade em relação aos trabalhadores 

da ativa, o 2° CONCUT sublinhou: “no caso dos trabalhadores aposentados, será criado o 

sindicato de base dos aposentados”, reunindo todos e todas, “sem distinção de seu Ramo 

de origem”. Ressalte-se que no 5° CONCUT em 1994, foi aprovada a resolução de criação de 

uma organização nacional para representar os trabalhadores aposentados e pensionistas 

do campo e da cidade, ação que foi finalmente concretizada em 18 de maio de 2000 com 

a fundação do SINTAP, e que ganhou o “I” de Idoso no seu 2° Congresso Extraordinário, em 

novembro de 2007.

Diante disso, a CUT potencializará de forma mais efetiva todas as estratégias político-

organizativas e ações realizadas pelo SINTAPI-CUT, para conquistar novos associados, 

utilizando sua estrutura vertical e horizontal, envolvendo o conjunto dos Sindicatos, 

Federações e Confederações dos diversos Ramos; cumprindo agenda específica para 

esta finalidade, nos municípios, nas micro e macro-regiões e nos Estados, junto às sedes 

e subsedes da CUT, com ações concretas, com o objetivo de transformar o SINTAPI-CUT 

numa referência para os aposentados, pensionistas e idosos e transformar sua experiência 

em metodologia de conquista e ampliação de direitos, por meio da filiação ao SINTAPI-CUT. 

Como estratégia de ações para o SINTAPI-CUT, a CUT defenderá:

1. O fortalecimento político-organizativo do SINTAPI-CUT na estratégia da CUT, com o 

reconhecimento pela Central dos Sindicatos e Delegacias de Base do SINTAPI-CUT já 

existentes, criação de novas entidades de base do Ramo e sua ampliação em todo 

o território brasileiro; fortalecendo assim a sua estrutura vertical e a Organização no 

Local de Convivência – OLC dos aposentados, pensionistas e idosos, associada a uma 

ampla campanha de sindicalização e de filiação de entidades do Ramo.
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2. Na estratégia sindical, garantirá a participação do SINTAPI-CUT nas discussões sobre 

seguridade social nos espaços sindicais internacionais tais como a Coordenadora de 

Centrais Sindicais do Cone Sul – CCSCS, a Confederação Sindical de Trabalhadores e 

Trabalhadoras das Américas – CSA e a Confederação Sindical Internacional – CSI.

3. A disputa das propostas dos aposentados, pensionistas e idosos junto às organizações 

da Sociedade Civil e do Poder Público, qualificando o debate da Seguridade Social 

em todos os espaços e fóruns de políticas públicas locais, estaduais, nacionais e 

internacionais.

4. A pauta de reivindicações históricas do Ramo, tais como a recuperação das perdas dos 

benefícios, o fim do fator previdenciário, o cumprimento do Estatuto do Idoso, com 

ampliação de direitos e de espaços de convivência dos aposentados, pensionistas e 

idosos.

5. O fortalecimento dos canais de negociação com o Poder Público Federal, em especial o 

Ministério da Previdência, Saúde e correlatos sobre as reivindicações dos aposentados, 

pensionistas e idosos.

6. Reativação da Comissão de Valorização do Idoso junto ao Ministério da Previdência, 

em caráter permanente, para acompanhamento das negociações coletivas e dos 

projetos de interesse do Ramo, em tramitação na Câmara Federal, no Judiciário e no 

Executivo.

7. Mobilização dos aposentados, pensionistas e idosos, por meio de manifestações, 

debates e outras atividades voltadas para os três poderes em todas as esferas, para 

ampliação dos direitos no Ramo.

8. A ampla divulgação das atividades dos aposentados, pensionistas e idosos na defesa 

de seus direitos.

9. Manutenção e garantia do poder de compra dos aposentados no momento de sua 

aposentadoria.

Poder de compra dos aposentados e aposentadas

A lógica neoliberal do Estado mínimo justificava medidas que atentaram contra os direitos 

de todos os trabalhadores e trabalhadoras e em especial os(as) aposentados e pensionistas, 

pois estes, nesta lógica, são tratados como um peso para o Estado. Várias políticas quebraram 
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o contrato social com estes trabalhadores e trabalhadoras que contribuíram durante toda 
sua vida com a expectativa, que depois foi frustrada, de ter uma vida digna ao atingirem a 
aposentadoria. Seus rendimentos caíram; sob mecanismos cruéis que buscavam economias 
para o Estado à custa da redução dos benefícios.

Os meios de comunicação tiveram um papel fundamental para esconder esta artimanha 
da maioria da população. Instrumentos nas mãos da classe dominante, como jornais, TVs e 
rádios, manipularam a informação de forma a colocar os(as) aposentados e pensionistas no 
papel de usurpadores da sociedade, quando na verdade, eles eram vítimas.

Para se contrapor a esta situação, serão realizadas ações junto aos órgãos competentes 
(executivo e legislativo) que permitam a garantia do poder de compra no momento da 
aposentadoria, bem como a luta pela sua valorização.

Política da CUT de Saúde do Trabalhador

A saúde do trabalhador precisa ser assumida como uma prioridade pela CUT, 
desenvolvendo ações articuladas em todo o país, buscando resgatar a solidariedade e 
a participação, desenvolvendo consciências críticas e buscando garantir nos ambientes 
de trabalho a democracia com a possibilidade de organização efetiva dos trabalhadores. 
Precisamos resgatar reforçar a capacidade protagonista da CUT e organizar os sindicatos 
nessa área de extrema importância.

O tema é de importância essencial para se entender o funcionamento de uma sociedade 
onde o trabalho - embora apresente metamorfoses - continua sendo central, pois diz 
respeito às contradições que se mantêm e se reproduzem na sociedade; o corpo e a mente 
dos trabalhadores refletem as condições insalubres oriundas das relações de trabalho.

Em que pese os sintomas ou o adoecimento se expressarem de forma individual, trata-

se de uma questão essencialmente social, que diz respeito às questões peculiares de cada 

sociedade. Para além de uma dimensão meramente biológica, de relação de causa e efeito 

entre riscos ambientais e o corpo do trabalhador, a relação saúde-trabalho é um processo 

complexo, determinado pela interação dinâmica entre os elementos objetivos e subjetivos 

que compõem as situações de trabalho e que, a depender do contexto, podem desencadear 

o adoecimento. 

O trabalho é um elemento essencial na constituição do ser humano e é situado muito 
além da sua dimensão econômica, devendo ser visto como fator de integração na sociedade, 
de construção de identidade, de identificação de que sou aquilo que faço.
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As modificações no modo de organizar o trabalho têm implicações na saúde dos 
trabalhadores. Expressam as contradições e conflitos existentes na sociedade de classes. Os 
malefícios à saúde do trabalhador nem sempre se apresentam como doenças diagnosticadas, 
sendo assim menos visíveis.

O desenvolvimento de uma consciência crítica pelos trabalhadores; o resgate de 

espaços de solidariedade como contraponto às práticas de estímulo à competição entre os 

trabalhadores e a construção de canais de participação aos trabalhadores para a necessária 

construção coletiva de propostas com ações transformadoras, são dimensões estratégicas 

das lutas que devem ser consideradas na construção de uma política da CUT de saúde do 

trabalhador.

 Assim, a uma política da CUT de Saúde do Trabalhador deve considerar que a relação 
saúde-trabalho se insere no contexto mais geral das estratégias patronais de exploração 
do trabalho e que uma das suas expressões mais contundentes, os acidentes e doenças do 
trabalho, adquirem novas características em decorrência de mudanças na base técnica e 
organizacional que acabam por adicionar novos riscos àqueles ainda existentes.

A abordagem da relação da saúde do trabalhador com a saúde pública e o meio ambiente 
relacionado à atividade econômica constitui uma dimensão que os sindicatos e a CUT podem 
desenvolver com propriedade, desde os locais de trabalho até o âmbito nacional. Afinal de 
contas, a determinação dos padrões de produção e consumo é que define o tipo de adoecer 
e morrer da classe trabalhadora.

Secretaria de Saúde do Trabalhador

1. A Secretaria de Saúde do Trabalhador terá, entre suas atribuições:

a) Elaborar e implementar a política de saúde do trabalhador da CUT, tomando como 

base as determinações sociais dos processos saúde-doença relacionados com o 

trabalho e os princípios da reforma sanitária consolidados no SUS – integralidade, 

universalidade, equidade - como norteadores da suas estratégias que, em 

consonância com as deliberações da 12ª Plenária Nacional da CUT, terão como 

centro a lógica da vigilância em saúde a partir dos locais de trabalho. A vigilância 

em saúde pressupõe a intervenção precoce para modificar as situações que 

impõem risco e sofrimento, a fim de evitar a ocorrência de acidentes e doenças. 

A adoção da vigilância em saúde a partir dos locais de trabalho pressupõe o 

fortalecimento da organização dos trabalhadores e pensar a ações em saúde 
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do trabalhador para além das CIPAs, enquanto motor das ações sindicais em 

saúde seja para uma intervenção direta do sindicato, seja para acionar e cobrar a 

responsabilidade do poder público;

b) Articular nacionalmente a Política da CUT de Saúde do Trabalhador, assegurando sua 

implementação e organicidade no âmbito das instâncias horizontais e verticais da 

Central;

c) Definir a estratégia de ação sindical em defesa da saúde do trabalhador e do meio 

ambiente relacionado à atividade econômica, desde o local de trabalho até o 

nível nacional;

d) Formular políticas e propostas de intervenção da CUT em fóruns e instâncias 

governamentais Desenvolvimento com Trabalho, Renda e Direitos no que tange 

à relação saúde-trabalho e às ações em saúde do trabalhador nos âmbitos da 

Saúde, Trabalho e Previdência Social;

e) Elaborar Plano de Trabalho sobre as ações necessárias para a implementação da 

política nacional, com definição de indicadores para avaliação de progresso, a serem 

desenvolvidos;

f ) Articular e Coordenar a participação dos representantes da CUT nos fóruns e instâncias 

governamentais que tratam das políticas e ações no campo da relação saúde-trabalho 

e das ações em saúde do trabalhador no âmbito da Saúde, Trabalho e Previdência 

Social.

2. Organização e Funcionamento 

Coerente com os princípios da Central, a estrutura e funcionamento da Política Nacional 
da CUT de Saúde do Trabalhador deve assegurar a construção coletiva e participativa por 
meio dos seguintes fóruns:

Coletivo Nacional de Saúde do Trabalhador

• O Coletivo Nacional de Saúde do Trabalhador é um fórum consultivo da Política 
Nacional da CUT de Saúde do Trabalhador, composto por representantes das instâncias 
verticais e horizontais da CUT e representantes da Central nos fóruns e instâncias 
governamentais que tratam dos temas afeitos à relação saúde-trabalho e à saúde do 
trabalhador.
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• Cabe ao Coletivo Nacional de Saúde do Trabalhador implementar as diretrizes e 
políticas pelas pelos fóruns deliberativos da Política Nacional da CUT de Saúde do 
Trabalhador.

• O Coletivo Nacional de Saúde do Trabalhador se reunirá trimestralmente.

Encontro Nacional de Saúde do Trabalhador

• O Encontro Nacional de Saúde do Trabalhador é um fórum de elaboração da Política 

Nacional da CUT de Saúde do Trabalhador, composto pelos Secretários de Saúde 

do Trabalhador das Estaduais da CUT pelos Secretários de Nacionais de Saúde do 

Trabalhador das Federações e Confederações Nacionais.

• O Encontro Nacional de Saúde do Trabalhador se realizará anualmente com o objetivo 
de avaliar e atualizar as diretrizes e estratégias da Política Nacional da CUT de Saúde 
do Trabalhador.

Sobre os órgãos de assessoria técnica – DIESAT e INST

Considerando que no campo da relação saúde-trabalho há pesada disputa e embate 
ideológico com áreas do conhecimento que validam técnica e cientificamente os processos 
saúde-doença relacionados com o trabalho, descaracterizando a responsabilidade 
patronal e que, ao contrário da área econômica em que o movimento sindical dispõe do 
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos – Dieese, na área 
da saúde há uma lacuna, a CUT deve resgatar e aprofundar o debate acerca do DIESAT 
com vistas à sua revitalização; 

O resgate e possível revitalização do Departamento Intersindical e Saúde do Trabalhador 
– DIESAT, não deve ocorrer em detrimento da manutenção e revigoramento do Instituto 
Nacional de Saúde no Trabalho – INST-CUT enquanto órgão próprio da Central de 
assessoria técnica que deverá estar a serviço da Política Nacional da CUT de Saúde do 
Trabalhador, sob responsabilidade do Secretário Nacional de Saúde do Trabalhador. 
Enquanto tal, o INST-CUT deverá contar com um corpo técnico multidisciplinar à altura 
dos desafios da Central.

3. As estratégias da CUT em saúde do trabalhador devem ter como   
 premissas:

1. Humanizar o trabalho, adaptando o trabalho às pessoas.
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2. Direito à livre organização.

3. Acesso e democracia nos locais de trabalho.

4. Eliminar, na origem, os riscos à saúde e ao meio ambiente.

5. Direito à informação, direito de saber.

6. Direito de recusa ao trabalho perigoso, à saúde e meio ambiente.

7. Impedir a transferência de riscos.

8. Mudanças tecnológicas com participação dos trabalhadores.

9. Não delegar a outros a defesa da saúde e meio ambiente.

10. Recusar a “venda da saúde”.

11. Responsabilizar objetivamente o empregador pelos danos à saúde e ambiente.

12. Estabelecer o controle social em saúde do trabalhador e meio ambiente.

13. Garantir poder de vigilância e fiscalização dos locais de trabalho aos sindicatos.

4. O plano de trabalho para o próximo período deve prever as    
 seguintes ações:

a) Continuar a luta pelo atendimento humanizado dos postos do Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS;

b) Desenvolver ações pela aprovação da Portaria Interministerial nº 800 que cria a 
Política Nacional da Saúde do Trabalhador – PNST;

c) Desenvolver ações pela implantação efetiva da Rede Nacional em Atenção à Saúde 
do Trabalhador – RENAST com a construção de Centros de Referência em Saúde 
do Trabalhador – CEREST estaduais e regionais;

d) Pelo fortalecimento do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário e aplicação 
do Fator Acidentário de Prevenção/Previdenciário – FAP; 

e) Pela implantação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, a partir das diretrizes 
aprovadas na III Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador; 

f ) Lutaremos, também, para que o Sistema Único de Saúde – SUS cumpra com 
seu papel de realizar vistorias e embargos no meio ambiente de trabalho, com 
quadro técnico concursado e capacitado para ações de vigilância sanitária e 
epidemiológicas, priorizando a ergonomia; 
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g) Manter a defesa pela aprovação do PL 7.362/2006 (PLS 82/2003), que concede 

adicional de periculosidade aos carteiros; e pela aprovação do PL 2.134/2003 que 

assegura alimentação nos canteiros de obras. Além disto, continuar defendendo 

a proibição do amianto na produção em todo o território nacional e lutar pela 

aprovação do PLS 30/2009, que trata deste assunto;

h) Desenvolver campanha nacional e desenvolvimento de processo de formação 

dos dirigentes sindicais de entidades filiadas sobre Nexo Epidemiológico Técnico 

Previdenciário – NETP, Fator Acidentário de Prevenção/Previdenciário – FAP, 

Seguro de Acidente de Trabalho – SAT e outros temas relacionados à Saúde do 

Trabalhador para combater o grande índice de acidente e adoecimento nos locais 

de trabalho;

i) Realizar uma ampla campanha nacional em defesa da Saúde dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras em direção às medidas coletivas de proteção à saúde;

j) Incentivar que as campanhas salariais e negociações coletivas contemplem 

melhorias significativas nos processos de trabalho, de forma a eliminar os riscos à 

saúde dos trabalhadores e trabalhadoras;

k) Incentivar, em todos os ramos de atividade, o aprofundamento dos estudos sobre os 

processos de trabalho e seus impactos à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, 

dando visibilidade, inclusive, aos custos impostos à sociedade. Os parâmetros 

instituídos pelo Nexo Técnico Epidemiológico deverão ser uma das fontes de 

estudo a ser consultada; 

l)  Empreender uma campanha específica para assegurar a implementação da 

legislação de saúde do trabalhador vigente no país, para os trabalhadores e 

trabalhadoras do setor público; 

m) Um dos instrumentos a serem destacados nas estratégias da Central, seja no setor 

público ou privado, é a instituição de Comissões de Saúde, totalmente eleitas pelos 

trabalhadores, em substituição às Comissões Internas de Prevenção de Acidentes – 

CIPA;

n) Incluir nas ações sindicais a divulgação dos direitos dos trabalhadores (Leis, 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, Serviços Especializado 

em Segurança e Medicina do Trabalho, Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional, Educação Profissional em Saúde, entre outros), focando não só a 
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prevenção e a reparação, mas também a promoção da saúde, assegurando, além 

disso, a realização de exames periódicos para trabalhadores e trabalhadoras.

