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RESOLUÇÕES DA PLENÁRIA NACIONAL DA CUT 

5, 6 e 7 de junho de 1987 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema - São Bernardo do 

Campo - SP 

 

SOBRE CONJUNTURA 

 

Reunidos nos dias 5, 6 e 7 de junho, na Plenária Nacional da CUT, 227 dirigentes 

sindicais, de 22 estados, analisaram a situação econômica, social e política do país. Através desta 

declaração, a Plenária Nacional da CUT dirige-se aos trabalhadores brasileiros para apresentar 

suas conclusões. 

É grave a crise econômica em que vivemos. Uma dívida externa de 110 bilhões de dólares, 

uma dívida interna de igual porte, o esgotamento das reservas cambiais e uma balança comercial 

apresentando os piores resultados dos últimos anos. O governo Sarney, diante disto, aprofunda 

uma política geradora de desemprego e arrocho salarial, reduz as verbas e gastos públicos e demite 

o funcionalismo. A inflação bate recordes sucessivos. Amplia-se a miséria nas cidades e a 

violência nos campos. Associado a esse quadro econômico terrível, vemos desenvolver-se a crise 

da legitimidade e de credibilidade em que está mergulhado o governo Sarney. A Plenária 

considerou que os trabalhadores brasileiros têm diante de si uma das mais graves crises políticas 

da nossa história recente e daí a insatisfação generalizada da classe trabalhadora, expressa nas 

mobilizações, greves e mais diferentes formas de lutas de centenas de categorias por todo o país. 

A Plenária Nacional da CUT propõe uma resposta dos trabalhadores a esta situação. E 

decidiu: 

I. Jornada nacional contra a recessão e pelos direitos dos trabalhadores 

A CUT implementará uma jornada nacional de lutas contra a recessão e pelos direitos dos 

trabalhadores que faça avançar as mobilizações articulando as reivindicações que apresentam o 

combate à recessão, ao arrocho salarial, ao desemprego e ao processo de transição política 

conservadora em curso. 

Portanto, para os trabalhadores nesta jornada, os eixos em torno dos quais se organizam as 

mobilizações são: 

– Não-pagamento da dívida externa. 

– Reforma agrária sob controle dos trabalhadores. 

– Pelos direitos dos trabalhadores na Constituinte. 

– Diretas Já. 

• Campanha pelo não-pagamento da dívida externa: 

A CUT implementará as deliberações da Conferência Sindical Latino-Americana e Caribenha 

especialmente a jornada de luta em outubro, articulando-se com outras entidades e setores do 

movimento sindical e popular. 

• Defesa dos interesses dos trabalhadores na Constituição. 

Nesta fase de debate e votação de anteprojeto a Constituinte assume papel importante na 

luta da classe trabalhadora. 

A ampla mobilização dos trabalhadores é a arma da classe trabalhadora para enfrentar a 

composição majoritariamente conservadora do Congresso Constituinte na defesa dos direitos e 
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liberdades dos trabalhadores. Arma, também, para lutar contra e negar legitimidade a uma 

Constituição que não venha a contemplar tais direitos e liberdades. 

A CUT priorizará a defesa dos direitos, liberdades e garantias sindicais e democráticas, 

reforma agrária. 

Participará das frentes políticas progressistas que defendam os interesses dos trabalhadores 

e organizará a cobrará das posições dos deputados constituintes diretamente nos seus próprios 

estados. 

A CUT participará das articulações para unificar as formas de pressão popular e canalizará 

esforços para os períodos de votação das propostas inclusive com a formação de caravanas da 

CUT e concentração em Brasília e apoiará a realização de uma assembléia nacional popular. As 

mobilizações gerais neste período deverão articular-se com a defesa dos interesses dos 

trabalhadores. 

Caberá à Executiva encaminhar imediatamente as propostas de emendas populares com o 

apoio da CUT. 

• Impulso à campanha pelas Diretas Já. 

A CUT participará da frente política em formação no plano partidário, e que deve envolver 

a participação de amplos setores do movimento popular para deflagrar uma campanha pelas 

Diretas Já. 

