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RESOLUÇÕES DA 6ª PLENÁRIA NACIONAL DA CUT 

24 a 28 de agosto de 1993 

Quadra do Sindicato dos Bancários de São Paulo - São Paulo - SP 

 

PLENÁRIA COMEMORA OS DEZ ANOS E DEFINE PRIORIDADES 

 

A Plenária Nacional da CUT, realizada entre os dias 24 e 28 de agosto, no Centro Sindical 

dos Bancários, em São Paulo, teve um sabor diferente na sua sexta edição. Comemorou os 10 anos 

da fundação da Central, homenageou antigos dirigentes nacionais e relembrou algumas das 

principais lutas da entidade. A atual Executiva conferiu simbolicamente diplomas a 104 dirigentes e 

ex-dirigentes, pelos anos de dedicação à construção da Central, em favor da democracia e de uma 

sociedade mais justa e fraterna. No último dia da Plenária, foi lançada a revista De Fato, antigo 

sonho da imprensa sindical cutista, e houve a apresentação do primeiro módulo do telecurso sobre a 

Organização nos Locais de Trabalho, OLT. Um grande baile encerrou as comemorações dos 10 

anos. 

Compareceram à Plenária 349 delegados (27 membros da Executiva, 240 delegados eleitos 

nas plenárias estaduais e 82 eleitos pelos departamentos e confederações), que debateram os 10 

anos da Central, suas lutas e perspectivas, e deliberaram uma série de medidas sobre conjuntura e o 

seu plano de ação. 

Definiram também, depois de muitas discussões, a participação das mulheres nas instâncias 

de direção. 

Sobre o 5º Concut, acertaram o tamanho e os critérios de participação dos delegados, a 

atuação da CUT nas câmaras setoriais e no combate à revisão constitucional. 

 

RESUMO DAS RESOLUÇÕES 

 

A CUT e o governo Itamar 

O agravamento da crise, proporcionado pelos altos índices inflacionários, e a pressão 

exercida pela CUT e por seus sindicatos sobre parlamentares fizeram com que a Câmara dos 

Deputados votasse favoravelmente ao projeto que reajustava os salários mensalmente em 100% da 

inflação verificada. O governo, obrigado a ceder, aceitou negociar com a CUT propostas que 

pudessem tirar o país da crise. 

Nessa ocasião a CUT apresentou propostas contundentes de como e onde poderia ser 

possível arrecadar fundos, reajustar salários e combater a sonegação. No entanto, o governo preferiu 

ficar do lado dos sonegadores, vetar o “mensal 100%” e desprezar as propostas da CUT, que em 

seguida ao veto do governo se retirou das negociações. Os delegados à Plenária, ao analisarem essas 

negociações, reafirmaram a luta pela retomada do desenvolvimento econômico com distribuição de 

renda, dizendo não às políticas econômicas do governo Itamar. 

 

Combater a fome, a miséria e pela vida 

A CUT e todos os seus sindicatos irão engajar-se na luta contra a fome, a miséria e pela 

vida. Para dinamizar essa campanha propõem aos comitês que discutam temas como reforma 

agrária, reajuste mensal e salário mínimo decente, fim da recessão e do desemprego e o não-
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pagamento da dívida externa. Os delegados à Plenária consideraram que esses comitês são espaços 

políticos privilegiados para introduzir as bandeiras da CUT. Eis algumas iniciativas: 

• envolver setores da sociedade em comitês criados a partir dos seus próprios organismos de base 

(comissões de fábrica, sub-sedes, regionais, delegacias regionais etc.); 

• propor políticas imediatas de novos empregos, a partir de estudos feitos nos municípios; 

• propor a criação de milhares de empregos; enquanto comitê nacional; 

• discutir a política orçamentária do Estado e do município, a inversão das prioridades, como 

produção para o consumo interno; 

• questionar o pagamento da dívida externa, empregando esses recursos na criação de empregos; 

• acompanhar e fiscalizar os recursos para o “combate à seca”; 

• propor aos professores que realizem em outubro uma semana de aula sobre a questão da fome e da 

miséria; 

• associar nossa atuação com a campanha da fraternidade da CNBB deste ano, em que o tema é a 

moradia; 

• debater a ampliação da rede de saneamento; 

• realizar um dia nacional de lutas, em todos os Estados, associando os temas “fome”, “miséria”, 

mensal 100%, “salário mínimo”, “reforma agrária”, “revisão constitucional”. 