Avançar na Economia Solidária

A Economia Solidária é uma importante estratégia para a inclusão social e a promoção 
de um modelo de desenvolvimento sustentável; uma iniciativa da Central que precisa 
ser aprofundada. Neste campo, a CUT tem desenvolvido políticas através da Agência 
de Desenvolvimento Solidário – ADS, Central de Cooperativas e Empreendimentos 
Solidários – UNISOL e Sistema Nacional de Cooperativas de Economia e Crédito Solidário 
– ECOSOL, construindo um conjunto de ações estratégicas voltadas para o fortalecimento 
organizacional e institucional dos empreendimentos solidários.

Trabalhadores e trabalhadoras que estão fora do mercado formal encontram no trabalho 
autogestionário a possibilidade mais concreta de se tornarem sujeitos na luta pela equidade 
social. Um dos grandes desafios da economia solidária que é o escoamento da produção 
encontrará agora, com a concretização da parceria ADS/UNISOL/ECOSOL e a Petrobras, um 
caminho para a constituição de uma rede de comercialização visando à auto-sustentabilidade 
econômica, financeira e social dos empreendimentos solidários e da própria rede. 

A CUT adota a estratégia de que seu campo de representação na Economia Solidária 
(ADS/UNISOL/ECOSOL) discuta e fortaleça sua atuação nos seguintes eixos estratégicos: 
comercialização, crédito, marco jurídico, formação, cooperação internacional, tecnologia, 
redes e cadeias, e políticas públicas.

Para tanto, a CUT, além de aprofundar os debates sobre bancos comunitários, fomentará 
e orientará suas entidades filiadas e orgânicas a estabelecerem parcerias preferencialmente 
com seu campo de representação na Economia Solidária da CUT (ADS/ECOSOL/UNISOL); 
bem como a participarem da elaboração e gestão de propostas, junto a parceiros públicos 
e privados, para o fortalecimento da Economia Solidária.

Política Internacional

A atuação internacionalista da CUT deve se orientar pelos seguintes pressupostos:

O Sindicalismo internacional deve pressionar pela criação de fóruns e 
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organismos que tenham como objetivo a cooperação econômica para o desenvolvimento 

social, com sustentabilidade ambiental e soberania popular. Esses novos organismos devem 

ser democráticos, não impondo receitas pré-definidas, mas estabelecendo critérios básicos 

de controle social, de modo que contemple os interesses do trabalho, da ecologia e da 

igualdade social. Joga importante papel a relação entre as economias centrais e os países 

em desenvolvimento e mais pobres.

Fortalecer a unificação do sindicalismo mundial em defesa dos empregos 

com salários dignos e respeito aos direitos sociais e trabalhistas. Nos países mais afetados 

pela crise, os sindicatos tratam de defender os postos de trabalho e de impedir que esses 

sejam moeda de troca para reduzir os direitos trabalhistas. A CUT, ao lado de outras entidades 

filiadas, deve contribuir para a construção de um plano de lutas global pela manutenção e 

ampliação dos direitos laborais e pela participação ativa da classe trabalhadora organizada 

nos processos de decisão. A CUT deve intensificar sua integração com o sindicalismo do 

MERCOSUL e latino-americano, envolvendo mais as bases das entidades filiadas nesse 

processo. É preciso aumentar nossa participação e presença na Coordenadora de Centrais 

Sindicais do Cone Sul – CCSCS, Confederação Sindical das Américas – CSA, na Confederação 

Sindical Internacional – CSI e nas Federações Sindicais Setoriais, que cada vez mais se 

transformam em ferramentas importantes no enfrentamento das políticas anti-sindicais das 

empresas transnacionais.

Aprofundamento e fortalecimento das relações Sul/Sul. Devemos reivindicar 

do governo nossa participação nos esforços de fortalecer as relações econômicas, comerciais 

e políticas com outros países do Hemisfério Sul e juntamente com as organizações 

sindicais desses países, pressionarmos para que os quatro maiores países emergentes, que 

compõe o BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), assumam uma agenda não só econômica, 

mas fundamentalmente voltada para a implementação de um modelo de desenvolvimento 

sustentável a favor da classe trabalhadora. A CUT deve priorizar a retomada de debates e 

atividades conjuntas, principalmente com as centrais sindicais do Hemisfério Sul. A aliança 

triangular CUT/COSATU/KCTU (Central Única dos Trabalhadores, Congress of South African 

Trade Unions, Korean Confederation of Trade Unions) também deve ser reforçada.

É importante mencionar que o próximo congresso da rede global Southern Initiative on 

Globalisation and Trade Union Rights – SIGTUR (Iniciativa do Sul sobre Globalização e Direitos 

Sindicais) será realizado no Brasil em 2010 e a CUT terá papel fundamental como sede e 

também para que outras centrais da América Latina participem no SIGTUR.
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Além disso, as relações com o continente africano tomam dimensões cada vez maiores, 

não só através da participação da CUT na Comissão Sindical dos Países de Língua Portuguesa 

– CSPLP, que inclui Portugal e Timor Leste, mas também através de contatos diretos com as 

centrais que fazem parte do grupo dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa – PALOP.

Aprofundar e consolidar o MERCOSUL produtivo, econômico, político 
e social. Conjuntamente com as centrais sindicais que integram a Coordenadora de 

Centrais Sindicais do Cone Sul – CSCS devemos aprofundar o processo de articulação 

da ação sindical, fortalecendo nossa atuação nos fóruns que devem conduzir o processo 

de integração, garantindo que o mesmo tenha como prioridade a complementação e 

cooperação produtiva, a geração de empregos de qualidade, a distribuição de renda, o 

fortalecimento da democracia e pleno respeito aos direitos trabalhistas. A CUT deve defender 

que a CCSCS exija dos governos do MERCOSUL a garantia das condições de funcionamento 

dos organismos de tratamento dos temas sociais e trabalhistas e que proponha a criação do 

Instituto do Trabalho do MERCOSUL, que articule os órgãos sócio- laborais hoje existentes 

– como a Comissão Sócio Laboral e o Observatório do Mercado de Trabalho –, colocando 

o tema do mundo do trabalho como uma das prioridades de sua agenda. Além disso, é 

necessária a revisão da Declaração Sócio-Laboral, para que a mesma seja mais efetiva na 

defesa dos direitos dos trabalhadores(as).

Conjuntamente com os movimentos sociais, a CCSCS deve reivindicar que o Fórum 

Consultivo Econômico Social – FCES, seja parte do orçamento do bloco e disponha de 

condições materiais para exercer seu papel de organismo de representação da sociedade 

civil do MERCOSUL. Da mesma forma, devemos reivindicar condições de participação das 

organizações sindicais e sociais nos âmbitos de tratamento de temas sociais e produtivos, 

como, por exemplo, as Reuniões Especializadas da Mulher, da Juventude, do Idoso, Agricultura 

Familiar, Subgrupos de Meio Ambiente e Grupo de Integração Produtiva.

Integração continental: avanço da UNASUL e fortalecimento da CSA 
e ações junto à Aliança Social Continental. A unificação das lutas sindicais no 

continente mostrou sua importância ao derrotar a Área de Livre Comércio das Américas – 

ALCA e no fortalecimento de fóruns importantes como os que debateram a Organização 

Mundial do Comércio – OMC e o relacionamento com a União Europeia. Foi graças a essas 

articulações que a Confederação Sindical das Américas – CSA pode se fortalecer e estar mais 

presente nas lutas sindicais e sociais da região, bem como liderar os debates sobre os temas 

da conjuntura internacional que tanto nos afetam. Uma das áreas importantes de atuação da 

CSA e do movimento sindical latino-americano tem sido a União das Nações Sul-Americanas 

– UNASUL, ainda um incipiente processo de integração para o qual devemos defender os 
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mesmos princípios e propostas que temos defendido no MERCOSUL. Da mesma forma, tem 

sido importante o papel da CSA na organização de fóruns sindicais para apresentação de 

propostas e reivindicações como a Cúpula das Américas, além do papel da Aliança Social 

Continental na organização das Cúpulas dos Povos (ambas últimas cúpulas realizadas em 

Trinidad e Tobago). Por isso, a CUT deve reforçar sua participação na CSA, a presença em 

seus organismos e grupos de trabalho, e colaborar para a construção de sua política, além 

de reforçar também suas ações junto à Aliança Social Continental.

A luta contra a hegemonia da globalização neoliberal. Em todos esses 

processos e lutas regionais, continentais e globais, como, por exemplo, a luta contra a ALCA e 

também contra a Rodada Doha, a CUT tem se articulado também com os movimentos sociais, 

redes de ações antiglobalização e Organizações Não Governamentais – ONGs, garantindo 

assim uma ação política de maior envergadura e uma participação mais democrática nesses 

processos. São dessas alianças como a Rede Brasileira pela Integração dos Povos – REBRIP 

e a Aliança Social Continental – ASC, além de espaços como o Fórum Social Mundial que 

surgem grandes debates e mobilizações contra a hegemonia do neoliberalismo e suas 

políticas predatórias e a favor de um outro mundo. A CUT deve continuar participando 

e fortalecendo esses espaços, levando propostas que permitam ações políticas regionais, 

continentais e globais mais concretas e efetivas e que fortaleçam o mundo do trabalho. Em 

especial, no processo do Fórum Social Mundial, é visível a presença atuante dos movimentos 

sociais e é com eles que a CUT lutará por uma agenda mais completa e objetiva com um 

calendário global de lutas em comum.

Redes e luta contra multinacionais: relacionamento com as Federações 
Sindicais Internacionais. A conjuntura indica que os poucos avanços obtidos com a 

negociação de acordos, marcos internacionais e códigos de conduta etc. se retraiam, assim 

como que se intensifique uma política anti-sindical por parte das empresas transnacionais. 

Em ambos os casos somente com uma forte articulação global do movimento sindical, assim 

como a construção de redes de trabalhadores de mesmos grupos empresariais, poderá ser 

uma arma mais eficaz. Neste sentido, têm sido importantes iniciativas como o projeto CUT-

Multi, programa que visa participar e/ou articular redes sindicais mundiais de trabalhadores 

e trabalhadoras de mesmos grupos empresariais, e o trabalho desenvolvido pelo Instituto 

Observatório Social, organismo que desenvolve pesquisas sobre o grau de respeito ou 

descumprimento dos direitos fundamentais trabalhistas e sociais por parte das empresas 

transnacionais que atuam no Brasil. Além disso, a CUT deve reforçar as redes sindicais no 
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MERCOSUL e nas multinacionais brasileiras, com a ampliação da participação de mulheres 

sindicalistas nestes espaços.

Universidade Global. A CUT deve fortalecer sua intervenção nos espaços 

internacionais formativos e de elaboração de pesquisas e diagnósticos visando construir 

uma atuação sindical mais articulada no âmbito internacional, como exemplo da nossa 

atuação no programa da Global Labour University – GLU (Universidade Global do Trabalho). 

A CUT participa desde 2003 quando a rede foi criada e desde então tem inserido os temas 

de interesse da classe trabalhadora brasileira na agenda da GLU, fortalecendo também a 

participação latino-americana na rede e utilizando a GLU como instrumento de formação 

para a base cutista face à globalização capitalista.

Defesa dos direitos humanos e os trabalhadores e trabalhadoras 
migrantes. A defesa dos direitos humanos, principalmente sindicais, também faz parte 

da agenda cotidiana da CUT. Precisamos reforçar nossas alianças e estratégias na defesa dos 

direitos humanos. A ação da CUT nessa área tem se concretizado na Comissão de Aplicação de 

Normas da Organização Internacional do Trabalho – OIT e também nas relações com outras 

organizações. A CUT deve reforçar sua política de solidariedade e desenvolver programas 

específicos voltados à defesa dos direitos humanos em todo o mundo. Além disso, a CUT 

tem jogado papel fundamental na defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras 

migrantes. O fim da xenofobia e da discriminação aos(as) migrantes faz parte da agenda 

cutista e precisa ser reforçado ainda mais num cenário de crise onde possivelmente o fluxo 

de migrações aumente ainda mais. Ainda constitui ação estratégica da CUT para o próximo 

período o apoio as pressões populares ao Senado Federal para que se aprove o mais breve 

possível, o Projeto de Lei nº 1.664/2007, que dispõe sobre a residência provisória para o(a) 

estrangeiro(a) em situação irregular no território nacional brasileiro entre outras providências.

Reforçar a aliança com os Movimentos Sociais. Em todos os processos e 

lutas continentais e globais a CUT tem se articulado com os movimentos sociais e redes 

de ação antiglobalização, garantindo assim uma ação política de maior envergadura e uma 

participação mais democrática nesses processos. É desta aliança e de outros espaços como 

o Fórum Social Mundial que surgem grandes debates e mobilizações contra a hegemonia 

do neoliberalismo e suas políticas predatórias e a favor de um mundo que defenda o direito 

à terra e ao trabalho, a defesa e preservação do meio ambiente, que respeite e implemente 

os direitos humanos e sociais fundamentais, a igualdade de oportunidades sem distinção de 

gênero, raça e etnia, entre outros aspectos que fazem parte da Agenda Global.



R E S O L U Ç Õ E S

76

Concepção Sindical

Afirmar os princípios de liberdade e autonomia e fortalecer o projeto sindical cutista. 

Principal traço constitutivo da identidade do sindicalismo da CUT a defesa da liberdade 

e da autonomia sindical e seus desdobramentos em iniciativas concretas para consolidar 

sindicatos livres, independentes, autônomos e democráticos, organizados desde o local de 

trabalho até os níveis nacionais; é o principal desafio da CUT no próximo período frente 

à legalização das Centrais Sindicais e ao quadro de acirramento da disputa com outros 

projetos sindicais.

Para avançarmos em nossa estratégia, é preciso atualizar nossa concepção sindical, 

considerando o contexto do aumento da fragmentação sindical, limitações estruturais para 

a construção da identidade de classe e as dificuldades em organizar mobilizações de massa.

Somos oriundos de um movimento de contraposição à estrutura sindical oficial, de 

afirmação da liberdade sindical e da defesa da democracia de base. Foi com esses pressupostos 

que construímos a CUT, defendendo a liberdade de organização e negociação coletiva, a 

organização a partir da base e construindo as lutas salariais ao lado das lutas populares.

A identificação das conquistas, dos avanços e recuos, dos limites e contradições derivadas 

da coexistência do projeto político-organizativo da Central com a estrutura oficial são pontos 

que vêm sendo pautados nas instâncias decisórias da CUT, nas suas instâncias e sindicatos, 

ao longo dos anos; e que, hoje, para além da reafirmação de princípios, demandam a 

atualização de compromissos em torno de uma estratégia que assegure maior organicidade 

das ações e da estrutura organizativa.

O sindicato é um dos instrumentos fundamentais para a construção de outra hegemonia 

baseada e amparada na luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Para tanto, requer 

engajamento na disputa social por ampliação de direitos da classe, mas também na disputa 

ideológica, no combate aos pilares do sistema, elevando a consciência e identidade de 

classe.

Temos um cenário sindical bastante diferente daquele vivido na fundação da CUT, em 

um contexto social, econômico e político mais favorável para avançarmos. Reafirmamos 

e atualizamos os princípios do sindicalismo combativo inaugurado por nós: a democracia 

interna, a organização desde a base, a independência de classe e adicionamos outros 
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igualmente fundamentais: a tarefa de organizar o conjunto da classe em sua heterogeneidade 

e não apenas aqueles incluídos no sistema de direitos, com base da formalização do trabalho; 

o lugar da luta das mulheres para a construção de um mundo de igualdade; no combate 

a todas as formas de discriminação; o objetivo estratégico do sindicato de, a partir do seu 

cotidiano, construir a consciência participativa e soberana da classe trabalhadora.