Nesta campanha a CUT desenvolverá um intenso processo de agitação e propaganda das 

bandeiras de luta dos trabalhadores, imprimindo um caráter classista às mobilizações e 

articulando-a com suas bandeiras de luta. 

A jornada nacional de lutas tem como perspectiva politizar estas mobilizações e articular e 

organizar os setores envolvidos em torno da proposta de Greve Geral. 

A Greve Geral, neste período, é uma das mais importantes formas de luta. Cabe à jornada 

nacional de lutas, justamente, construir as condições para que a Greve Geral não seja mais uma 

paralisação geral, mas represente efetivamente o acúmulo das mobilizações em termos da 

politização e da unificação nas questões centrais da conjuntura. Sem isso, a Greve Geral torna-se 

um fim em si mesmo, perdendo o peso e a dimensão capazes de imprimir as modificações 

profundas, ansiadas pelos trabalhadores brasileiros. 

 

II 

Bandeiras de lutas dos trabalhadores nesta jornada: 

– Defesa do salário e do emprego 

• 40 horas semanais 

• aumento real para todos 

• manutenção do gatilho 

– Contra a recessão e a repressão 

– Contra a política econômica do governo 

– Reforma agrária sob controle dos trabalhadores 

• terra, salário, preços justos aos pequenos produtores 

– Não-pagamento da dívida externa. 

– Pelas reivindicações dos trabalhadores na Constituição. 

– Direitos, liberdades e garantias sindicais e democráticas 

- Reforma agrária 
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- Soberania nacional 

- Em defesa do monopólio estatal do petróleo, gás natural, minerais estratégicos 

- Contra a privatização das estatais 

- Transporte, moradia, saúde e educação para todos 

- Creche para todos 

- Estatização dos bancos 

- Pela estabilidade no emprego 

É pauta de reivindicações: 

– Reposição das perdas salariais conforme cálculo do DIEESE. 

– Índice real nacional de medidas de inflação, elaborado de acordo com o DIEESE. 

– Reajuste mensal para os salários, pensões e aposentadorias com base na inflação real. 

– Salário mínimo real de acordo com o DIEESE. 

– Congelamento dos preços dos gêneros de primeiras necessidades e das tarifas de transportes 

coletivos, com tabelamento dos aluguéis. 

– Reforma agrária sob controle dos trabalhadores e política agrícola voltada para a produção de 

alimentos com incentivos aos pequenos produtores rurais (preços mínimos justos, crédito, 

moratória e seguro agrícola). 

– Liberdade e autonomia sindical com aprovação das Convenções 87 e 151 da OIT e garantia dos 

direitos sindicais. 

– Jornada máxima de 40 horas e estabilidade no emprego. 

– Reintegração dos dirigentes sindicais demitidos. 

 

III 

Para garantir estas atividades a CUT deve: 

1. Realizar reuniões de todas as CUTs Estaduais para orientar as intervenções, preparação de 

plenárias com diretorias sindicais e CUTs Regionais; 

2. Apresentar esta proposta à CGT, em nível nacional e, onde houver e for possível, nos estados, 

com o objetivo de buscar unidade de ação de todos os setores do movimento sindical; 

3. Apresentar esta proposta ao movimento popular, aos partidos políticos comprometidos com a 

luta dos trabalhadores para debate e apoio concreto; 

4. Garantir formas de integração dos trabalhadores rurais, tanto através dos sindicatos com dos 

demais setores organizados; 

5. Desenvolver uma forte campanha de divulgação das reivindicações da Greve Geral através de 

cartazes, adesivos, broches, camisetas etc.; 

6. Garantir que esta campanha seja discutida nos locais de trabalho, no interior do movimento 

popular, estudantil, através de reuniões, assembléias, comícios etc. 

 

IV 

Caberá à Direção Nacional da CUT em reunião nos dias 29 e 30/9 avaliar as condições de 

convocação de uma Greve Geral, podendo a Executiva Nacional antecipar tal reunião. 