• incluir nas discussões dos acordos coletivos o apoio à campanha nacional contra a fome. 

 

Reestruturação produtiva 

A Plenária definiu que, até o 5º Concut, a Central deverá ter diretrizes de política industrial e 

estratégia frente às novas formas de produção. Por isso, autorizou a CNTA/SPS a elaborar um 

relatório sobre as novas formas de organização da produção. A Executiva também deverá 

impulsionar a realização de debates sobre a participação da Central, não só nas câmaras setoriais, 

mas também nos fóruns institucionais (FAT, FGTS etc.). A CUT deve intervir nas câmaras 

setoriais, contrapor suas propostas às políticas neoliberais do governo e, assim, trazer benefícios a 

todos os trabalhadores, tal e qual faz no setor automobilístico e naval. 

 

Política para o campo 

Estratégia. Os delegados à Plenária definiram como estratégia de luta para o campo as seguintes 

questões: lutar pela reforma agrária atrelada a uma política agrícola que corrija as distorções 

provenientes da atual política do governo (que mantém a concentração de terra e expulsa cada vez 

mais os trabalhadores para as cidades), regular o acesso a terra garantindo o aumento das áreas para 

os mini-fundistas (representam 64% dos imóveis rurais e possuem apenas 9% das terras); alterar as 

leis sobre arrendamento; lutar por garantias aos arrendatários e parceiros; estabelecer novos 

mecanismos de controle sobre o preço e as transações de terra; garantir terra e reservas para as 

atividades extrativistas; regularizar a posse das terras dos “posseiros” e dos índios; exigir a 

instituição de um módulo máximo de propriedade; lutar pelo confisco das áreas com plantas 

psicotrópicas, onde não são respeitados os direitos trabalhistas e perdura o trabalho escravo; e 

organizar um encontro nacional com todos os que estão sendo ameaçados de morte. 

Estrutura. Os delegados ratificaram as deliberações da 1ª Plenária Nacional do DNTR/CUT, 

realizada na Praia Grande, SP, entre 19 e 22 de agosto, onde foi aprovada a forma de organização 

sindical de base, preterindo a definição do ramo dos trabalhadores rurais para instâncias futuras. Até 

o final de 1993, o DNTR sistematizará uma proposta sobre os ramos de atividade. 
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Aprovaram também a implementação de organizações diferenciadas entre sindicatos de 

assalariados rurais e pequenos agricultores. Da mesma forma reafirmaram a regionalização de 

sindicatos como forma territorial de organização de base. Para isso, deverão ser criadas estruturas 

regionais ou intermunicipais nos estados. 

Contag. A 6ª Plenária entendeu que, para fortalecer a luta no campo, é de fundamental importância 

a filiação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e seus sindicatos à CUT. 

Nesse sentido, a CUT vai se preparar para garantir a unidade e elaborar um plano de ação para 

disputar e filiar sindicatos e federações. 

DNTR. Exata instância vertical da CUT será mantida como principal estrutura da CUT para a 

organização dos trabalhadores rurais, até que se consolide a estrutura pretendida. 

 

Política salarial 

A Plenária Nacional decidiu encaminhar ampla mobilização para derrubar o veto 

presidencial ao reajuste mensal de 100% da inflação. Essa mobilização tem como ponto de partida 

as categorias com data-base no segundo semestre, em especial os bancários, o funcionalismo 

estadual e os professores. Dia 15 de setembro, dia da greve nacional dos bancários, a CUT deflagará 

um Dia Nacional de Luta pela derrubada do veto. A mobilização deverá estar articulada com a luta 

contra a revisão constitucional. Nomes e fotografias dos deputados que votaram contra o reajuste 

estarão estampados em cartazes e panfletos para distribuição nacional. 