Retomar a disputa ideológica

Se não rompermos com a lógica do capitalismo, não apenas não poderemos resolver 

os problemas básicos sentidos pelos trabalhadores/trabalhadoras, como não evitaremos 

que se aprofundem. A argumentação em favor da atualidade do socialismo não é apenas 

teórica: a lição mais decisiva que devemos retirar das nossas experiências mais importantes 

é que elas têm, também, um conteúdo socialista. Tem um caráter socialista a prática dos 

trabalhadores quando, através da luta, constroem formas de organização superiores, avançam 

em sua unidade e conquistam independência política frente à burguesia. Os sindicatos são 

ferramentas-chave para essa disputa e, portanto, devem ser capazes de representar, organizar 

e mobilizar os amplos setores da classe trabalhadora, construindo seu protagonismo social, 

político e cultural.

Em que pese ainda não ter sido possível viabilizar uma reforma sindical no país em 

direção a uma maior democratização das relações de trabalho, a construção de sindicatos 

fortes, representativos e por ramo de atividade; um sindicalismo de massas que mobilize e 

organize numa perspectiva de classe homens e mulheres e que se baseie em discussões e 

decisões democráticas envolvendo efetivamente os trabalhadores por meio de assembléias 

e outras instâncias decisórias desde os locais de trabalho; a autossustentação financeira e 

outros princípios e diretrizes da Central são opções políticas que necessariamente dependem 

dos marcos vigentes na atual legislação, a exemplo do princípio da unicidade sindical e 

construção de sindicatos por categorias profissionais.

Potencializar a formação sindical no 
processo de disputa ideológica no 
movimento sindical e na sociedade

A formação sindical cutista deve reforçar seu papel de educação política da militância 

sindical. Alguns princípios fundantes do sindicalismo cutista devem ser reforçados para 

potencializar a capacidade da nossa Central no enfrentamento dos desafios impostos pelo 
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contexto atual. Eles devem ser atualizados em seu sentido estratégico e devem compor uma 

cultura política sindical renovada. A Organização no Local de Trabalho – OLT deve ser parte 

fundamental dessa estratégia de formação sindical e de disputa de hegemonia nos locais 

de trabalho.

Qualificação e Certificação Profissional

As profundas transformações no mundo do trabalho impõem aos trabalhadores uma série 

de exigências, as quais demandam níveis cada vez mais elevados de educação, qualificação 

e certificação profissional. Considerando o contexto de baixa escolaridade da maioria 

dos trabalhadores e a baixa qualidade da maioria dos cursos de qualificação profissional 

ofertados; a certificação profissional, na forma como vem sendo concebida pelos setores 

patronais, baseada nas noções de empregabilidade e competência; além de contribuir na 

individualização das relações de trabalho, se coloca como efetivo instrumento de restrição 

do acesso ao mercado de trabalho por parte dos jovens com pouca experiência profissional, 

bem como aos demais trabalhadores e trabalhadoras que não têm acesso à educação e à 

qualificação profissional de qualidade. Neste sentido, a CUT:

1. Promoverá, a partir dos acúmulos já existentes em sua Rede de Formação e nos 

Ramos que têm intervenções consistentes neste campo, um amplo processo de 

debates sobre qualificação e certificação profissional, tendo em vista o desafio de se 

impedir que o setor patronal continue a exercer uma forte influência nas políticas de 

educação e certificação profissional, tanto no setor público quanto no setor privado, 

principalmente por meio do Sistema S.

2. Este processo de debates será articulado com a defesa do Sistema Nacional Articulado 

de Educação.

3. Através do Programa de Formação Sindical, no campo da negociação e contratação 

coletiva, a CUT garantirá o processo de capacitação de dirigentes sobre qualificação e 

certificação profissional, sob a ótica dos trabalhadores.

4. Investirá na sustentabilidade da sua Rede de formação, mediante recursos próprios 

ou de cooperação nacional e internacional.

Assim, a estratégia da formação sindical para os próximos períodos deve privilegiar 

e ampliar a capacitação dos dirigentes, militantes e lideranças de base para uma ação 
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cada vez mais qualificada tanto nos espaços das relações Capital e Trabalho quanto das 

relações Estado e Sociedade. Caberá à Política Nacional de Formação da CUT fomentar, 

através das ações formativas dos Programas Nacionais previstos no Plano Nacional de 

Formação de Dirigentes e Formadores, o resgate de valores caros à identidade de classe 

dos trabalhadores e trabalhadoras, tais como unidade, solidariedade, cooperação, 

coletividade; em contraposição aos valores neoliberais da competitividade arraigados no 

interior da sociedade, os quais têm marcas profundas no nosso cotidiano e que dificultam 

aproximações no sentido de superação do individualismo, pernicioso para a luta de classes.

A formação e a organização sindical da CUT devem reforçar a orientação segundo a qual 

o sindicato tem a tarefa de organizar o conjunto da classe trabalhadora, incluindo aqueles e 

aquelas que estão excluídos do sistema de proteção social. O processo de flexibilização das 

relações de emprego no Brasil foi muito profundo. Hoje temos metade da classe trabalhadora 

no mercado informal; ou seja, sem direitos e sem acesso à proteção social. O processo de 

exclusão social que daí decorre atinge centralmente a população negra, as mulheres e a 

juventude. Excluídos do sistema de proteção social, também estão impedidos de exercer o 

direito de organização sindical, de acordo com estrutura sindical oficial brasileira.

Projeto organizativo CUT: consolidar a 
estrutura organizativa

Um olhar sobre as Resoluções da Central nestes 25 anos nos dá base para avançar na 

construção de uma estrutura organizativa capaz de responder à altura aos desafios impostos 

pela exploração do trabalho. Devemos avançar, sobretudo, na discussão de diretrizes e 

metas para efetivar a OLT – Organização no Local de Trabalho e para a autossustentação 

financeira.

Com vistas à atualização das nossas estratégias, no período recente, fizemos um 

profundo diagnóstico com ampla participação das Estaduais da CUT e dos Ramos de 

Atividade – Construindo o Futuro – Atualização da Estratégia Organizativa da CUT que 

apontou a insuficiência da nossa estrutura organizativa, tanto vertical quanto horizontal, 

frente à complexidade das formas atuais de exploração do trabalho e da nova configuração 

do mercado de trabalho, mas apontou também e principalmente a necessidade de 

revigorar e instituir um novo campo de práticas que efetivamente permitam romper 

com a acomodação à estrutura oficial corporativa e centralizadora, cujo núcleo de poder 

é o sindicato, que formalmente detém a prerrogativa exclusiva de negociação e de 

representação dos trabalhadores. 
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Embora a atualização da estrutura organizativa, especialmente da estrutura vertical, 

seja um debate urgente e necessário em termos da sua composição à luz da configuração 

atual do mercado de trabalho, das relações formais e informais de trabalho; dos limites 

e potencialidades para a disputa com outros projetos sindicais, inclusive no tocante a 

oposições sindicais e conquista de sindicatos que hoje não são filiados a nenhuma central; 

a definição de estratégias para a consolidação da organicidade do projeto sindical cutista 

a partir dos locais de trabalho deve perpassar o conjunto das ações da Central no próximo 

período. Ou seja, a materialização dos princípios e das decisões da Central é o elemento-

chave que vai permitir diferenciar o nosso projeto dos demais projetos sindicais.

O atual cenário sindical e do mercado de trabalho apontam para a responsabilidade da 

próxima direção da CUT em aprofundar o debate acerca da nossa estrutura organizativa, 

do fortalecimento da estrutura horizontal e vertical da CUT. É preciso estabelecer como 

uma das prioridades de atuação da próxima gestão a atualização das nossas deliberações 

a respeito da organização por Ramo de Atividade, com base nos princípios e na concepção 

cutista de Liberdade e Autonomia Sindical, da unidade dos trabalhadores na construção 

da central sindical classista, organizada a partir dos locais de trabalho, fortalecendo os 

sindicatos de base, as federações e confederações. Os nossos 18 ramos respondem as 

necessidades de organização da classe trabalhadora brasileira. A partir das experiências 

concretas desses 25 anos de construção da nossa Central Sindical, é possível debater a 

fusão de alguns ramos e a necessidade de criação de outros.

A Executiva Nacional da CUT realizará um amplo debate, envolvendo nossas entidades 

sindicais e instâncias para preparar uma proposta de atualização do projeto organizativo 

da CUT para ser aprovado no 11° CONCUT.

Assim, concomitantemente ao desenvolvimento de um processo massivo de 

formação sindical político-ideológico sobre a concepção e prática sindical cutista e do 

desenvolvimento de ferramentas para ação e organização sindical, com destaque aos 

processos de negociação coletiva e gestão sindical, a estratégia de fortalecimento e de 

crescimento da Central no próximo período terá como foco a atualização e construção 

da organicidade da estrutura vertical da CUT a partir dos locais de trabalho, tarefa em 

que as Estaduais da Central cumprem um importante papel, especialmente no sentido de 

unificar as lutas.

O combate às práticas antissindicais; a elevação das taxas de sindicalização; a 

democratização dos estatutos e incorporação de trabalhadores terceirizados e segmentos 

de trabalhadores não assalariados; a unificação de sindicatos estruturalmente e nas lutas; 
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o aproveitamento de espaços institucionais como as CIPAs e representantes sindicais para 

organizar os locais de trabalho são algumas das questões que estão na ordem do dia e que 

deverão fazer parte das estratégias no próximo período.

Para que a tarefa de consolidar a democratização das relações trabalhistas nos locais de 

trabalho avance efetivamente, nossos sindicatos não podem temer a liberdade sindical, 

precisam fomentar uma “cultura democrática” e criar amplos mecanismos de participação 

para os trabalhadores(as). A liberdade de organização deve ser mais que uma aliada do 

sindicato, na verdade deve ser uma instância sindical que compõe os fóruns deliberativos, 

com o objetivo direcionado à defesa dos direitos trabalhistas e valorização da mão de 

obra.

A CUT, imediatamente, deverá voltar seu olhar no campo da organização sindical para 

um balanço político das experiências exitosas, assim como para a detecção das fragilidades 

de nossa ação organizativa a partir dos locais de trabalho, visando encampar ações para 

superar essas dificuldades.

Nossa ação deverá selecionar ramos de atividade que necessitem de apoio para 

deslanchar nossa organização por meio do enraizamento dos sindicatos dentro dos 

locais de trabalho. Obviamente que a experiência de uma categoria pode não adequar-

se à realidade de outra, porém as experiências positivas deverão balizar nossa atuação e 

deverão ser divulgadas e valorizadas como parâmetros.

O acúmulo produzido deverá/poderá ser utilizado como base para a formatação 

de cláusulas de negociação que visem contemplar a organização sindical, o direito de 

informação e de expressão, assim como a negociação a partir – e dentro – do local de 

trabalho. Nesse contexto propostas e negociações diretas entre o empregador e o sindicato 

que conquistem o direito à OLT deverão ser buscadas. O objetivo maior é a inserção destes 

itens nos acordos coletivos, com o mesmo valor que as demandas econômicas. 

A ampliação da liberdade de negociação coletiva a partir dos locais de trabalho, por 

adesão voluntária das partes, é compatível e pode coexistir com as práticas tradicionais de 

relações de trabalho e de proteção ao trabalhador. Mas a expansão e consolidação desse 

novo padrão de relações de trabalho no Brasil exigem um marco legal específico, voltado 

ao estimulo e ao sustento das boas práticas sindicais e trabalhistas.

É preciso, portanto, formular as bases jurídicas e institucionais para a expansão e 

a consolidação de boas práticas sindicais e trabalhistas, de maneira a que empresas e 
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sindicatos possam estabelecer, com segurança jurídica, obrigações recíprocas, normas 

de proteção, condições específicas de trabalho e formas de soluções de conflitos, em 

um ambiente de ampla participação dos trabalhadores, e que deve, necessariamente, 

contemplar os seguintes pressupostos a serem adotados pelas empresas e sindicatos 

diretamente envolvidos:

1. Aplicação dos direitos dos trabalhadores consagrados no Art. 7º da Constituição 

Federal de 1988 e em legislação infraconstitucional.

2. Garantia dos direitos humanos fundamentais por parte da empresa em relação à 

pessoa do trabalhador (igualdade de tratamento, privacidade dos dados econômicos, 

cadastrais, previdenciários, trabalhistas, médicos e genéticos, exercício não abusivo 

e respeitoso nos serviços de controle patrimonial e de vigilância), e ao sindicato 

(informações sindicais, direito de assembléia sindical regulado de comum acordo 

com a empresa).

3. Garantia de legislação que proíba as práticas antissindicais.

4. Reconhecimento e garantia do exercício, por parte da empresa, da representação 

do sindicato dos trabalhadores nos locais de trabalho, mediante o estabelecimento 

de regras para assegurar o desempenho da representação com autonomia e 

independência.

5. Reconhecimento pelos sindicatos, por meio dos seus estatutos, das condições de 

criação, organização e funcionamento dos Comitês Sindicais de Empresa em suas 

respectivas bases de representação territorial.

6. Adoção de procedimento permanente de negociação coletiva e de solução 

voluntária de conflitos, individuais e coletivos, nos locais de trabalho.

7. Criação de um sistema de acompanhamento as relações de trabalho que assegure 

às comissões sindicais a responsabilidade pela fiscalização dos acordos firmados no 

âmbito da empresa, sem prejuízo do papel regulatório dos órgãos públicos da área 

trabalhista.

Em suma, é preciso criar as condições legais para que sindicatos e empresas possam; 

a partir da vontade expressa e voluntária dos trabalhadores; aderir às normas sindicais e 

trabalhistas que democratizem as relações de trabalho no Brasil.

Precisamos definir prazos para que nossos sindicatos se sustentem a partir da 

contribuição voluntária da categoria, deixando de utilizar o imposto sindical. Tivemos 
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um importante papel nos debates que levaram ao reconhecimento das centrais sindicais. 

Defendemos e fizemos constar no projeto de lei aprovado que o repasse do Imposto 

Sindical somente aconteceria até a implantação da contribuição negocial. A sustentação 

financeira voluntária, a construção de um sistema de representação e organização de base 

é fundamental para avançar e fortalecer o nosso projeto.

Imposto Sindical

Como passo inicial a CUT deve imediatamente entrar na justiça contra a ampliação do 

imposto sindical para os servidores públicos conforme portaria do Ministério do Trabalho 

e Emprego – MTE, explorando os vários aspectos de ilegalidades da referida portaria. 

A nossa atuação no parlamento não poderá esmorecer. Repensar nossa estratégia para 

uma regulamentação do direito à organização sindical nos locais de trabalho no campo 

institucional não pode e não deve sair de nosso horizonte. A elaboração de um projeto que 

vise garantir o diálogo, buscar soluções aos conflitos locais, garantir o direito de assembléia, 

estabilidade aos representantes e punição aos atos antissindicais (perseguição e demissão 

de dirigentes sindicais), por mais difícil que pareça - diante do perfil do Congresso - 

não pode ser desconsiderada, à exemplo do projeto de lei do Senador Paulo Paim que 

trata da estabilidade de todos os dirigentes sindicais, inclusive do conselho fiscal. Nesse 

contexto a regulamentação do artigo 11 da Constituição Federal que trata da eleição de 

representantes dos trabalhadores no local de trabalho, também poderá ser planejada.

A articulação internacional por meio da Central Sindical das Américas e da Central 

Sindical Internacional, as quais a CUT é filiada assim como com as demais parceiras 

internacionais visando o cumprimento da Convenção 135 e da Recomendação 143 da 

Organização Internacional do Trabalho que regram a Proteção e facilidades a serem 

dispensadas aos representantes de trabalhadores na empresa, também deve ser uma 

meta da nossa articulação e mobilização no próximo período.