A Plenária Nacional, considerando as propostas das diferentes categorias ali representadas, 

elaborou um calendário de lutas para organizar as atividades dos sindicatos e das instâncias da 

CUT. 
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CALENDÁRIO DE LUTAS 

 

Junho 

– Presença e apoio às mobilizações dos funcionários públicos estaduais. 

13/SP – Reunião nacional do funcionalismo e do magistério públicos estaduais – um por estado, 

PB e ANDES. 

– Reuniões das Direções Estaduais para planejar a jornada de lutas. 

16/DF ––Reunião de entidades nacionais e lançamento da campanha de apoio às propostas 

populares para a Constituinte. 

18/DF ––Votação no Senado da Convenção 87 da OIT. 

– Informe da CUT Nacional às Estaduais e Regionais dos resultados da reunião de 16 no DF e 

orientações. 

– Reuniões com os setores da sociedade civil, movimento sindical e movimento popular para 

propor e/ou integrar uma campanha ampla, massiva e unitária em torno das eleições Diretas Já e 

pela defesa das reivindicações populares e dos trabalhadores na Constituinte. 

– Envio às CUTs Estaduais dos formulários para a coleta de assinaturas das emendas propostas 

pela CUT. 

 

Julho 

03/DF ––Ato pelas Diretas 

– Preparação da Semana Nacional de Luta no Campo. 

– divulgação dos cartazes e das propostas de luta pela terra, dos assalariados e pela política 

agrícola. 

18/25 

– Semana Nacional de Luta no Campo. 

– mutirões para coleta de assinaturas. 

– Panfletagens, programas de rádio, divulgando propostas de luta para campo, ligando com as 

nossas reivindicações para a Constituinte, as Diretas Já e o não-pagamento da dívida externa. 

– atos e manifestações no dia 25, em torno das bandeiras de luta do campo, Constituinte e Diretas. 

– Preparação e organização das mobilizações de massa no campo: 

• dos pequenos produtores, em torno das medidas de política agrícola. 

• dos camponeses sem terra em torno da reforma agrária. 

• caravana dos trabalhadores rurais à Brasília. 

– Atos amplos e unitários em torno das Diretas Já e pelas reivindicações populares na 

Constituinte. 

– Apoio às campanhas salariais em curso. 

 

Agosto 

Até 23 ––Realização de reuniões plenárias em cada estado, avaliando o quadro de mobilizações e 

preparando a reunião da Direção Nacional. 

– Reunião da Direção Executiva 

– Dia Nacional de Entrega das Emendas Populares à Constituinte (a determinar dia 16 de junho). 

– Dia Nacional dos Direitos da Mulher Trabalhadora na Constituinte: dia do assassinato de 

Margarida Alves. 
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? ––Caravana dos trabalhadores rurais a Brasília. 

? – Assembléia Nacional Popular Constituinte (proposta em discussão). 

– Realização de atos pelas Diretas e pelas reivindicações dos trabalhadores na Constituinte. 

– Acompanhamento e presença nas campanhas salariais e nas mobilizações e lutas da área rural: 

pequenos produtos e lutas pela terra. 

29/30 ––Reunião da Direção Nacional em São Paulo. 

 

Setembro 

– Atos pelas Diretas Já e pelas reivindicações na Constituinte. 

? – Caravanas dos trabalhadores rurais a Brasília. 

? – Assembléia Nacional Popular Constituinte. 

 

Outubro 

12 – Dia Nacional de Luta por “Creche para todos”. 

11/17 ––Jornada Continental de Luta Contra o Pagamento da Dívida Externa. 

15 ––Dia Continental de Luta Contra a Dívida Externa. 

15 – Campanha Salarial Canavieiros do Nordeste. 

 

SOBRE QUESTÕES ORGANIZATIVAS: 

 

Regimento: Normas gerais para aplicação da proporcionalidade na escolha da Direção 

Executiva, Nacional, Estadual e Regional. 