 

A CUT e as eleições de 1994 

A CUT deverá empenhar-se ao máximo durante as eleições presidenciais para discutir e 

apresentar uma plataforma democrática e popular de governo, baseada em reformas estruturais nas 

áreas econômicas, políticas e sociais. Até o 5º Concut a Central terá como meta debater, junto à 

sociedade, as propostas de organização e desenvolvimento para o país. 

 

Greve Geral 

A Plenária Nacional da CUT, ao analisar: a miséria e a fome agravadas dia a dia; a 

concentração de renda, riqueza e poder; o desemprego e o arrocho salarial; a inexistência de uma 

política agrícola; a revisão constitucional já, que tenta golpear os direitos dos trabalhadores 

conquistados em 1988; e a ameaça de um pacote econômico, com dolarização, decidiu deflagrar 

ampla mobilização visando engrossar os mais diversos setores da sociedade e unificar a luta contra 

a revisão constitucional. Este processo de mobilização e organização deverá ser analisado pelas 

instâncias e sindicatos da CUT, que debaterão a oportunidade de convocação da Greve Geral. 

 

Cuba 

 

Os delegados da 6ª Plenária reafirmaram as deliberações e análises durante a 5ª Plenária 

Nacional, em julho de 1992, sobre Cuba e a autodeterminação de seu povo. Frente ao bloqueio 

econômico imposto pelos EUA e à violação do direito à autodeterminação do povo cubano, a CUT 

prosseguirá na campanha de solidariedade a ele. Para isso, enfatizará as conquistas sociais da 

Revolução Cubana, ampliará as iniciativas coordenadas pela SRI e envolverá as instâncias da 

Central na luta pelo fim do boicote econômico a Cuba. 
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5º CONCUT: CONVOCAÇÃO E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Data 

O 5º Congresso Nacional da CUT se realizará entre os dias 1º e 5 de junho de 1994. A 

reunião da Direção Nacional ocorrerá em dezembro deste ano e decidirá sobre o local e a infra-

estrutura necessária. 

 

Preparação 

Até 31 de dezembro de 1993. Último dia para quitação dos débitos, filiação de sindicatos e 

atualização do número de sócios. 

Entre março e abril de 1994. Prazo para a realização de todos os congressos estaduais. 

Teses. Pela primeira vez será apresentada para os delegados apenas uma única “tese”, subscrita pela 

Direção Nacional. Será garantida, no entanto, a diversidade de opiniões da direção ou dos sindicatos 

que enviarem suas propostas e análises para a DN. 

 

Assembléias sindicais 

Convocação. Os sindicatos deverão convocar as assembléias para eleição de delegados aos 

CECUTs com até dez dias de antecedência. 

Eleição de delegados. A realização destas assembléias deverá ocorrer, no mínimo, com dez dias de 

antecedência aos congressos estaduais. 

Acompanhamento. Todas as assembléias deverão ser acompanhadas pelas respectivas CUTs 

estaduais. 

 

Critérios 

Participação. É norma estatutária a aplicação da proporcionalidade, definida no Estatuto da CUT, 

quanto à eleição dos delegados dos sindicatos filiados para os fóruns da Central. 

A Plenária Nacional decidiu manter intactos os artigos 37, 38, 39, 44, 45 e 47, mais o 

capítulo aprovado na 5ª Plenária Nacional, que se refere ao desconto extraordinário de 1% dos 

salários dos trabalhadores nas suas respectivas datas-base. Mas aprovou a substituição do artigo 46 

dos Estatutos pelo seguinte texto: 

“Participam do Congresso Nacional da CUT os delegados das entidades sindicais de base filiadas 

e das oposições sindicais reconhecidas pela CUT. 

I – Os sindicatos que possuem mais de 750 sócios elegerão delegados diretos para o 5º Concut na 

proporção de 1 para 1.500 sócios ou fração de 50% mais um. 

II – As oposições reconhecidas pela CUT participam do Concut desde que seus sindicatos nas 

últimas eleições tenham obtido o mínimo de 750 votos. Com essa condição, terão o direito de 

eleger um delegado para cada 1.500 votos conquistados. 