Avançar a luta pela liberdade e autonomia e implementar as 
Organizações por Local de Trabalho – OLT

A CUT deve construir um ousado programa de combate ao imposto sindical e de 

implementação da organização por local de trabalho. Trata-se de uma ampla campanha 
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para que todas as entidades filiadas a nossa Central se sustentem a partir da contribuição 

voluntária da categoria, deixando de utilizar o imposto sindical. A luta pelo fim do Imposto 

Sindical e a criação da Taxa Negocial, democraticamente aprovada em assembleia, 

com direito à oposição exercida apenas na própria assembleia, é a ação central rumo 

a esse objetivo. Para a agricultura familiar, a CUT deverá criar um sistema nacional de 

profissionalização dos agricultores e agricultores familiares e disputar os recursos do Senar, 

para esse Sistema, tendo em vista que em torno de 40% desse valor que vai para o Senar é 

do pagamento do Funrural da agricultura familiar. A sustentação financeira voluntária ao 

lado da construção de um sistema de representação e organização de base é fundamental 

para avançar no projeto e impedir, nesse cenário de disputas, divisões em nossas bases.

A CUT lutará para que o Congresso Nacional regulamente o Conselho de Gestão de 

Pessoal do Serviço Público e inicie o debate sobre a garantia ampla da organização sindical 

no setor, com o objetivo de viabilizar o repasse da contribuição dos filiados e a liberação 

dos dirigentes. Da mesma forma, a CUT deve contrapor-se à crescente intervenção do 

Judiciário na atuação sindical e ao projeto de lei de greve no serviço público.

Ampliação da Base de Representação

O crescimento da representatividade da Central está vinculado não somente ao seu 

crescimento numérico, mas no enraizamento da concepção democrática de sindicalismo, 

que, se bem estruturado, será capaz de responder às demandas do atual desafio a ser 

encarado: diferenciar-nos, tendo uma rede sindical articulada do nível local até o nacional 

que nos proporcione fortalecer a disputa classista no campo macro – tal como o projeto de 

desenvolvimento do país – e local, do direito à informação, negociação e proteção diante 

do empregador.

Nossa estratégia deve contemplar ações de ampliação da base de representação, com 

metas estipuladas, tendo como base um mapa do ramo ou região, identificando setores 

estratégicos, por sua atividade e/ou localização. A ampliação da base social da CUT dar-

se-á pela busca da representação e organização do conjunto da classe trabalhadora, em 

sua heterogeneidade. O combate à fragmentação das organizações sindicais deve orientar 

a política sindical cutista. Nesse sentido, é necessário criar planos de fusão de entidades de 

base e de fortalecimento dos ramos, democráticos e construídos desde a base, cabendo a 

entidade sindical representativa a missão direta de negociar. No entanto a CUT deverá apoiar 
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e fomentar a luta e intervir quando convocada nas negociações, no sentido de fortalecer os 

direitos dos trabalhadores e das entidades filiadas. 

A CUT também é atacada por setores que saíram de nossa central para construir seus 

projetos particulares como a Coordenação Nacional de Lutas – Conlutas, o Instrumento de 

Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora – Intersindical, e a Central dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB. Não e possível aceitar que cutistas se aliem 

a setores anti-CUT em congressos e eleições sindicais. Temos, todos, a responsabilidade de 

dizer que a hora é de unidade para afirmar a CUT na disputa com as demais centrais ou 

projetos, sobre a base dos princípios históricos cutistas e da defesa das reivindicações dos 

trabalhadores, recusando o vale-tudo que divide e enfraquece nossa central.

A CUT formalizará denuncia também junto à Procuradoria da República – Ministério 

Público Federal acerca das diversas denúncias encaminhadas pelos sindicatos apontando o 

uso indevido do Ministério do Trabalho e Empregos – MTE, através dos seus gestores como 

do seu aparelhamento em favor de determinada Central Sindical.

Ampliação da Base de Representação e Disputa de eleições sindicais

Os últimos dados e pesquisas mostram que cerca de 47% das entidades sindicais não 

possuem nenhum tipo de vínculo com centrais sindicais. Nossa estratégia deve contemplar 

ações de ampliação da base de representação, com metas estipuladas, tendo como base 

um mapa do ramo ou região, identificando setores estratégicos por sua atividade e/ou 

localização.

Rurais: consolidar a organização dos rurais cutistas

A CUT consolidou-se como a maior central sindical do Brasil e da América Latina graças 

aos esforços de trabalhadores e trabalhadoras da cidade e do campo. Nesta rica construção 

coletiva, desde o seu início, os trabalhadores e as trabalhadoras rurais sempre tiveram um 

papel de destaque.

Em todos os fóruns de participação, nos Congressos Nacionais, nas Plenárias Estatutárias, 

a militância cutista sempre discutiu a estratégia de intervenção no campo para avançar no 



R E S O L U Ç Õ E S

86

que se refere ao fortalecimento do meio rural e da nossa organização sindical, buscando 

ampliar a base de representação da CUT para disputar a hegemonia na sociedade.

Avançamos, e muito. Mas permanecem desafios como, por exemplo, enfrentar a 

política que prioriza o agronegócio em detrimento da agricultura familiar, conquistar a 

democratização da posse da terra por meio da Reforma Agrária, a garantia de emprego e 

renda e o apoio à economia solidária. Precisamos ampliar os investimentos na educação 

e saúde pública no campo, valorizar o trabalho assalariado, ampliar o crédito agrícola e as 

políticas de comercialização, fortalecer um projeto de desenvolvimento sustentável.

Devemos buscar o fortalecimento do projeto cutista no campo, com respeito aos princípios 

de liberdade e autonomia sindical, construindo a unidade dos cutistas com democracia nas 

organizações e suas instâncias e atuação sindical a partir dos locais de trabalho e moradia.

Para construir a unidade do movimento sindical cutista no campo é necessário acordar 

uma agenda política comum de mobilização. É através da ação que desenvolveremos a 

unidade política e a CUT possui uma agenda de combate que contribuirá para fortalecer a 

nossa identidade de classe, integrando profundamente esse setor em nossas políticas mais 

gerais, instigando o envolvimento em nossa jornada pelo desenvolvimento, na campanha 

por igualdade de oportunidades, por trabalho decente para todos, e em especial, para a 

juventude, na luta por um modelo energético soberano e pela valorização do trabalho no 

campo.

Para conduzir esse processo, de organização e de luta:

1. Fica criada a Coordenação Nacional dos Cutistas no Campo; instância interna que 

responderá pela articulação dos rurais cutistas e organize as tarefas de construção da 

CUT no campo numa perspectiva autônoma, classista e democrática.

2. A Coordenação Nacional dos Cutistas no Campo terá como responsabilidade e tarefa, 

no próximo período, acompanhar, avaliar e propor diretrizes e ações para atingir os 

objetivos desse projeto de fortalecimento e consolidação dos cutistas para o campo. 

Considerando os princípios da CUT de liberdade e autonomia sindical, de democracia, 

de unidade dos cutistas e da não divisão das nossas bases, adotamos os seguintes 

encaminhamentos:
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1. Nos estados onde as Federações de Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura 

estiverem filiadas à CUT não serão reconhecidos e/ou filiados pela CUT, os Sintrafs 

e Fetrafs.

2. Nos estados onde as Federações estiverem filiadas a outras Centrais, a CUT reconhece 

e filia as Federações e Sindicatos diferenciados (assalariados e agricultura familiar).

3. Nos estados onde não existam Federações filiadas a nenhuma central e Federações 

diferenciadas, a CUT através da Coordenação Nacional de Rurais deve criar um 

espaço organizativo cutista, que promova a ampliação e fortalecimento da CUT 

nestes respectivos estados.

4. Onde existam entidades filiadas à CUT, garantir a democratização de seus estatutos, 

possibilitando a participação, o envolvimento e o fortalecimento dos cutistas.

5. A Coordenação Nacional decidirá sobre a necessidade de criar Coordenação nos 

Estados.

6. O aumento do número de sindicatos organizados e filiados à CUT é estratégico para 

o crescimento da Central. Nesse sentido, o Plano de Ação Sindical da CUT – PAS 

contempla a base dos cutistas da CONTAG e a base dos cutistas da FETRAF.

Pescadores, profissionais artesanais

A CUT continuará o processo de aproximação e filiações de sindicatos de pescadores 

para organizá-los e fortalecê-los, e intensificará a luta pelos direitos dos homens e mulheres 

que vivem da atividade pesqueira. Para isto, foi recentemente constituído o Movimento 

Sindical da Pesca. A meta desse movimento é unificar e encaminhar as reivindicações dos 

pescadores e ser o porta-voz da classe na luta pelos seus direitos assim como o incentivo ao 

consumo de peixe, visando principalmente baixar o custo na comercialização do produto. 

O Movimento lutará ainda por um conjunto importante de temas que estão sendo 

debatidos no Congresso Nacional, os quais visam à conquista de direitos, tais como a 

ampliação do seguro desemprego no período do defeso, aposentadoria especial, direito de 

usufruto permanente para moradias nas terras da União em beira mar, inclusão do pescado 

nos programas de merenda escolar e outros espaços de consumo alimentar, permitindo o 

acesso dos pescadores a benefícios de projetos do governo federal nesta área, e a inclusão 
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dos sindicatos na lei de Seguro Desemprego na época do defeso do pescador artesanal 

profissional.

Federação Interestadual de Trabalhadores em Telecomunicações – 
FITTEL

Conforme a orientação dos sindicatos que se organizam na FITTEL e dos demais 

sindicatos do setor de telecomunicações, a CUT deve organizar um Seminário ainda em 

2009, com todos os cutistas do setor de telecomunicações, buscando reunificar os cutistas, 

baseando-se nos princípios de nossa Central.

Relação com Movimentos Sociais

A Coordenação dos Movimentos Sociais – CMS tem sido um fórum fundamental de 

articulação com outros movimentos sociais e, neste sentido, deve ser reforçada pelo conjunto 

das entidades cutistas como espaço de debates e de construção de agendas de mobilização 

em torno de temas de interesse da classe trabalhadora, a exemplo do ato unificado entre o 

movimento sindical, movimento estudantil e outros movimentos sociais, contra a crise e as 

demissões, convocado para o dia 30 de março de 2009. 

A CMS é o espaço estratégico para construção dessa unidade. Nela, estão os movimentos 

sindical, estudantil, feminista, de trabalhadores rurais sem-terra, de combate ao racismo e 

à homofobia, organizações comunitárias, dentre outros. A agenda prioritária é aquela que 

impulsiona o projeto democrático e popular. Nesse sentido, as maiores e mais representativas 

organizações populares do país organizam-se na CMS na luta contra a retomada dos 

neoliberais ao poder e por avanços na melhoria das condições de vida do povo trabalhador.

O contexto atual favorece aos movimentos sociais a ampliação de bandeiras políticas 

que elevem a consciência democrática e anticapitalista. A reversão do processo de 

mercantilização das relações sociais é o eixo que pode organizar a ação anticapitalista neste 

momento de crise internacional e que pode apontar, para os movimentos sociais populares, 

o direcionamento rumo à alternativa socialista.
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É fundamental a busca da unidade de ação com as demais centrais sindicais, 

especialmente nas questões de interesse geral da classe trabalhadora, e projetar a 

identidade da CUT nas ações conjuntas, bem como viabilizar as condições para a disputa 

da representação dos setores que estão na base dessas forças, pois as demais centrais e 

forças certamente investirão em nossas bases.

Devemos organizar a comemoração do Dia Nacional da Juventude envolvendo, além 

dos sindicatos e federações da base cutista, o movimento estudantil, e o conjunto dos 

movimentos sociais e lutar conjuntamente contra a obrigatoriedade do serviço militar, 

propondo como alternativa a prestação de serviços comunitários.

89



R E S O L U Ç Õ E S

90

Ficam referendadas as alterações estatutárias discutidas na 12ª Plenária Nacional da CUT 
e aprovadas pela Direção Nacional da CUT:

Instâncias Deliberativas e 
Conselhos

Congresso Nacional da CUT – CONCUT. O CONCUT será realizado de três em três anos.

Plenária Nacional. Será realizada uma Plenária Nacional entre os congressos nacionais.

Alterações 
Estatutárias

Participação da mulher: estratégica para a CUT
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Direção Nacional. A Direção Nacional terá reuniões quadrimestrais, e será composta 

por 115 dirigentes, sendo 25 pela Executiva Nacional, 45 pelas Estaduais da CUT e 45 pelos 

Ramos. Os(as) dirigentes terão mandato de três anos e serão eleitos(as) da seguinte maneira:

As Estaduais elegerão os(as) dirigentes que comporão a Direção Nacional na primeira 

reunião da sua direção após o Congresso Estadual da CUT – CECUT, respeitando a 

proporcionalidade e a cota de gênero.

O Ramos elegerá os(as) dirigentes em reunião do conselho do Ramo, sendo que aqueles 

que fizerem Congressos após o CONCUT poderão alterar seus representantes, respeitando a 

proporcionalidade e a cota de gênero.

Vacância e substituição – a Direção Nacional será recomposta pelo mesmo estado ou 

ramo, nos casos de vacância.

Executiva Nacional. A Executiva Nacional será eleita no CONCUT; terá reuniões bimestrais 

e será composta por 25 diretores(as), sendo: 15 Secretários(as) e 10 Diretores(as). 

Excepcionalmente no mandato 2006-2011, a Executiva Nacional será composta 
por 27 diretores(as).

Secretariado. O secretariado reunir-se-á a cada duas semanas, tomará decisões por 

consenso e será composto pelos 15 secretários(as). Os demais diretores da Executiva Nacional 

serão convidados a participar das reuniões.

Composição das Secretarias Nacionais
O 10º CONCUT aprova as seguintes alterações na composição das secretarias nacionais:

1. Ficam extintas a 1ª Secretaria e 1ª Tesouraria.

2. São cridas as seguintes secretarias: Secretaria de Saúde do Trabalhador; Secretaria 
do Meio Ambiente; Secretaria de Juventude e Secretaria de Promoção da Igualdade 
Racial.

3. A Secretaria de Organização transforma-se em Secretaria de Relações de Trabalho.

4. A Secretaria de Política Sindical transforma-se em Secretaria de Organização e Política 
Sindical.

A composição das Secretarias Nacionais passa a ser a seguinte:

I) Presidência Nacional
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II) Vice-Presidência Nacional

III) Secretaria-Geral Nacional

IV ) Secretaria Nacional de Administração e Finanças

V) Secretaria Nacional de Comunicações

VI) Secretaria Nacional de Formação

VII) Secretaria Nacional de Organização e Política Sindical

VIII) Secretaria de Relações Internacionais

XI) Secretaria Nacional da Mulher Trabalhadora

X) Secretaria Nacional de Relações de Trabalho

XI) Secretaria Nacional de Políticas Sociais

XII) Secretaria Nacional de Juventude

XIII) Secretaria Nacional pela Igualdade Racial

XIV) Secretaria Nacional de Saúde do Trabalhador

XV) Secretaria Nacional de Meio Ambiente

Composição das Direções das Estaduais da CUT
As Direções das Estaduais da CUT passam a ter a seguinte composição:

I) Executiva: composta pelo(a) Presidente, Vice e 12 Secretários(as), conforme a confi guração da 

Executiva Nacional, excetuando-se a Secretaria de Relações Internacionais.

II) Direção: será composta por até 36 dirigentes, incluindo os 14 dirigentes da Executiva. A 

decisão sobre o número fi nal de dirigentes da Direção caberá ao plenário do respectivo 

Congresso Estadual da CUT – CECUT.

III) Conselho Fiscal: 06 dirigentes, sendo 03 titulares e 03 suplentes.

Ratifi ca-se esta composição, já adotada para os Congressos Estaduais da CUT de 2009.

A Direção Nacional eleita neste 10º CONCUT fica responsável pela aprovação de um 

anteprojeto de Estatuto; considerando dentre outros, as emendas ao estatuto apresentadas ao 

texto base do 10º CONCUT a ser apresentado para um amplo debate na estrutura da Central, 

culminando na aprovação de um novo Estatuto na 13ª Plenária Estatutária.
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Plano de Lutas

Para alcançar os objetivos propostos na estratégia, 
o 10º CONCUT delibera o Plano de Ação e Lutas, a 
ser implementado pela Direção Nacional da CUT, 
conformando uma grande Jornada de Lutas e 
Mobilizações para o próximo período.