Introdução 

Companheiros, na medida em que a luta, as conquistas, as formas de organização, as 

formas de democracia dos trabalhadores vão se elaborando, vão se construindo e se consolidando, 

as dificuldades internas e as próprias contradições internas (profundas e de superfície) também vão 

explodindo. Pois bem, uma dessas contradições apareceu com mais vigor no momento em que foi 

necessário definir a nova Executiva Nacional da CUT, quer no final do 2o Congresso Nacional da 

CUT, quer nos desdobramentos posteriores. A classe trabalhadora é a que mais tem condições de 

resolver os seus problemas internos, bem como os problemas da sociedade como um todo. Tendo 

isto em conta, a Plenária Nacional da CUT aprovou este regimento interno transitório, com 

vigência até o 3º Concut, constando de algumas normas para servirem de parâmetro no avanço de 

uma definição mais democrática conforme o entendimento da classe trabalhadora, seus interesses 

de classe, seus objetivos imediatos e históricos. 

 

I. Considerandos básicos: 

1. Considerando o que diz o artigo 3º dos Estatutos da CUT: 

“Construção da democracia: para cumprir seu objetivo de Central Sindical unitária e classista, a 

CUT se regerá pela mais ampla democracia em todos os seus organismos e instâncias, garantindo 

a mais ampla liberdade de expressão das correntes internas de opiniões em complemento a uma 

férrea unidade de ação”;  

2. Considerando que é fundamental garantir um processo coletivo e democrático de escolha da 

Direção e Executiva da CUT através da participação de todos os delegados congressistas quer no 

Congresso Nacional, quer nos Congressos Estaduais e nos Congressos Regionais; 
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3. Considerando que é fundamental o exercício e a prática da democracia no processo de eleição 

da Direção Nacional e Executiva da CUT, em todas as suas instâncias; 

4. Considerando que é fundamental garantir a expressão democrática traduzida na votação obtida 

por cada chapa concorrente, pois ela é a medida da sua força representativa; 

5. Considerando a necessidade imperiosa de preservar a vontade majoritária dos fóruns da classe 

trabalhadora garantindo-se a precedência da(s) chapa(s) mais voltadas sobre as menos votadas 

respeitando-se a vontade política da massa de trabalhadores e respeitando-se o espaço de poder 

real que cada chapa conseguir junto aos trabalhadores (no caso de nossos congressos, delegados 

eleitos em assembléias democráticas); 

6. Considerando a necessidade de preservar o equilíbrio qualitativo e quantitativo (o político e o 

matemático) entre o conjunto das chapas concorrentes no que diz respeito à distribuição da 

proporcionalidade eqüitativa quer dos votos, quer dos resíduos, quer dos “quebrados” (para usar 

uma expressão popular), quer dos cargos. 

Ficam estabelecidas, até o Congresso Nacional, as seguintes normas básicas para o 

processo de eleição e para o entendimento da proporcionalidade no interior da CUT em seus 

congressos de nível nacional, estadual e regional: 

 

II. Normas básicas em relação ao processo eleitoral e à proporcionalidade na Direção e na 

Executiva: 

Art. 1: – Deverá constar na pauta de todos os congressos da CUT o tema Discussão e eleição da 

Direção e Executiva da CUT: critérios de participação, papel e compromissos; 

Art. 2: – Em todo Congresso da CUT deverão ser criada formas amplas, abertas e coletivas de 

discussão sobre os critérios de participação, o papel e os compromissos da Direção e Executiva da 

CUT; 

Art. 3: – Em todos os congressos da CUT os grupos de trabalho e o plenário deverão ter um 

espaço para discutir os critérios enumerados no artigo 2º que passarão a ser referência política 

básica para montagem da chapa(s); 

Art. 4: – Todo o processo eleitoral (a discussão dos critérios, a apresentação de chapas, a defesa de 

chapas, a votação, a apuração, a aplicação das normas sobre proporcionalidade e a proclamação 

dos resultados) será precedido pelo presidente da mesa dos trabalhos e demais componentes da 

mesa em suas respectivas funções; 

§ Único: – No processo de votação, apuração e aplicação das presentes normas participarão, junto 

com o presidente e demais membros da mesa, os encabeçadores de cada chapa; 