III – Os sindicatos filiados e oposições reconhecidas que tenham 750 sócios ou votos elegerão 

delegados, somando o número de sócios ou votos na proporção de 1 delegado para 1.500 sócios (a 

partir de 750) no Congresso Estadual pela bancada dos respectivos sindicatos e oposições 

presentes ao CECUT. 

IV – Todos os delegados ao 5º Concut deverão participar dos CECUTs nos respectivos Estados. 

V – As inscrições dos delegados ao Concut são de responsabilidade das CUTs estaduais. 

VI–– São delegados ao 5º Concut os membros da Executiva Nacional da CUT. 
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PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NAS INSTÂNCIAS DA CUT 

 

Após os delegados da 6ª Plenária constatarem que a participação das mulheres no mercado 

de trabalho já alcançou 35,5% (IBGE de 1988), que a porcentagem de sindicalização das mulheres, 

em nível nacional, atingiu 25,6% (PNDA de 1989) e que esses números realmente não refletem a 

participação das mulheres nas instâncias de direção da CUT, resolveram aprovar uma cota mínima 

de 30% e máxima de 70%, de cada sexo, como medida inicial para construir relações políticas 

igualitárias. Já aos sindicatos e entidades filiadas foi recomendada a adoção desta porcentagem de 

trabalhadoras sindicalizadas na base para compor as direções. 

 

A CUT E A REVISÃO CONSTITUCIONAL 

 

A CUT decidiu em 1986 intervir no processo constituinte por compreender que a 

composição congressual da época não correspondia aos anseios populares. Algumas conquistas 

foram obtidas em 1988. 

Hoje, o Congresso Nacional, igualmente conservador, tenta “revisar” a Constituição 

colocando em xeque aquelas mesmas conquistas. A CUT decidiu intervir novamente propondo às 

entidades da sociedade civil organizadas ampla campanha contra a revisão constitucional. Para isso, 

a Plenária aprovou o seguinte calendário de mobilização: 

• Fortalecer o Movimento Nacional Contra a Revisão. 

• Impulsionar a criação de comitês nas cidades e nos Estados integrados ao Movimento, realizar 

debates e campanhas junto à população, exercer pressão nas respectivas bancadas parlamentares 

federais e encaminhar campanhas de arrecadação de fundos para financiar atividades. 

• Realizar manifestações contra a revisão em setembro, priorizando as grandes capitais. No dia 29 

de setembro haverá o Dia Nacional de Mobilização Contra a Revisão, preparatório para o dia 5 de 

outubro. 

• Dia 5 de outubro é o dia marcado para começar a revisão. A CUT deverá “ocupar” Brasília com 

uma grande concentração popular e organizar nos Estados manifestações, inclusive paralisações de 

trabalho. 

• Por outro lado, se a revisão acontecer, intensificar a atuação dos grupos temáticos para subsidiar a 

atuação da CUT. 

• A partir de agora, todas as instâncias da CUT deverão discutir a formação de uma rede de 

informações, ágil e eficiente, que subsidie as discussões na sede nacional, compondo para isso uma 

efetiva coordenação entre dirigentes e assessores com dedicação efetiva e prioritária. 

• A coordenação desta campanha divulgará em breve um calendário mais detalhado de mobilizações 

pelo país. 

 

ESTRUTURA VERTICAL 

 

Após analisar os encaminhamentos aprovados em 1992, os delegados à 6ª Plenária elegeram 

as iniciativas capazes de avançar na discussão sobre organização vertical por ramo na Central. 

Referendaram a constituição do Coletivo Nacional de Organização para acompanhar 

sistematicamente o desenvolvimento da estrutura vertical da CUT. Resolveram desencadear uma 

campanha nacional pelo direito de organização nos locais de trabalho, “crimes” patronais e 
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governamentais contra a organização dos trabalhadores e impulsionar a campanha pela liberdade e 

autonomia sindical, com destaque para a aprovação da Convenção 87 da OIT. 

Os delegados constataram a precariedade na construção por ramos, sinalizada também pela 

carência de decisões políticas e coletivas. Reconheceram a necessidade de flexibilizar a construção 

vertical da CUT, mas sem deixar de apontar um horizonte comum que faça nascer um sindicalismo 

de classe. 