Assinatura do protocolo ambiental CUT/MMA: perspectiva da classe trabalhadora na política ambiental das empresas
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Lutas imediatas
1. Participar da Jornada de Lutas contra o golpe em Honduras de 10 a 14 de agosto de 

2009.

2. Intensificar as mobilizações para a jornada de lutas no dia 14 de agosto de 2009, em 

conjunto com as demais centrais sindicais e CMS.

3. Participar do ato convocado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST no 

dia 19 de agosto de 2009 em Brasília enfatizando a campanha O petróleo tem que ser 
nosso.

4. Realizar Jornada de Mobilizações, no 2° semestre de 2009, com as seguintes bandeiras:

a) Prosseguir a Campanha pela Redução da Jornada Sem Redução de Salário;

b) Potencializar a luta pela implementação da Política de Valorização do Salário 

Mínimo, na perspectiva do salário mínimo do Dieese;

c) Intensificar a luta pela implementação do Piso Nacional da Educação;

d) Ampliar a luta pelo fim do fator previdenciário;

e) Pela ratificação das convenções 135, 151, 156 e 158 da OIT.

5. Incluir na Jornada de Mobilizações a temática da mudança do atual marco regulatório 

e por uma nova lei do petróleo; por meio de uma campanha nacional de defesa do 

Pré-Sal e por uma nova lei do petróleo, com diversas atividades, dentre elas: 

a) Utilizar as manifestações populares de 7 de Setembro para coleta de assinaturas 

pelo projeto de lei de iniciativa popular por uma nova lei do petróleo, orientando 

as entidades filiadas a se engajarem na coleta de 1,3 milhões de assinaturas;

b) Realizar mobilização no dia 2 de Outubro (sexta-feira), marcando a data de 3 de 

Outubro, aniversário da Petrobras;

c) Ampliar a presença da União na Petrobras com exploração, sob controle público, do 

Pré-Sal e pela anulação dos leilões do petróleo.

6. Lutar pela reestatização da Companhia Vale do Rio Doce, Embraer e demais empresas 

estratégicas.
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7. Desenvolver Campanha contra os Projetos de Lei do Senado Nº 611/2007 e 248/2006, 

e Projeto de Lei Complementar 92/2007. 

8. Pela imediata retirada do PL 1.987/2007.

9. Reforçar a luta pela implementação da Lei Maria da Penha.

10. Reafirmar a luta pela realização da Conferência Nacional de Comunicação, anunciada 

pelo Presidente Lula para dezembro de 2009, cujo processo para realização é resultado 

direto da luta da CUT e dos movimentos sociais.

Lutas Gerais

1. Lutar pelo desenvolvimento sustentável, no âmbito da Jornada pelo desenvolvimento, 

incluindo o ecossocialismo no debate das políticas da Central; lutar pela manutenção 

do atual Código Florestal; defender o controle de qualidade dos alimentos impedindo 

uso de agrotóxicos pelo agronegócio e empresas transnacionais, com a aplicação da 

lei que determina a identificação de alimentos como transgênicos.

2. Pela regulamentação e aplicação do Estatuto das Cidades, Lei 10.257, de 10 de julho 

de 2001; implementação de Plano emergencial de obras públicas nas grandes cidades, 

com a ampliação dos investimentos públicos na infraestrutura.

3. Desenvolver campanha por uma nova política macro-econômica e democratização 
do orçamento da união, com:

a) Controle da remessa de lucros das multinacionais e da fuga de capitais;

b) Ampliação nos investimentos públicos nas áreas sociais;

c) Transformação da dívida pública dos estados e municípios em investimentos sociais 

do Governo Federal;

d) Fim da Desvinculação dos Recursos da União – DRU;

e) Garantia dos percentuais de aplicação de recursos orçamentários previstos na 

Constituição Federal para saúde e educação no patamar de 10% do PIB, retirando o 

veto de FHC a esta meta, conforme determinado no Programa de Governo de Lula;

f ) Defesa da poupança popular, preservando os rendimentos dos pequenos investidores 

em cadernetas de poupança e a rentabilidade do FGTS;
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g) Barrar a reforma tributária em curso no Congresso Nacional e defender a proposta 

da CUT;

h) Defesa de Auditoria da Dívida Pública (externa e interna);

i) Estatização do Sistema Financeiro.

4. Por uma ampla reforma agrária, através de assentamentos e de programa de crédito 

fundiário, garantindo terra, assistência técnica, garantia de preço mínimo, medidas 

de apoio à agricultura familiar e camponesa, habitação e crédito aos trabalhadores 

com atualização do índice de produtividade e limite de propriedade de terras. Pela 

expropriação do latifúndio sem indenizações; contra a Medida Provisória 458.

5. Intensificar a Campanha em defesa da liberdade e autonomia sindical, com a 

ratificação imediata da Convenção 87 da OIT; pelo fim do imposto sindical e sua 

extensão para os servidores públicos.

6. Intensificar campanhas pela ampliação de direitos como: 

a) Combater o trabalho aos domingos e feriados;

b) Garantir os direitos previdenciários e de seguridade social aos trabalhadores que 

exercem suas atividades laborais nos países membros do MERCOSUL e lutar pela 

regulamentação da aposentadoria especial para os trabalhadores(as) envolvidos;

c) Construir Projeto de Lei contra o Assédio Moral;

d) Pela aprovação da PEC 555/2006 e da PEC 270/2008;

e) Reafirmar a luta em defesa da regulamentação da profissão dos jornalistas e demais 

trabalhadores de comunicação;

f ) Realizar Campanha nacional para a revogação da lei sobre o Interdito Proibitório.

7. Impulsionar as ações pela defesa dos direitos das mulheres:

a) Combatendo a exploração e abuso sexual infantil, o tráfico e exploração de mulheres 

pelas redes criminosas de tráfico e exploração da prostituição;

b) Lutar para incluir os temas de gênero e sexualidade nos currículos escolares;

c) Realizar campanha contra o assédio moral e sexual e orientação as entidades para 

garantir esse debate nos locais de trabalho;
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e) Impulsionar a Frente contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do 

Aborto, participando dos comitês estaduais e organizando comitês locais;

f ) Lutar pela ampliação das Delegacias Especiais de Atendimento a Mulheres – DEAM.

8. Lutar por uma comunicação democrática, incluindo:

a) Aprofundamento sobre a reestruturação das leis que regem a comunicação no 

Brasil, com Estados e Ramos;

b) Pressionar, por meio de campanha, para que as emissoras divulguem diariamente 

sua condição de concessionárias públicas, explicitando as datas de início e fim das 

concessões;

c) A democratização das verbas governamentais (oficiais), para aplicação do dinheiro 

público nesse setor;

d) Fortalecer os instrumentos de participação popular para definição, monitoramento 

e avaliação das políticas de comunicação;

e) Realizar audiências públicas sobre comunicação;

f ) Realizar uma Campanha Nacional para reativação das Rádios Comunitárias, com 

abaixo-assinado pela sua descriminalização;

g) Lutar pela implantação das disciplinas de comunicação no currículo básico do ensino 

fundamental e médio, fomentando o pensamento crítico nas novas gerações;

h) Posicionar-se contra Projeto de Lei do senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), que 

dispõe sobre a regulamentação da Internet brasileira.

9. Desenvolver campanha pela educação pública de qualidade para todos:

a) Fortalecendo a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras para a participação 

das Conferências Municipais, Estaduais e Nacional de Educação;

b) Intensificar a luta pelo acesso à educação aos trabalhadores jovens e adultos;

c) A luta pela implantação de cotas nas universidades;

d) Intensificar a participação nos Conselhos Municipais de Gestão, Fiscalização e de 

Direitos (Conselhos Municipais de Educação, FUNDEB, Saúde etc.), bem como 

estratégias de formação e capacitação dos conselheiros representantes da 

sociedade civil;
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e) Lutar para que o Governo regulamente e fiscalize o Ensino Superior Privado, no 

intuito de coibir a mercantilização do setor educacional, especialmente na 

modalidade a distância (EAD), garantindo a qualidade do ensino;

f ) Defender e lutar para a realização de concursos públicos na educação, garantindo 

segurança e condição de trabalho;

g) Ampliar a capacitação continuada dos profissionais que atuam no 1º segmento do 

ensino fundamental, com o objetivo de erradicar o analfabetismo funcional;

h) Estimular ações de aproximação com entidade, empresas e instituições de ensino 

nacionais e internacionais com especial atenção aos países de língua ofi cial portuguesa.

10. Pelo cumprimento de todos os acordos assinados com os servidores públicos federais.

11. Pela aprovação, no Senado Federal, do PLC 122/2006, que criminaliza a homofobia. 

12. Divulgar o Plano “Brasil sem homofobia” e os resultados da Conferência Nacional LGBT.

13. Lutar pela erradicação do trabalho infantil e escravo, organizando campanha junto 

às entidades, exigindo o controle social das políticas públicas, mobilização pela 

aprovação da PEC 438, que trata do trabalho escravo e inclusão de cláusula obrigatória 

nos acordos coletivos sobre a eliminação do trabalho infantil. 

14. Promover campanha pela execução e divulgação do Estatuto do Idoso.

15. Pela revogação das reformas da previdência que retiraram direitos dos trabalhadores.

16. Apoiar trabalhadores e trabalhadoras de fábricas em falência, buscando alternativas 

cooperativadas e de economia solidária assim como a garantia da manutenção da 

produção, dos empregos e dos direitos trabalhistas. 

17. Intensificar ações de solidariedade internacional, como a luta do povo palestino; 

reafirmar as decisões da 12ª Plenária Nacional da CUT sobre a retirada das tropas 

brasileiras no Haiti: “Tendo em vista a grave situação pela qual passa o Haiti, a CUT é 

solidária com o povo haitiano, é contra a repressão e criminalização de movimentos 

sociais neste país e defende o direito de sua autodeterminação. Com relação à presença 

das tropas da ONU sob o comando brasileiro no Haiti, a CUT organizará discussão a 

ser realizada entre o movimento sindical haitiano e a direção nacional da CUT que 

deverá debater sobre o prazo e a forma da retirada das tropas, considerando que a 
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sua presença não cria condições para reconstruir o país destruído pelo imperialismo 

e pelo neoliberalismo. A CUT defende o fim do pagamento da dívida externa daquele 

país, exige a retirada dos condicionantes neoliberais para ajuda externa e reafirma a 

necessidade da concretização da ajuda internacional prometida”.

Lutas específicas
1. Apoiar a luta dos anistiados pela aceleração do processo de retorno pela Lei 8.878/94 

e por uma lei que incorpore o tempo que os trabalhadores anistiados ficaram fora do 

serviço público para efeito de aposentadoria, considerando como efetivo tempo de 

contribuição. Manifestar-se aos órgãos do Governo Federal envolvidos nesta questão, 

sugerindo o envio de uma Medida Provisória ao Congresso Nacional para sanar todos 

os vícios e erros, e matérias ainda pendentes; visando à concessão de Anistia da Lei 

Federal Nº 8878/1994 nas seguintes situações:

a) Trabalhadores e trabalhadoras que permaneçam na liquidação das empresas 

obrigados pelo Governo Collor, após o período da Lei Federal Nº 8.878/1994 (14 

emendas apresentadas ao PL Nº 5.030/2009, em trâmite na Câmara dos Deputados, 

em Brasília – DF);

b) Trabalhadores e trabalhadoras que não apresentaram requerimento solicitando 

retorno ao serviço (PL Nº 372/2008 e PL Nº 5.030/2009, em trâmite na Câmara dos 

Deputados, em Brasília – DF);

c) Trabalhadores e trabalhadoras referentes à Emenda – EMC 11/2009 CTASP, ao PL Nº 

5.030/2009 em trâmite na Câmara dos Deputados, em Brasília – DF;

d) Trabalhadores e trabalhadoras referentes ao PL Nº 5182/2009 em trâmite na Câmara 

dos Deputados, em Brasília – DF;

e) Trabalhadores e trabalhadoras referentes ao PL Nº 1265/2007 e Nº 1857/2007 em 

trâmite na Câmara dos Deputados, em Brasília – DF.

2. Exigir a imediata aplicação da NR 10 do Ministério de Trabalho e Emprego que 

disciplina a necessidade da execução do trabalho em dupla de profissionais nas áreas 

de risco por exposição à energia elétrica viva e buscar, mediante regulamentação 

específica, a isonomia salarial e demais conquistas econômico-financeiras e sociais 

entre os trabalhadores do Setor, de telecomunicações, efetivos e os terceirizados. Na 

regulamentação da terceirização, definir que os trabalhadores terceirizados sejam 
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representados pelo mesmo Sindicato e abrangidos, com isonomia, no mesmo ACT 

dos trabalhadores da empresa terceirizadora.

3. Apoio à luta dos trabalhadores dos Correios, contra o processo de terceirização e 

privatização, por meio do PL Nº 3.677/2008 e pela retirada do projeto de lei que 

trata excepcionalmente as greves dos trabalhadores dos Correios, discriminando, 

controlando e impedindo os trabalhadores de se organizar.

4. Apoiar a luta dos aposentados por invalidez e proporcional, atingidos pela EMC 

41/2003 da Reforma da Previdência.

5. Apoio aos agentes de combate as endemias e os agentes comunitários de saúde, na 

luta em defesa da PEC 323/09 e lutar pela aprovação da PLS de n°196/09 que está 

tramitando no senado federal e que cria o Piso Nacional Profissional dos Agentes 

Comunitários de Saúde e de Combate as Endemias.

6. Que a CUT faça pressão e negociação no Congresso Nacional para regulamentação da 

atividade de operador de telemarketing e tele-atendimento.

7. Estender os direitos trabalhistas do Art. 7 CF à categoria das trabalhadoras domésticas.

8. Pela aposentadoria especial e piso salarial dos profissionais de enfermagem.

9. Lutar pela garantia dos direitos de periculosidade e insalubridade dos trabalhadores 

papeleiros, vigilantes, transporte e radialistas.

10. Contra a dupla função de motoristas.

11. Pela regulamentação do PL Nº 115/07 que cria a profissão de metroferroviários; assim 

como lutar pela legislação que regulamenta a profissão de comerciários.

12. Lutar pelo cálculo e correção das aposentadorias com reposição da inflação mais 

ganho real.

13. Contra o PL 7.703/2006, conhecido como Ato Médico, que pretende regulamentar o 

exercício da medicina no país, e estabelecer diversas atividades privativas de médicos.
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Plataforma da CUT 
para a Conferência 
Nacional de 
Comunicação

1. Elaboração de novo Marco Regulatório (conjunto de leis, decretos, normas etc.) 

para a construção de um Sistema Público de Comunicação no Brasil, com ênfase no 

interesse público e na garantia de direitos civis, além de um órgão regulador que 

tenha incidência sobre o conjunto das questões, inclusive os aspectos de conteúdo. A 

reformulação das leis e normas existentes e a elaboração de novas devem abranger o 

sistema de telefonia, cabo, celular, novas tecnologias e novas formas de comunicação 

propiciadas pela era digital.

CUT de
 ne orientação estratégica para a luta no período 2009-2012
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2. Regulamentação dos artigos 220, 221 e 223 da Constituição Federal:

Artigo 220 - que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, 

sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, sendo 

vedado “toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística” e que 

“os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de 

monopólio ou oligopólio”

Artigo 221 - garantir o percentual mínimo de 30% de produção regional editado, 

produzido, realizado, veiculado e distribuído pela comunidade, contemplando os 

diversos segmentos e diversidades étnico-raciais, de gênero, cultura e religião. O 

artigo dispõe sobre a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão e 

determina: 

I – preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 

II – promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que 

objetive sua divulgação; 

III – regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais 

estabelecidos em lei.

Artigo 223 - Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e 

autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observando 

o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal, fixando 

além de prazos para a concessão e seu cancelamento, mecanismos de apreciação 

pelo Congresso Nacional.

3. Construção e consolidação de políticas públicas de Comunicação voltadas para o 

interesse público, elaboradas conjuntamente com os movimentos sociais que:

a) Considere as especificidades regionais (condições geográficas etc., casos de regiões 

que necessitam uso de satélite);

b) Contemple e respeite a diversidade regional e a pluralidade de nossa sociedade: 

gênero, raça, etnia, cultura, orientação sexual, crianças, juventude, idosos, pessoas 

com deficiência, crenças, campo social e outros.