Art. 5: – Após a discussão dos critérios para a eleição da Direção e Executiva da CUT, o 

presidente da mesa fará uma leitura das presentes normas e uma breve explicação; 

Art. 6:–– Na medida em que houver necessidades definidas pela mesa, com objetivo de agilizar o 

processo de apuração, cada chapa poderá indicar em igualdade de condições um ou mais 

companheiros com a função específica de escrutinador; 

Art. 7:–– Cada chapa apresentará à mesa, por escrito e por ordem numérica, os nomes dos 

componentes da chapa com respectivos cargos quando exigidos estatutariamente; lista mínima: 

50% mais um de efetivos e suplentes (Estatuto); 

Art. 8: – Encerrada a inscrição de chapa, a mesa dará a palavra aos respectivos encabeçadores, por 

ordem de inscrição vindas à mesa, que apresentarão ao plenário os componentes da chapa fazendo 

apenas a leitura do cargo, do nome da entidade ou oposição a que pertence; 
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Art. 9: – Após a leitura dos nomes de todas as chapas a mesa encaminhará, através de sorteio, a 

ordem dos oradores para a defesa da chapa; 

Art. 10: – Cada orador passará a fazer defesa da chapa dentro das normas estabelecidas pelo 

regimento interno do congresso; 

Art. 11: – Concluídas as defesas, a mesa encaminhará a votação que será feita de forma secreta 

através de cédulas ou cartões de votação preparados para isto; 

Art. 12: – Concluída a votação, a mesa encaminhará a apuração dos votos que será feita à vista do 

plenário garantidas as condições de trabalho dos escrutinadores; 

Art. 13: – Concluída a apuração dos votos, computando-se com clareza os votos de cada chapa, os 

votos nulos e votos em branco a mesa, juntamente com os encabeçadores passará à aplicação das 

normas sobre a proporcionalidade como segue nos próximos artigos; 

Art. 14: – A Direção e a Executiva serão eleitas pelos critérios da proporcionalidade. Só 

participarão desta proporcionalidade as chapas que obtiverem pelo menos 20% dos votos no 

congresso, quando houver duas chapas, ou 10% dos votos quando houver mais do que duas 

chapas; 

Art. 15: – Para a entrada dos nomes de cada chapa será obedecida a ordem dos nomes entregues 

por escrito à mesa no momento da apresentação da chapa. As chapas terão direito de optar por 

alteração da ordem dos nomes. 

Art. 16: – Para efeito da proporcionalidade não serão considerados os votos atribuídos às chapas 

que não alcançaram o quórum, bem como os votos nulos e brancos; 

 

Exemplificando: 

Chapa 1 = 250 votos – 45,454% 

Chapa 2 = 102 votos – 18,545% 

Chapa 3 = 83 votos – 15,090% 

Chapa 4 = 65 votos – 11,818% 

Chapa 5 = 40 votos – 7,273% 

Nulos = 5 votos – 0,910% 

Brancos = 5 votos – 0,910% 

Total = 550 votos 

O quórum mínimo, neste caso (10%), significa 55 votos: 

A chapa 5 obteve apenas 40 votos. Eliminada da proporcionalidade. E ao mesmo tempo 

esses 40 votos não serão debitados a nenhuma chapa. Serão desconhecidos também para o cálculo 

da proporcionalidade os votos nulos e brancos, assim teremos 550 – 50 = 50 que será considerado 

para calcular a proporcionalidade. 

Art. 17: – Para efeito da proporcionalidade, portanto, devem somente ser computados os votos 

obtidos por todas as chapas que alcançarem o quórum. Os cálculos devem ser feitos com 3 (três) 

decimais. 

Exemplificando: tomando o resultado acima, a somatória dos votos da chapa que alcançarem o 

quórum, teremos como resultado o total de 500 votos. 

Tomando como base os 500 votos teremos a seguinte distribuição proporcional entre as 

chapas (em %). 