As dificuldades encontradas até aqui são de diversas ordens: primeira, o reconhecimento 

jurídico. As entidades oficiais facilmente contestam a legalidade das novas organizações e 

geralmente têm êxito. 

Depois, a própria dificuldade financeira das confederações ou dos departamentos da CUT de 

realizarem atividades nacionais. Se o fizessem, já teriam o devido reconhecimento. A Confederação 

Nacional dos Bancários e a dos Metalúrgicos, por exemplo, conseguiram ser reconhecidas pelos 

respectivos interlocutores patronais, através de campanhas salariais ou de acordos na câmara 

setorial da indústria automotiva. 

 

OUTRAS RESOLUÇÕES 

 

Saúde pública 

A CUT e seus sindicatos deverão patrocinar uma campanha nacional em defesa de um 

verdadeiro sistema único de saúde, público e voltado para o atendimento imediato da população. 

Paralelamente deverá promover também a saúde preventiva para eliminar doenças endêmicas, 

epidêmicas, profissionais (saúde ocupacional) ou provenientes de acidentes de trabalho. 

 

Contra o racismo 

Introduzir nas discussões da Central a questão racial. A idéia é acabar com a –“conspiração 

do silêncio”, onde comprovadamente há discriminação racial no trabalho. O movimento sindical, 

até hoje, ainda não deu a devida atenção a esse tema. Nesse sentido, a CUT deverá adotar uma série 

de iniciativas, como realizar uma campanha nacional pela implementação da Convenção 111 da 

OIT; criar um banco de dados sobre as desigualdades raciais no trabalho; publicar uma revista 

semestral e produzir vídeos sobre o tema; introduzir no programa de formação da CUT a 

abordagem anti-racista; desenvolver palestras, seminários e debates sobre o racismo. Além disso, 

preparar um grande encontro nacional em março de 1994 para a intervenção no 5º Concut. 

 

OLT 

A CUT e os sindicatos filiados deverão incrementar a discussão sobre a organização por 

locais de trabalho, como um direito universal. Cabe a nós tomarmos a frente dessa luta, através de 

negociações coletivas, CIPAs etc., utilizando-se das experiências da Central e do movimento 

sindical internacional. Essa bandeira deverá converter-se em proposta de atuação, que será 

submetida à Executiva Nacional. Por sua vez, a SPS, a SNF e o Projeto 2 (do planejamento 

estratégico da CUT) deverão convocar para novembro de 1993 um encontro nacional, cujas 

propostas serão encaminhadas para a DN, em dezembro, que deverá encaminhá-las ao 5º Concut. 
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Finanças 

A Plenária Nacional aprovou o parecer do Conselho Fiscal sobre o exercício financeiro de 

1992, apresentado pela Tesouraria Nacional da CUT. O balanço completo será publicado, em breve, 

pelo Informacut. 

 

RESOLUÇÕES SOBRE A QUESTÃO RURAL 

 

1. A CUT e o projeto alternativo de desenvolvimento econômico para o campo 

A idéia de construção de um projeto alternativo de desenvolvimento para o país não é nova. 

Ela tem aparecido em todas as nossas resoluções. Porém não conseguimos uma elaboração 

suficiente nos estados, municípios e em nível nacional. 

A busca de alternativas para o país deve ser fruto de uma ação coordenada das diversas 

experiências desenvolvidas pelos trabalhadores, desde a sua base, a partir das lutas e do debate 

político com toda a sociedade. 

Esta elaboração deste projeto deve ser fruto de uma ação coordenada das diversas 

experiências desenvolvidas pelos trabalhadores, desde a sua base, a partir das lutar e do debate 

político com toda sociedade. 

A elaboração desse projeto deve ser entendida como um processo que necessita ser 

aprofundado permanentemente. Para isso, propõe-se constitui grupos de trabalho articulados em 

nossa política de alianças. Esse projeto deverá ser apresentado ao conjunto da sociedade, debatido 

com os candidatos às eleições em 1994 e defendido junto ao novo governo eleito. 