4. Mudanças nos processos de concessões públicas, com critérios democráticos e 

transparentes para:

a) Concessões e renovações de outorgas de Rádio e TV;
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b) Financiamento público, estatal e privado;

c) Sistema de telefonia, cabo, celular e novos veículos de comunicação propiciados 

pelas novas tecnologias da era digital.

5. Fortalecimento do sistema público de comunicação e fomento a Rádios e TVs 

Comunitárias:

a) Ampliação e regulamentação do espaço (espectro) da Comunicação Comunitária 

– Rádios e TVs; no que tange à TV Digital, lutar pela ocupação de cada faixa do 

espectro por concessionários distintos;

b) Regularização de emissoras educativas;

c) Fundo Público para financiamento dos meios de comunicação do campo público.

6. Garantia de mecanismos de Fiscalização, com Controle Social e Participação 
Popular, no cumprimento da legislação, em todos os processos como:

a) Financiamento;

b) Acompanhamento das obrigações fiscais e trabalhistas das emissoras;

c) Cumprimento de percentuais educativos, produções nacionais;

d) Cumprimento de percentuais destinados à publicidade;

e) Cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente.

7. Estímulo às produções independentes e regionais.

8. Agilidade nos processos de outorgas.

9. Regras para a sublocação, com limites para publicidade, merchandising, “canais de 

vendas”, “shows da fé” e outros.

10.  Proibição de outorgas a políticos.

11.  Redefinição do papel Conselho de Comunicação Social, independente do Senado, 

com caráter deliberativo, com autonomia, em todos os âmbitos do Estado (nacional, 

estaduais e municipais) e recomposição para que seja tripartite, paritário, com garantia 

de participação popular e fiscalização.

12.  Internet, inclusão digital e acessibilidade:



R E S O L U Ç Õ E S

104

a) Política pública nacional de inclusão digital que garanta o acesso às tecnologias de 

informação e comunicação, com internet livre, universalização da banda larga, com 

acesso e capacitação gratuita - serviço que deve ser prestado em regime público, 

com o uso do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação – FUST;

b) Promoção de Campanha permanente em defesa da inclusão digital e da Internet 

livre nos principais meios de Comunicação do país (sindicais sociais e na grande 

mídia);

c) Acesso à internet via energia elétrica;

d) Garantia de que todos os meios de comunicação sejam acessíveis a pessoas com 

deficiência, em Braille, Libras, legendas, áudio descrição etc.;

e) Programas (softwares) para deficientes visuais e cursos sobre comunicação voltados 

para esse público;

f ) Qualificação profissional em virtude da era digital, visando garantia de emprego;

g) Regulação e garantia de Direitos Autorais na Internet;

h) Transparência das informações públicas; e pleno acesso a serviços públicos de 

qualidade, utilizando o potencial democratizante das tecnologias de informação 

e comunicação;

i) Direito à privacidade, com uma regulação eficaz do habeas data (ação constitucional 

cível que objetiva assegurar o conhecimento ou a retificação de informações 

constantes de registros ou de bancos de dados de caráter público);

j) Recusa ao modelo de regulamentação proposto na Convenção sobre o Cibercrime 

do Conselho da Europa, que impõe controle e censura ao uso da internet;

k) Combate ao AI-5 Digital: Projeto de Lei do senador Eduardo Azeredo.

13.  Por uma Lei de Imprensa que garanta regras que normatizem o setor, com espaço ao 

contraditório e direito de resposta como instrumento democrático.

14. Assegurar a regulamentação da profissão de jornalista.

15.  Publicidade de governo gratuita.

16.  Horário Sindical – espaço gratuito em rádios e TVs para as centrais sindicais, 

proporcional a sua representatividade, a exemplo dos horários políticos partidários.
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  Siglas Utilizadas
ADIN – Ação Direta de Inconstitucionalidade

ADS – Agência de Desenvolvimento Solidário

ALCA – Área de Livre Comércio das Américas

ANP – Agência Nacional do Petróleo

ASC – Aliança Social Continental

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BRIC – Brasil, Rússia, Índia e China 

CCSCS – Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul

CECUT – Congresso Estadual da CUT

CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

CF – Constituição Federal

CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

CMS – Coordenação dos Movimentos Sociais

CNQ – Confederação Nacional do Ramo Químico

CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação

COFEN – Conselho Federal de Enfermagem

CONAE – Conferência Nacional de Educação

CONAPPIR – Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial

CONAQ – Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Quilombolas

CONCLAT – Congresso Nacional da Classe Trabalhadora

CONCUT – Congresso Nacional da CUT

CONFITEA – Conferência Internacional de Educação para pessoas Adultas

Conlutas - Coordenação Nacional de Lutas

CONNEB – Congresso Nacional de Negras e Negros do Brasil

CONSEG – Conferência Nacional de Segurança Pública
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CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura

CONTEE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino

COREN – Conselho Regional de Enfermagem

COSATU – Congress of South African Trade Unions

CSA – Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas

CSI – Confederação Sindical Internacional

CSPLP – Comissão Sindical dos Países de Língua Portuguesa

CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil

CUT – Central Única dos Trabalhadores

DEAM – Delegacia Especial de Atendimento a Mulher

DEM – Partido Democrata

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos

DIESAT – Departamento Intersindical e Saúde do Trabalhador

DRU – Desvinculação dos Recursos da União

EC – Emenda Constitucional

ECOSOL – Sistema Nacional de Cooperativas de Economia e Crédito Solidário

EMBRAER – Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.

EMC – Emenda Apresentada na Comissão (do Legislativo)

ENACOM – Encontro Nacional de Comunicação da CUT

FAP – Fator Acidentário de Prevenção/Previdenciário

FASUBRA – Federação de Sindicatos de Trabalhadores de Universidades Brasileiras 

FCES – Fórum Consultivo Econômico Social

FETRAF – Federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FHC – Fernando Henrique Cardoso 

FITTEL – Federação Interestadual de Trabalhadores em Telecomunicações 

FMI – Fundo Monetário Internacional
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FMLN – Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional

FNDC – Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação

FSM – Federação Sindical Mundial 

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de    

        Valorização dos Profissionais da Educação

FUP – Federação Única dos Petroleiros

FUST – Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação

GLU – Global Labour University (Universidade Global do Trabalho)

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

INST-CUT – Instituto Nacional de Saúde no Trabalho

Intersindical – Instrumento de Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora

KCTU – Korean Confederation of Trade Unions

LER – Lesão por Esforço Repetitivo

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social

LRF – Lei da Responsabilidade Fiscal

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul 

MP – Medida Provisória

MPE – Ministérios Públicos Estaduais

MPF – Ministério Público Federal

MST – Movimento dos Trabalhadores Sem Terra

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

NETP – Nexo Epidemiológico Técnico Previdenciário

NR – Norma Regulamentadora

OIT – Organização Internacional do Trabalho

OLC – Organização no Local de Convivência

OLT – Organização no Local de Trabalho
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OMC – Organização Mundial do Comércio

ONGs – Organizações Não Governamentais 

OP/BR – Orçamento Participativo Nacional

OS – Organização Social

OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento

PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa

PAS – Plano de Ação Sindical da CUT

PCdoB – Partido Comunista do Brasil

PDT – Partido Democrático Trabalhista

PEA – População Economicamente Ativa

PEC – Projeto de Emenda Constitucional

PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A.

PIB – Produto Interno Bruto

PL – Projeto de Lei

PLC – Projeto de Lei Complementar

PLR – Participação nos Lucros e Resultados

PLS – Projeto de Lei do Senado

PNE – Plano Nacional de Educação

PNST – Política Nacional da Saúde do Trabalhador

PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar

PRONERA – Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária

PSDB – Partido da Social Democracia Socialista

PSPN – Piso Salarial Profissional Nacional

PT – Partido dos Trabalhadores

REBRIP – Rede Brasileira pela Integração dos Povos

REFAP – Refinaria Alberto Pasqualini S/A (Sistema Petrobras)
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RENAST – Rede Nacional em Atenção à Saúde do Trabalhador

SAT – Seguro de Acidente de Trabalho

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SENASP – Secretaria Nacional de Segurança Pública

SEPPIR – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

SESI – Serviço Social da Indústria

SIGTUR – Southern Initiative on Globalisation and Trade Union Rights (Iniciativa do Sul   

      sobre Globalização e Direitos Sindicais)

SINTAPI-CUT – Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Aposentados(as), 

    Pensionistas e Idosos(as) da CUT

SINTRAF – Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar

STF – Supremo Tribunal Federal

STI – Sindicato de Trabalhadores na Indústria

STR – Sindicato de Trabalhadores(as) Rurais

SUAS – Sistema Único de Assistência Social

SUS – Sistema Único de Saúde

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação

TRANSPETRO – Petrobras Transporte S/A (Sistema Petrobras)

UBES – União Brasileira dos Estudantes Secundaristas

UNASUL – União das Nações Sul-Americanas

UNE – União Nacional dos Estudantes

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

UNISOL – Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários
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Legislação Citada

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN

ADIN, suspendendo a Lei Nº 9.637/1998 que legaliza as Organizações Sociais – OS. Supremo 

Tribunal Federal (STF) indeferiu o pedido de suspensão imediata da lei 9.637/98 (o 

que implicaria na paralisação das atividades das OSs) requerido como medida liminar 

na ação em que o Partido dos Trabalhadores (PT ) e o Partido Democrático Trabalhista 

(PDT) pedem a declaração da sua inconstitucionalidade.

Constituição da República federativa do Brasil de 1988 - CF

CF – Art. Nº 7. Estabelece os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.

CF – Art. Nº 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de 

um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento 

direto com os empregadores.

CF – Art. Nº 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição

CF – Art. Nº 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão 

aos seguintes princípios: I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais 

e informativas; II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção 

independente que objetive sua divulgação; III - regionalização da produção cultural, 

artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei; IV - respeito aos 

valores éticos e sociais da pessoa e da família.

CF – Art. Nº 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e 

autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o 

princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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Convenções e Recomendações da OIT

Convenção Nº 87 – Sobre Liberdade Sindical e a Proteção do Direito Sindical, 1948.

Convenção Nº 100 – Sobre a igualdade de remuneração de homens e mulheres por trabalho 

de igual valor, 1966

Convenção Nº 111 – Sobre a Discriminação em Matéria de Emprego e Profissão, 1958.

Convenção Nº 135 – Sobre a Proteção aos Representantes dos Trabalhadores na Empresa, 

1971.

Convenção Nº 151 – Relativa à Proteção do Direito de Organização e aos Processos de Fixação 

das Condições de Trabalho na Função Pública, 1978.

Convenção Nº 156 – Sobre os Trabalhadores com Responsabilidades Familiares, 1981.

Convenção Nº 158 – Sobre o Término das Relações de Trabalho, 1982.

Recomendação Nº 143 – Sobre os Representantes dos Trabalhadores, 1971.

Decretos

Decreto Nº 4.887, de 20 de Novembro de 2003. Autoria: Governo Federal. Regulamenta 

o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de 

que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Decreto Nº 5.703, de 15 de Fevereiro de 2006. Autoria: Governo Federal. Dá fé pública dos 

cartões de identidade funcional expedidos pelos Ministérios e Órgãos da Presidência 

e Vice-Presidência da República e dá outras providências.

Emenda Constitucional - EMC

EMC Nº 41, de 19 de Dezembro de 2003. Reforma da Previdência. Modifica os Artigos 37, 

40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal, revoga o inciso IX do parágrafo 3 do 

Artigo 142 da Constituição Federal e dispositivos da Emenda Constitucional 20, de 15 de 

dezembro de 1998 e dá outras providências.
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Emenda/Substitutivo do Senado - EMS

EMS Nº 84/1999 (ex-PLC 89/03). Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 89, 

de 2003 (PL nº 84, de 1999, na Casa de origem), que “Altera o Decreto-Lei nº 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal e a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996, 

e dá outras providências”. Substitua-se o Projeto pelo seguinte: Altera o Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de 

outubro de 1969 (Código Penal Militar), a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, a Lei 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, para tipificar 

condutas realizadas mediante uso de sistema eletrônico, digital ou similares, de rede 

de computadores, ou que sejam praticadas contra dispositivos de comunicação 

ou sistemas informatizados e similares, e dá outras providências. O substitutivo, de 

autoria do Senador Eduardo Azeredo (PSDB/MG) é popularmente conhecido como 

AI-5 Digital.

Emenda Apresentada em Comissão na Câmara Federal - EMC

EMC 11/2009 ao PL Nº 5.030/2009. Autoria: Deputado Eliseu Padilha/PMDB-RS. Emenda 

Apresentada na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público  (CTASP). 

Reabre o prazo para requerimento de retorno ao serviço de que trata o art. 2º da Lei nº 

8.878, de 11 de maio de 1994, que dispõe sobre a concessão de anistia nas condições 

que menciona e dá outras providências.

Leis

Lei Nº 2.004, de 03 de Outubro de 1953. Dispõe sobre a política nacional do petróleo e 

define as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui a Sociedade Por 

Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima - PETROBRAS, e da outras providencias. 

Revogada pela Lei Nº 9.478, de 06/08/1997, que dispõe sobre a política nacional, as 

atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 

Energética e a Agencia Nacional do Petróleo - ANP.

Lei Nº 6.683, de 28 de Agosto de 1979. Lei da Anistia. Concede anistia a todos quantos, 

no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, 
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cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram 

seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, 

de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo 

e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com 

fundamento em Atos Institucionais e Complementares e dá outras providências.

Lei Nº 8.878, de 12 de Maio de 1994. Concede anistia aos servidores públicos civis e 

empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e   fundacional, 

bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista 

sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de março de 1990 

e 30 de setembro de 1992, tenham sido: I - exonerados ou demitidos com violação 

de dispositivo constitucional ou legal; II - despedidos ou dispensados dos seus 

empregos com violação de dispositivo constitucional, legal, regulamentar ou de 

cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa; III - exonerados, 

demitidos ou dispensados por motivação política, devidamente caracterizada, ou por 

interrupção de atividade profissional em decorrência de movimentação grevista e dá 

outras providências. Sofreu várias alterações.

Lei Nº 9.478, de 06 de Agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética nacional, as 

atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 

Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências.

Lei Nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Estatuto das Cidades. Regulamenta os arts. 182 e 183 

da Constituição Federal; estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

providências.

Lei Nº 10.639, de 09 de Janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial 

da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” e 

dá outras providências.

Lei Nº 11.340, de 07 de Agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Cria mecanismos para coibir 

a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 

da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de 
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Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o 

Código Penal e a Lei de Execução Penal e dá outras providências.

Lei Nº 11.603, de 05 de Dezembro de 2007. Altera e acresce dispositivos à Lei nº 10.101, 

de 19 de dezembro de 2000. Autoriza o trabalho aos domingos nas atividades do 

comércio em geral, observada a legislação municipal, nos termos do art. 30, inciso I, 

da Constituição; dentre outros dispositivos.

Lei Nº 11.738, de 16 de Julho de 2008. Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 

60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Medidas Provisórias - MP

MP Nº 458, de 10 de Fevereiro de2009 – Convertida na Lei Nº 11.952, de 25 de Junho de 2009. 

Dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas 

em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal mediante alienação e concessão de 

direito real de uso de imóveis; altera as Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993, e 6.015, 

de 31 de dezembro de 1973 e dá outras providências.

Norma Regulamentadora - NR

NR 10. Estabelecida pela Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978. Ministério de Trabalho 

e Emprego. Dispõe sobre Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

Projetos de Emenda Constitucional - PEC

PEC Nº 270/2008. Autoria: Deputada Federal Andreia Zito (PSDB/RJ). Garante ao servidor 

que aposentar-se por invalidez permanente o direito dos proventos integrais com 

paridade. Altera a Constituição Federal de 1988.

PEC Nº 323/2009. Autoria: Deputado Federal Valtenir Pereira (PSB/MT). Acrescenta parágrafos 

ao art. 198 da Constituição Federal, dispondo sobre piso nacional de salário para os 

profissionais que exerçam atividades de agente comunitário de saúde e de agente de 

combate às endemias.
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PEC Nº 369/2009. PEC do Trabalhador. Autoria: Deputado Federal Iran Barbosa (PT/SE). Insere 

o § 2° no art. 7° da Constituição Federal para determinar a criação do Sistema Nacional 

de Proteção ao Salário e demais Direitos dos Trabalhadores.