Chapas Votos recebidos % 

Chapa 1 250 50 
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Chapa 2 102 20,4 

Chapa 3 83 16,6 

Chapa 4 65 13 

Total 500 100 

Art. 18: – Aplica-se a porcentagem obtida ao total de cargos a serem distribuídos, da seguinte 

forma: 

A parte inteira nos números já serão garantidos às chapas. Os cargos restantes serão 

distribuídos pelo critério do decimal maior, na ordem decrescente enquanto houver cargos a serem 

distribuídos. 

Exemplo: 

% votos cargos cargos (final) 

Chapa 1 41,333 6,2 6,0 

Chapa 2 31,333 4,7 5,0 

Chapa 3 14,667 2,2 2,0 

Chapa 4 12,667 1,9 2,0 

Art. 19: – Devem ser ressalvadas, em relação ao artigo no 18, as seguintes questões: 

1. Uma chapa que obtiver um número igual ou maior a 50% dos votos não poderá ficar com 

menos da metade dos cargos. 

Exemplo 1: 9 cargos em disputa: 

% votos cargos cargos (final) 

Chapa 1 50,667 4,560 5,0 

Chapa 2 31,555 2,840 3,0 

Chapa 3 17,778 1,600 1,0 

2. Quando a diferença entre o número de cargos da primeira e segunda chapas mais votadas for 

apenas uma unidade na parte inteira do número, e a chapa que teve maior número de votos estiver 

ameaçada de perder sua maioria (empate no nº de cargos) pelo critério do decimal maior, esta 

deverá ficar com o cargo em disputa desde que a diferença entre as porcentagens das duas sejam 

igual ou maior a 30%. 

Exemplo 2 

% votos cargos cargos (final) 

Chapa 1 42,667 6,4 7,0 

Chapa 2 36,667 5,5 5,0 

Chapa 3 20,666 3,1 3,0 

Art. 20: – Esse critério deve ser aplicado para a distribuição dos cargos suplentes. 

Art. 21: – Os casos omissos nestas normas deverão ser decididos pela plenária do Congresso. 

Art. 22: – Caso haja somente duas chapas em disputa, procede-se a uma nova votação. Persistindo 

o empate, a decisão deverá ser por sorteio. 

Havendo mais de duas chapas em disputa procede-se imediatamente à decisão por sorteio. 

Art. 23: – A escolha dos cargos para a Executiva deverá ser feita por cada chapa, obedecendo à 

ordem das mais votadas, exceto quando há acordo entre elas. O mesmo deve ser observado para o 

caso dos suplentes. Cada chapa poderá escolher os cargos que quiser sem obedecer à ordem. 

Art. 24: – Uma vez resolvidos todos os passos das presentes normas, o presidente da mesa do 

Congresso anunciará o resultado final fazendo a leitura dos cargos, nome dos eleitos e entidades 

ou oposição a que pertencem, dando assim posse à nova direção da CUT. 
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Art. 25: – Finalmente a mesa passará a palavra ao presidente eleito, que fará o discurso em nome 

da nova direção, dando-se assim por encerrado o processo de eleição e posse. 

 

SOBRE AS ELEIÇÕES DOS METALÚRGICOS DE SÃO PAULO 

1. A Plenária Nacional referendou a posição adotada pela Executiva Nacional para a eleição dos 

metalúrgicos de São Paulo qual seja, a de convocar uma Convenção com o objetivo de eleger a 

chapa que concorreu as eleições com o apoio da CUT. 

2. Caso estas eleições não sejam decididas em primeiro escrutínio, a CUT apoiará no segundo 

escrutínio a chapa de oposição que tiver obtido o maior número de votos no primeiro, tendo como 

perspectiva derrotar o pelego e a direita nestas eleições. 

 

FINANÇAS 

– Ratificação da decisão da Direção Nacional que institui a contribuição dos 5% para os 

sindicatos. 

– Enviar cobrança aos sindicatos devedores e dentro de 30 dias divulgar os sindicatos que não 

pagaram. 

– Campanha de filiação, com caderno da CUT e cartazes. 

– Criar fundo de greve em todas as instâncias da CUT. 

– Planejamento da administração e da organização financeira dos sindicatos filiados com 

assessoramento de equipe especializada organizada pela Executiva Nacional. 