PEC Nº 438/2001. Autoria: Senador Ademir Andrade (PSB/PA). Dá nova redação ao art. 243 

da Constituição Federal (Estabelecendo a pena de perdimento da gleba onde for 

constada a exploração de trabalho escravo; revertendo a área ao assentamento dos 

colonos que já trabalhavam na respectiva gleba).

PEC Nº 555/2006. Autoria: Deputado Carlos Mota (PSB/MG). Revoga o dispositivo da Emenda 

Constitucional - Reforma da Previdência, acabando com a cobrança de contribuição 

previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados (Contribuição 

de Inativos). Altera a Constituição Federal de 1988.

Projetos de Lei - PL

PL Nº 115, de 12 de Fevereiro de 2007. Autoria: Deputado Federal Edmilson Valentim 

(PCdoB/RJ). Regula o exercício do trabalho em empresas de transporte metroviário, 

metroferroviário, por trens metropolitanos e demais modais de transporte sobre 

trilhos assemelhados e dá outras providências.

PLC Nº 122 de 12 de Dezembro de 2006. Autoria: Deputada Iara Bernardi (PT/SP). O projeto 

criminaliza a homofobia, altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os 

crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, dá nova redação ao § 3º do art. 

140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e ao art. 5º da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943 e dá outras providências. 

PL Nº 1.151, de 26 de Outubro de 1995. Autoria: Deputada Federal Marta Suplicy (PT/SP). 

(Disciplina a união civil entre pessoas de mesmo sexo e dá outras providências.

PL Nº 1.265, de 05 de Junho de 2007. Autoria: Deputada Federal Andreia Zito (PSDB/RJ). 

Altera a Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994; inclui entre os beneficiários da anistia 

os empregados mantidos em atividade, além do prazo previsto de 30 de setembro 

de 1992, por desempenharem funções relacionadas à liquidação ou dissolução da 

entidade a qual estavam vinculados.
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PL Nº 1.664, de 01 de Agosto de 2007. Autoria: Deputado Federal William Woo (PSDB/SP). 

Dispõe sobre a residência provisória para o/a estrangeiro/ a em situação irregular no 

território nacional brasileiro, entre outras providências.

PL Nº 1.857, de 23 de Agosto de 2007. Autoria: Deputada Federal Andreia Zito (PSDB/RJ). 

Altera a Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994; inclui entre os beneficiários da anistia os 

empregados mantidos em atividade, além do prazo previsto de 30 de setembro de 

1992, incluindo os da Petrobras / Interbrás, que desempenhavam funções relacionadas 

à liquidação ou dissolução da entidade a qual estavam vinculados. 

PL Nº 1.987, de 06 de Setembro de 2007. Autoria: Deputado Federal Cândido Vacarezza (PT/

SP). Consolida os dispositivos normativos que especifica referente ao Direito Material 

Trabalhista e revoga as leis extravagantes que especifica e os artigos 1º ao 642 da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

PL Nº 2.134, de 01 de Outubro de 2003. Autoria: Deputado Federal Vicentinho (PT/SP). 

Institui Programa de Alimentação para os trabalhadores da Construção Civil, no qual 

as empresas de construção civil ficam obrigadas a fornecerem o café da manhã e 

almoço aos trabalhadores contratados para trabalharem nos canteiros de obras, 

independentemente do tipo de contrato de trabalho.

PL Nº 2.285, de 25 de Outubro de 2007. Autoria: Deputado Federal Sergio Barradas Carneiro 

(PT/BA). Dispõe sobre o Estatuto das Famílias.

PL Nº 3.677, de 08 de Julho de 2008. Autoria: Deputado Federal Regis de Oliveira (PSC/SP). 

Altera a Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978, excluindo do regime de monopólio da 

União o transporte e a entrega de carta e cartão postal para localidades ou horários 

não atendidos pela ECT e quando executados para endereços não fixos e dá outras 

providências.

PL Nº 5.030, 07 de abril de 2009. Proposição Originária: PLS-372/2008   Autoria: Senado 

Federal – Lobão Filho (PMDB/MA). Reabre o prazo para requerimento de retorno ao 

serviço de que trata o art. 2º da Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, que dispõe sobre 

a concessão de anistia nas condições que menciona e dá outras providências.

PL Nº 5.182, de 07 de Maio de 2009. Autoria: Deputada Federal Andreia Zito (PSDB/RJ). Altera 

a Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, para acrescentar o art. 6-A, dispondo sobre a 

contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria e concessão de pensão 

por morte.
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PL Nº 7.362, de 19 de Julho de 2006 (PLS 82/2003). Autoria: Senador Paulo Paim (PT/RS). 

Altera o art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para conceder adicional de periculosidade aos 

carteiros e dá outras providências

PL Nº 7.703/2006, de 21 de dezembro de 2006. Proposição Originária: PLS-268/2002. Autoria: 

Senado Federal - Benício Sampaio (PPB /PI). Define a área de atuação, as atividades 

privativas e os cargos privativos de Médico; resguardadas as competências próprias 

das diversas profissões ligadas à área de saúde. Projeto chamado de “Ato Médico”.

Projetos de Lei Complementar - PLC

PLC Nº 92/2007, do Poder Executivo. Regulamenta o inciso XIX do art. 37 da Constituição 

Federal, parte final, para definir as áreas de atuação de fundações instituídas pelo 

poder público. O Projeto de Lei Complementar estabelece que o Poder Público poderá 

instituir fundação estatal, sem fins lucrativos, integrante da administração pública 

indireta, nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura, desporto, ciência e 

tecnologia, meio-ambiente, previdência complementar do servidor público, para os 

efeitos do art. 40, §§ 14 e 15 da Constituição Federal, comunicação social e promoção 

do turismo nacional.

Projetos de Lei do Senado – PLS

PLS Nº 26 de 13 de Fevereiro de 2007. Autoria: Senador Tião Viana (PT/AC). Altera a Lei 

nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício 

da enfermagem e dá outras providências, para estabelecer prazo para a concessão 

de registros aos atendentes, auxiliares e técnicos de enfermagem e às parteiras, 

bem como para assegurar a esses profissionais acesso diferenciado aos cursos de 

graduação de nível superior em enfermagem. Prevê que a partir de 31 de dezembro 

de 2017, fica vedada a inscrição de auxiliares e técnicos de enfermagem e de parteiras 

nos conselhos regionais de enfermagem

PLS Nº 30, de 12 de Fevereiro de 2009. Autoria: Senadora Serys Slhessarenko (PT/MT ). Dispõe 

sobre a proibição da extração, da importação, do transporte, do armazenamento e 
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da industrialização do amianto e dos minérios e rochas que contenham silicatos 

hidratados, bem como a proibição da importação e da comercialização dos produtos 

que os utilizem como matéria-prima.

PLS Nº 611, de 23 de Outubro de 2007-COMPLEMENTAR. Autoria: Senador Romero Jucá 

(PMBD/RR). Acresce dispositivo à Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000: A 

partir do exercício financeiro de 2007 e até o término do exercício de 2016, a despesa 

com pessoal e encargos sociais da União, para cada Poder e órgãos referidos no art. 

20, não poderá exceder, em valores absolutos, ao valor liquidado no ano anterior, 

corrigido pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo - IPCA, ou o que venha a substituí-lo, verificado no período de doze meses 

encerrado no mês de março do ano imediatamente anterior, acrescido de 2,5% (dois 

e meio por cento).

PLS Nº 248, de 31 de Agosto de 2006. Autoria: Senador Paulo Paim (PT/RS). Acrescenta 

Capítulo III-A ao Título V da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT ); aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a Contribuição 

Assistencial e dá outras providências. DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - Art. 610-

A. A Contribuição Assistencial, destinada ao financiamento da negociação coletiva 

e de outras atividades sindicais, será descontada compulsoriamente de todos os 

trabalhadores e servidores membros da categoria profissional, sindicalizados ou 

não, conforme prerrogativa prevista na alínea e do art. 513 desta Consolidação, e na 

alínea c do art. 240 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. (...)

PLS Nº 372, de 08 de Outubro de 2008. Autoria: Senador Lobão Filho (PMDB/MA). Altera 

o art. 2º da Lei nº 8.878, de 11 de maio de 1994, que dispõe sobre a concessão de 

anistia nas condições que menciona, de forma a excluir a estipulação de prazo para 

a formulação do requerimento a que o dispositivo se refere e dá outras providências.

PLS N°196, de 14 de maio de 2009. Autoria: Senadora Patrícia Saboya (PDT/CE). Acrescenta 

na Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, os artigos 9º-A a 9º-C, para instituir o 

piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 

Combate às Endemias.
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Entidades participantes
do 10º CONCUT

Quadro de Delegados(as) credenciados(as) ao 10º CONCUT 
por Ramos
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Quadro de Delegados(as) credenciados(as) ao 10º CONCUT 
por Estaduais
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Entidades e Convidados(as) 

Internacionais

África
África do Sul
COSATU - Sidumo Dlamini
Embaixada da África do Sul - Bangumzi 
Sifi ngo 

Angola
CGSILA - Avelino Miguel
UNTA - Israel Costan Cussomba

Cabo Verde
GLU - Daniel Lopes 
UNTC - CS - Júlio Ascenção Silva

Gana
GLU - Evelyn Sampson 

Guiné Bissau
UNTG - Carlos Nelson Sanó

Malaui
GLU - Tiyamike Harold 

Nepal
GEFONT - Ramesh Badal
Nigéria
GLU - Baba Aye

São Tomé e Príncipe
ONTSTP-CS - João Sacramento Constantino
UGT/STP - Manuel da Costa Carlos

Tanzânia
GLU - Likele Shungu 

Togo
CSI África - Kouglo Lawson Body

Américas
Argentina
CGT - Víctor Hugo Brandán
CTA -  Adolfo Aguirre
 Hugo Yasky
 Gustavo Rolandi
 Dora Martinez
 Andres Larisgoitia

Bolivia
COB - Pedro Montes Gonzales

Brasil
GLU - Marcelo Schmidt 
REBRIP - Fátima Melo

Canadá
CLC - Hassan Yussuff 

GLU -  Jordan Thompson 

 Mónica Laura Pi Ferrúa

USW - Alex Patterson 

 Lyle Young 

CSN (Quebec) - Claudette Carbonneau

 Lise Robichaud
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 Marie-France Benoit
 Philippe Mougeot

Chile
CUT - Jose Manuel Diaz Zavala
 Ricardo Rodriguez

Colômbia
CGT - Percy Oyola Paloma
CTC - Luis Miguel Morantes Alfonso
CUT - Fabio Arias Giraldo

Cuba
CTC - Ermela García Santiago

El Salvador
CSTS - José Neftaly Yanes

EUA
Blue Green Alliance - Yvette Pena-Lopes
CEPR – Center for Economic and Policy 
Research - Mark Weisbrot
AEU - Andrew Dinkelaker
GLU - Adam Coble
LIUNA - Terry O Sullivan
SEIU -  Ginny Coughlin
 Meralys Rosario
Solidarity Center - BR - Brian Finnegan
USW - Roxanne Brown
 Carolyn Kazdin

Guatemala
Unisitragua - Hector Augusto Miguel

Haiti
CATH  - Louis Fignolé St Cyr
CTSP - Raphael Dukens

Honduras
CGT - José Obdulio Fuentes

México
CROC - Jose del Vall

 Hugo Rendón Jiménez

Nicaragua
CST - Roberto Gonzalez Gaitan

Panamá
Convergência Sindical - Fidel Rojas

Paraguai
CUT -  Jorge Alvarenga 
 Osmar Marecos
 Ricardo Ramirez Miere
CUT A - Bernardo Rojas

Peru
CGTP - Victor Gorritti Candela
CUT - Luis Valer Coronado

República Dominicana
CNUS - Rafael Abreu
STREETNET - Juan Jimenez

Uruguai
Observatorio - Manuel Negro
PIT CNT - Juan Castillo
       Fernando Gambera
ST da CCSCS - Fernando Barasain

Ásia
Azerbaijão
ATUC - Sattar Mohbaliyev
 Boyukkhanim
 Mohbaliyeva
 Fuad Mammadov
 Bakir Yusifov
 Jahangir Aliyev
 Humbat Naghiyev

Coréia do Sul
KCTU - Cho Don-moon

Filipinas
GLU - Julie Ibaun
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India
NTUI - Gautam Mody

Palestina
PGFTU - Mahmoud Y.A.Abuodeh

Europa
Alemanha
FES -BR - Fernanda Papa
     Waldeli Melleiro
     Britta Joerissen
     Jochen Steinhilber
GLU - Nina Klimpel

Bélgica
FGTB - Alice Minette

Dinamarca
Danish Conf. of TU -  Heidi Roenne Moeller
   Lizette Risgaard

Espanha
CCOO - Laureano Cuerdo
Com� a-CCOO - Manuel Rodriguez Aporta
UGT -  Joseba Echebarria
 José Manzanares
ELA (País Basco) - Laura Gonzalez de Txabarri
CIG (Galícia) - Xesus Ramon Gonzalez Boan

França
CFDT - Maurice Bossuat
 Anousheh Karvar
Force Ouvriere - Jens Tinga
TUAC/OCDE - John Evans

Holanda
FNV -  Patricio Sambonino
 Peter Gortzak
 Stijntje Blankendaal

Itália
CGIL -  Andréa Amaro
 Antonio Galante

 Nana Corossacz
 Roberto Treu
 Nicoletta Rocchi
 Sandra Pareschi
CGIL/INCA -  Andrea Lanzi
  Ana Serra
CISL - Franco Patrignani
 Luigi Cal
UIL - Guido Moretti

Portugal
Enaile Iadanza e Manuel
CGTP - IN - Carlos Carvalho
UGT - João Dias da Silva

Oceania
Austrália
ACTU e ITUC/CSI - Sharan Burrow

Mundial
FITIM - Carla Colletti
ISP -  Jocélio Drummond
 Elida Cruz
 Monica Valente
UNI -  Ruben Cortina
 Márcio Monzane
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Presidente: Artur Henrique da Silva Santos
Sind. Trab. Ind. Energia Elétrica de Campinas - SP

Vice-Presidente: Carmen Helena Ferreira Foro
Sind. Trab. Rurais de Igarapé-Miri – PA

Secretário Geral: Quintino Marques Severo
Sind. Trab. Ind. Metalúrgicas de São Leopoldo – RS

Primeiro Secretário: Adeilson Ribeiro Telles
SEPE -Sind. Est. Dos Profi ssionais da Educação do Estado do 
RJ (Trabalhador de Base)

Tesoureiro Geral: Jacy Afonso de Melo
Sind. dos Bancários de Brasília – DF

Primeiro Tesoureiro: Antonio Carlos Spis
Sind. Unifi cado dos Petroleiros do Estado de SP

Secretário de Relações Internacionais: João Antônio 
Felício 
APEOESP – Sind. dos Professores do Ensino Ofi cial do Estado 
de SP

Secretário de Política Sindical: Vagner Freitas de Moraes
Sind. dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região - SP

Secretário de Formação: José Celestino Lourenço (Tino) 
SIND-UTE – Sind. Único dos Trab. em Educação do Estado de 
MG 

Secretária de Comunicação: Rosane Bertotti 
Sind. Trab. Agricultura Familiar de Xanxerê – SC

Secretário de Políticas Sociais: Expedito Solaney Pereira 
de Magalhães
Sind. dos Bancários do Estado de PE

Secretária de Organização: Denise Motta Dau 
SindSaúde - Sind. dos Serv. Pub. em Saúde do Estado de SP

Secretária sobre a Mulher Trabalhadora: Rosane da Silva 
Sind. dos Sapateiros de Ivoti – RS

Diretor Executivo: Anízio Santos de Melo
APEOC - Sind. Serv. Pub. Lot. Sec. De Educação e de Cultura 
do Estado do CE

Diretor Executivo: Antonio Soares Guimarães (Bandeira)
Sind. Trab. Rurais de Pentecostes - CE