– Campanha Nacional de sindicalização. 

– A Executiva Nacional deverá apresentar anualmente à Direção Nacional uma prestação de 

contas. 

– Cobrar taxa de inscrição, nos Congressos da CUT, das entidades não-filiadas. 

– Recomenda às CUTs Estaduais: Promoções de rifas, bônus/nacional de apoio à CUT, com 

quotas para cada estado. 

Regularizar contribuições: 

• As entidades que não tiverem regularizada sua contribuição financeira com a CUT deverão 

apresentar documento por escrito com proposta de regularização e contribuição para ser apreciado 

e aprovado (ou não) pelas instâncias da CUT (regional ou estadual). 

• Organizar um sistema eficaz de cobrança das parcelas das entidades filiadas à CUT, a partir das 

definições do Congresso Nacional. 

• As entidades filiadas, ou que vierem a se filiar à CUT, deverão enviar o número de 

sindicalizados à entidade, quantos contribuem e cópia da Ata da Assembléia Geral que prevê o 

orçamento da entidade e a Ata de Prestação de Contas. 

• Encaminhamento de uma ampla discussão em todos os níveis das instâncias da CUT da questão 

financeira, resgatar o enfoque político que a mesma encerra. A discussão deve ser norteada a partir 

de um documento, a ser imediatamente elaborado e distribuído pela Secretaria de Finanças 

Nacional, contendo um balanço detalhado das finanças desde o último congresso, localizando 

problemas e aplicando soluções. 

Como recomendação: 

• Elevar as mensalidades sindicais para no mínimo 1% do salário de cada associado. Criar 

comissões de finanças ao redor do tesoureiro para elaboração de programas sob sua 

responsabilidade para viabilizar a questão financeira. 
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• De solidariedade aos Servidores Públicos Municipais de São Paulo, repudiando a postura do 

prefeito Jânio Quadros em não reconhecer os direitos de organização dos trabalhadores e suas 

reivindicações; 

• De repúdio ao prefeito de Manaus, que, utilizando de sua autoridade, demite companheiros que 

estão à frente do movimento dos professores e dos servidores na luta pela garantia dos direitos da 

categoria por melhores salários, condições de vida e trabalho; 

• De solidariedade à luta dos mineiros de Criciúma-SC na garantia das reivindicações imediatas 

(pagamento dos salários atrasados e estabilidade no emprego) e de repúdio à intransigência da 

direção da Cia. Carbonífera Araranguá para a solução do impasse. 

• De protesto e repúdio às arbitrariedades que a PM, comandada pelo major Antonio Adolfo da 

Silva Gibson, vem cometendo no município de Conceição de Araguaia-PA, na fazenda Bela Vista, 

contra 400 famílias que vivem na área há sete anos, prendendo e torturando trabalhadores rurais, 

cerceando a comunidade em suas necessidades básicas, com a participação do fazendeiro Jurandir 

Siqueira e seus pistoleiros. Exigindo retirada imediata da polícia da área; apuração e punição dos 

envolvidos, mandantes das violências e das torturas contra os trabalhadores rurais; a exoneração 

do coronel Antonio Carlos Gomes (Secretário de Segurança Pública) que está sendo conivente 

com a situação e a regularização imediata da posse e desapropriação do latifúndio. 

• De denúncia e repúdio dos atos repressivos da “Nova República” que condenou o Pastor Werner 

Fuchs a seis meses de prisão, por defender as 400 famílias de Papanduva-SC que, desde 1956, 

estão lutando pela retomada de suas terras, legalmente apropriadas pelo exército e de solidariedade 

irrestrita ao Pastor Fuchs e demais companheiros da luta. 

• Recomenda à Direção Nacional e ao conjunto dos trabalhadores inclusão da discussão sobre a 

necessidade da construção do Departamento Nacional Cutista dos Aposentados e Pensionistas, 

considerando o seu crescimento anual no país, definindo a integração dos mesmos na luta dos 

trabalhadores na produção ativa. 

 

São Bernardo do Campo, 7 de junho de 1987 