Diretor Executivo: Carlos Henrique de Oliveira 
Sind. Serv. Pub. Municipais de São José do Rio Preto - SP

Diretor Executivo: Dary Beck Filho
Sind. Trab. Ind. Dest. Refi nação de Petróleo do Estado do RS 
(Trabalhador de Base)

Direção Executiva Nacional da CUT - 2006/2009

Diretora Executiva: Elisângela dos Santos Araújo
Sind. Trab. Rurais de São Domingos - BA

Diretor Executivo: José Lopez Feijóo
Sind. Trab. Ind. Metalúrgicas do ABC – SP

Diretor Executivo: Júlio Turra Filho
SINPRO - Sind. dos Professores do ABC – SP

Diretora Executiva: Lúcia Regina dos Santos Reis
SINTUFRJ - Sind. Trab. em Educação da UFRJ

Diretor Executivo: Manoel Messias Nascimento Melo
SINDPD – Sind. dos Trab. em Informática do Estado de PE

Diretor Executivo: Milton Canuto de Almeida
SINTEAL - Sind. Trab. Em Educação do Estado de AL

Diretor Executivo: Rogério Batista Pantoja
Sind. Trab. Ind. Urbanas - AP

Diretor Executivo: Temístocles Marcelos Neto
Sind. Serv. Púb. em Saúde do Estado de MG

 

Conselho Fiscal

1. Maria Julia Reis Nogueira
Sind. Trab. Pub. Fed. Saúde e Previdência do Estado do MA

2. Valdemir Medeiros da Silva
Sind. dos Previdenciários do Estado da Bahia

3. Alci Matos Araújo
Sind. Empreg. no Comércio do Estado do ES

Coordenação do 10º CONCUT

Quintino Severo - Coordenador Geral
Dary Beck Filho - Diretor Executivo
Denise Dau - Secretária de Organização
Jacy Afonso de Melo - Sec. de Administração e Finanças
José Lopez Feijóo - Diretor Executivo
Julio Turra - Diretor Executivo
Rosane Bertotti - Secretária de Comunicação
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Presidente: Artur Henrique da Silva Santos
Sind. Trab. Ind. Energia Elétrica de Campinas - SP

Vice-Presidente: José Lopez Feijóo 
Ramo Metalúrgico – STI Metalúrgicas do ABC – SP

Secretário-Geral: Quintino Marques Severo 
Ramo Metalúrgico – STI Metalúrgicas De São Leopoldo – RS

Secretário de Administração e Finanças: Vagner Freitas 
de Moraes 
Ramo Financeiro – Sind. dos Bancários de São Paulo, Osasco 
e Região – SP

Secretário de Relações Internacionais: João Antonio 
Felício
Ramo Educação – APEOESP – Sind. dos Professores do Ensino 
Ofi cial do Estado de São Paulo

Secretário de Organização e Política Sindical: Jacy 
Afonso de Melo
Ramo Financeiro – Sind. dos Bancários do Distrito Federal

Secretário de Formação: José Celestino Lourenço (Tino)
Ramo Educação – SIND-UTE – Sind. Único Trab. em Educação 
do Estado de Minas Gerais

Secretária de Comunicação: Rosane Bertotti
Ramo Rural – Sind. Trab. Agricultura Familiar de Xanxerê – SC

Secretário de Políticas Sociais: Expedito Solaney Pereira 
de Magalhães
Ramo Financeiro – Sind. Empreg. em Estabelecimentos de 
Crédito – PE 

Secretária de Relações do Trabalho: Denise Motta Dau 
Ramo Seguridade Social - Sindicato dos Trabalhadores 
Públicos da Saúde no Estado de São Paulo

Secretária da Mulher Trabalhadora: Rosane da Silva
Ramo Vestuário – STI Calçados de Ivoti – RS

Secretário da Saúde do Trabalhador: Manoel Messias 
Nascimento Melo 
Ramo Comunicação – SINDPD/PE – ST Informática, Proces. 
Dados e Tecnologia da Informação – PE

Secretária da Juventude: Rosana Sousa            
Ramo Químico – STI Químicas/Farmacêuticas/Plásticas e 
Similares de São Paulo
         
Secretária de Meio Ambiente: Carmen Helena Ferreira Foro 
Ramo Rural – STR de Igarapé-Miri – PA

Secretária de Combate ao Racismo: Maria Júlia Reis 
Nogueira 
Ramo Seguridade Social – Sind. Trab. Pub. Fed. Saúde e 
Previdência no Estado do Maranhão

Diretores Executivos

Adeilson Ribeiro Telles
Ramo Educação – Opos. Sind. Est. dos Profi ssionais de Educ.

Direção Executiva Nacional da CUT – 2009/2012

Antônio de Lisboa Amâncio Vale
Ramo Educação – Sind. dos Professores do Distrito Federal

Aparecido Donizeti da Silva
Ramo Químico – STI Químicas, Petroquímicas e Plásticas do 
ABC

Dary Beck Filho
Ramo Químico – Opos. STI Dest. Ref. de Petróleo do Rio 
Grande do Sul

Elisangela dos Santos Araújo
Ramo Rural – Sind. Trab. Agricultura Familiar de São 
Domingos

Jasseir Alves Fernandes
Ramo Rural – STR de Iuna Urupi – ES

Julio Turra Filho
Ramo Educação – SINPRO – Sind. dos Professores de Santo 
André – SP

Junéia Martins Batista
Ramo Municipais – Sind. Trab. Adm. Púb. e Autarquias – SP

Pedro Armengol de Sousa
Ramo Administração Pública – Sind. Serv. Pub. Federal no 
Estado do Piauí

Rogério Batista Pantoja
Ramo Urbanitário – STI Urbanas do Amapá

Shakespeare Martins de Jesus
Ramo Metalúrgico – STI Metalúrgicas de Belo Horizonte e 
Contagem

Valeir Ertle 
Ramo Comércio e Serviços – Sind. Empreg. Comércio de 
Florianópolis – SC

Conselho Fiscal

Efetivos:
Waldir Mauricio da Costa Filho
Ramo Construção Civil – STI Const. Civil, Terrap. Estradas, 
Pontes, Const. Montag. – ES

Joice Belmira da Silva
Ramo Vestuário – STI Vestuário e Calçados de Igrejinha – RS

Pedro de Almeida dos Anjos
Ramo Rural – SINTRAF de Itamaraju

Suplentes:
Marlene Terezinha Ruza
Ramo Transporte – Sind. Nac. dos Aeronautas

Sergio Irineu Bolzan
Ramo Alimentação – STI Carnes de Aves, Bovinos, Suínos e 
Derivados de Sidrolândia

Rubens Graciano
Ramo SINTAPI – Sind. Nac. dos Aposentados e Pensionistas
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Estados

Acre – AC 
Manoel da Silva Lima 
Sind. Trab. em Educação do Estado/Educação

Alagoas – AL 
Izac Jacson Ferreira Cavalcante  
Sind. Empreg. Estab. de Crédito do Estado – Ramo Financeiro

Amapá – AP
Errolfl ynn de Souza Paixão 
Sind. Serv. Pub. Federais no Estado – Adm. Pública

Amazonas – AM
Itamar de Oliveira Andion 
Sind. Serv. Pub. Federais no Estado – Adm. Pública

Bahia – BA 
Maria Cristina Brito Costa 
STI Energia Elétrica do Estado – Urbanitário

Martiniano José Santos Costa 
Sind. Serv. Pub. Federais no Estado – Adm. Pública

Reginaldo Freitas de Jesus
Sind. do Ramo Químico e Petroleiro – Químico

Ceará – CE
Francisco Jeronimo do Nascimento Sind. Serv. Pub. 
Municipais de Itapipoca – Serv. Municipal

Joana D’Arc Barbosa Almeida
STR de Crateus – Rural

Lucia Maria Silveira de Queiroz
Sind. Empreg. Estab. Bancários – Financeiro

Distrito Federal – DF
Cleber Ribeiro Soares 
Sind. dos Professores do Distrito Federal – Educação

Rejane Guimarães Pitanga  
Sind. dos Professores do Distrito Federal – Educação

Espírito Santo – ES
Jose Carlos Nunes da Silva 
Sind. Empreg. no Comércio do Estado – Comércio e Serviços

Goiás – GO
Maria Euzébia Lima (BIA)
Sind. Trab. em Educação do Estado – Educação

Maranhão – MA
Nivaldo Araújo da Silva
STI Urbanas do Estado – Urbanitário

Direção Nacional da CUT

Mato Grosso – MT
Júlio Cesar Martins Viana 
Sind. Trab. no Ensino Público – Educação

Mato Grosso do Sul – MS
Alexandre Júnior Costa  
Sind. Trab. em Seguridade Social – Seguridade Social

Minas Gerais – MG
Elaine Cristina Ribeiro 
Sind. Único Trab. em Educação – Educação

Marco Antonio de Jesus 
STI Metalúrgicas de Belo Horizonte e Contagem – 
Metalúrgico

Pará – PA
João Costa Neves
STR de Barcarena – Rural

Miriam Oliveira de Andrade
Sind. Serv. da Sec. da Saúde Pública no Estado – Seguridade Social

Paraíba – PB
José de Arimatéia França 
STI Energia Elétrica do Estado – Urbanitário

Paraná – PR
Roni Anderson Barbosa  
STI Dest./Refi nação de Petróleo – Químico

Pernambuco – PE
Lindinere Jane Ferreira da Silva 
Sind. Trab. Pub. Fed. Saúde e Previdência no Estado – 
Seguridade Social

Sérgio da Silva Goiana 
Sind. Serv. Pub. Federal no Estado – Adm. Pública

Severino Amaro do Nascimento  
STI Químicas do Estado – Químico

Piauí – PI
Francisco das Chagas de Oliveira Silva 
Sind. Trab. em Educação do Estado – Educação

Rio Grande do Norte – RN
José Rodrigues Sobrinho 
STR de Ipanguaçu – Rural

Rio de Janeiro – RJ
Darby de Lemos Igayara
Sind. empreg. Estab. Bancários – Financeiro

Neuza Luzia Pinto
Sind. Trab. em Educação da UFRJ – Educação
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Rio Grande do Sul

Claudio Augustin - Adm. Pública
Sind. Serv. Pub. Estaduais – Adm. Pública

Celso Woyciechowski 
Sind. Trab. em Adm. Escolar – Educação

Mara Luzia Feltes 
Sind. Empreg. Emp. Asses./Peric/Inf. e Pesquisas – Comércio 
e Serviços

Rondônia – RO 

Itamar dos Santos Ferreira  Sind. dos Bancários do Estado – 
Financeiro

Roraima – RR

Rosa Maria Rodrigues Barroso 
Sind. Trab. em Saúde – Seguridade Social

Santa Catarina – SC

Carlos Eduardo de Souza 
Sind. Trab. em Educação da Rede Ofi cial do Estado – 
Educação

São Paulo – SP

Adi dos Santos Lima
STI Metalúrgicas do ABC – Metalúrgico

João Batista Gomes  
Sind. Trab. Adm. Pub. e Autarquias – Serv. Municipal

Luciana Geremias Chagas  
Sind. Trab. Emp. de Asseio e Conservação de Cubatão – 
Comércio e Serviços

Marcelo Renato Fiorio
Sind. Trab. Emp. Prod. Ger. Dist. Transp. Gás e Energia Elétrica 
– Urbanitário

Renato Carvalho Zulato
STI Químicas/Farmac/Plásticas e Similares – Químico

Sebastião Geraldo Cardozo 
Sind. dos Bancários de Araraquara – Financeiro

Telma A. Andrade Victor 
Sind.dos Prof. de Ensino Ofi cial do Estado – Educação

Sergipe – SE

Rubens Marques de Sousa  
Sind. Trab. Educação Básica da Rede Ofi cial do Estado – 
Educação

Tocantins – TO

José Roque Rodrigues Santiago 
Sind. Trab. em Educação do Estado – Educação

Ramos

Administração Pública
Cicero Batista Araújo Rola – DF
Sind. Serv. e Empreg. da Adm. Direta

Jacqueline Silva de Albuquerque - PE 
Sind. Serv. Pub. do Poder Judiciário Federal

Rogério Antonio Expedito - MG 
Sind. Serv. Pub. Federais no Estado de Minas Gerais

Alimentação
Siderlei Silva de Oliveira - RS 
Fed. Trab. Ind. Alimentação do Rio Grande do Sul

Comércio e Serviços
Lourival João Oliveira Lopes - BA 
Sind. Empreg. Emp. Asses./Peric/Inf. e Pesquisas

Lucilene Binsfeld – SC
Sind. Empreg. Comércio de São Miguel do Oeste

Comunicação
Luis Antonio Souza da Silva - RJ 
SINTTEL - RJ

Construção Civil 
Waldemar Pires de Oliveira - SP 
STI Const. Civil de São Bernardo do Campo

Educação 

Anizio Santos de Melo – CE
Sind. Serv. Pub. Lot. Ec. de Educação e Cultura-APEOC

Claudio Sommacal - RS 
CPERS - Sind. Trab. em Educação

Lúcia Regina dos Santos Reis - RJ 
Sind. Trab. em Educação da UFRJ

José Roberto Torres Machado – RS
Sind. Trab.em Adm. Escolar

José Thadeu de Almeida – RS
Sind. dos Professores do Rio Grande do Sul

Manoel Rodrigues de Lima – PI
Sind. Trab. em Educação do Estado do PI

Milton Canuto de Almeida – AL
Sind. Trab. em Educação do Estado de AL

Paulo Henrique Rodrigues dos Santos – MG
Sind. Trab. em Educação do 3º Grau/Uberlândia

Roberto Franklin de Leão - SP 
Sind. Profi s. do Ensino Ofi cial do Estado - APEOESP

Rosangela Gomes Soares da Costa – MG
Sind. Trab. nas Instituições Federais de Minas Gerais

Simone Goldschimidt – RS
CPERS - Sind. Trab. em Educação
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Financeiro
Carlos Cordeiro - SP 
Sind. dos Bancários de São Paulo,Osasco e Região

Fernando Ferraz Rego Neiva – MG
Sind. dos Bancários de Belo Horizonte

Juvandia Moreira Leite – SP
Sind. dos Bancários de São Paulo,Osasco e Região

Metalúrgico
Carlos Alberto Grana - Metalúrgico ABC – SP
STI Metalúrgicas do ABC

Rosilene Matos da Silva - AM
STI Metalúrgicas de Manaus

Municipais
Carlos Henrique de Oliveira – SP
Sind. Serv. Pub. Municipais de São Jose do Rio Preto

Gilberto Rego Diógenes – RN
Sind. Serv. Pub. Municipais de Mossoró

Maria das Graças Costa – CE
Sind. Serv. Pub. Municipais de Quixada

Químicos
Sérgio Novais – SP
STI Químicas, Petroquímicas e Plásticas do ABC

Rurais
Adauto Valentino da Silva - TO 
STR de Miranorte

Alessandra da Costa Lunas - RO 
STR de São Francisco do Guaporé 

Arisitides Veras dos Santos - PE 
STR de Tabira

Clesio Antonio Brandão ES 
STR de Afonso Cláudio

Maria Elenice Anastácio - RN 
STR de Monte das Gameleiras 

Maria Josana de Lima - RN
SINTRAF de Riachuelo

Marcos Rochinski - PR
SINTRAF de Palmeira

Raimunda Celestina de Mascena – CE
STR de Independência

Tereza dos Santos Oliveira – MG
SINTRAF de Ibiá

Vanderli Ferreira Lopes - RS 
STR de Caibate 

William Clementino da S. Matias - TO 
STR de Wanderlândia

Seguridade Social
Cicero Lourenço da Silva - Saude AL
Sind. Trab. em Seguridade Social

Maria Aparecida A. G. Farias - Saúde SP 
Sind. Trab. da Saúde no Estado

Transporte
Eduardo Lirio Guterra – DF
Fed. Nac. dos Portuários

Urbanitário
Deise Aparecida Capelozza – SP
STI Produção de Gás de São Paulo

Franklin Moreira Gonçalves – MG
STI Energia Elétrica de Minas Gerais

Vestuário
Francisca Trajano dos Santos – SP
Sind. Of. Alfaiates, Costureiras e Trab. na Confecção

Expediente
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