Apresentamos aqui algumas diretrizes específicas do campo para o desenvolvimento desse 

projeto:  

 

1.1. Reforma agrária 

Mudar a estrutura agrária e gerar empregos 

A reforma agrária, aliada a uma política agrícola diferenciada, é um dos elementos centrais 

de uma alternativa de desenvolvimento do campo com distribuição de renda. A reforma agrária 

deve ser entendida como um instrumento econômico e político e não só como um instrumento de 

política social. Deve-se destacar no atual período a reforma agrária como fator de geração de 

empregos. 

 

Regular o acesso a terra 

É fundamental também regular o controle do acesso a terra nas suas mais diversas formas: 

garantindo aumento de área para os mini-fundistas; modificando as leis sobre arrendamento; dando 

mais garantias aos arrendatários e parceiros; estabelecendo novos mecanismos de controle sobre o 

preço e as transações de terra; permitindo às mulheres e jovens o acesso a terra sob formas 

diferenciadas; garantindo terra e reservas para as atividades extrativistas; regularizando a posse dos 

posseiros e dos índios; exigindo a instituição de um módulo máximo de propriedade; confiscando 

todas as áreas com plantas psicotrópicas onde não são respeitados os direitos trabalhistas e onde 

existe trabalho escravo. 
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1.2. Melhoria das condições de vida e trabalho dos assalariados rurais 

Garantir os direitos dos trabalhadores assalariados rurais, melhorando seus salários e suas 

condições de vida, com aumento da oferta de emprego; estabilidade; distribuição de renda; 

distribuição de terra das agroindústrias falidas; e com reconversão produtiva voltada para o 

atendimento das necessidades dos trabalhadores. 

 

1.3. Produção agrícola e respeito ao meio ambiente 

Aprofundar o conhecimento das relações ambientais associadas ao ciclo produtivo para 

implantar um novo modelo de produção que leve em conta as questões sociais e ecológicas da 

produção agrícola, diminuindo os custos de produção, combatendo a busca do lucro e o aumento da 

produtividade que não levem em conta a degradação do meio ambiente. 

 

1.4. Organizar a produção em novas bases 

É fundamental apostar em novas bases para a organização da produção, industrialização e 

comercialização, respeitando a diversidade de propostas existentes e investindo na participação 

ativa de mulheres e jovens. Para construir um novo modelo de cooperativismo é preciso criar novas 

cooperativas e associações, além de disputar as cooperativas oficiais que são formadas 

majoritariamente por pequenos agricultores. 

Com a formação dos complexos agroindustriais, é preciso ter claro que uma das alternativas 

dos pequenos agricultores é dominar a produção e distribuição dos vários setores da economia, 

tanto “antes” como “depois da porteira” do pequeno agricultor, como insumos e industrialização 

dos produtos agrícolas. 

Da mesma forma, deve-se garantir os preços dos produtos estratégicos, reverter à tendência 

à oligopolização, buscando assegurar aos agentes dominados uma maior capacidade de operação 

frente aos oligopólios. 

Por último, é preciso intervir em uma nova regulamentação da relação entre agricultores e 

agroindústrias. 

 

1.5. Política agrícola voltada para a maioria 

A política agrícola deve ser entendida pelos trabalhadores dentro de um conceito amplo, que 

vai além da sua dimensão econômica. Ela precisa estar vinculada também a outras medidas de 

caráter social, como saúde, educação e outras. 

É preciso garantir aos pequenos agricultores: o crédito subsidiado; preços mínimos 

obrigatórios para produtos da cesta básica, baseados nos custos de produção; seguro agrícola; 

pesquisa agrícola adaptada à realidade do país; assistência técnica gratuita; formação de estoques 

estratégicos para regulação dos mercados agrícolas; abastecimento e segurança; democratização das 

decisões e implementação dos mecanismos de política agrícola. 

 

1.6. Garantia dos direitos sociais 

Elaborar propostas específicas para as questões dos direitos sociais (previdência, saúde, 

assistência social, moradia, transporte, educação etc.). Isto deverá ser capaz de contemplar as 

necessidades de diferentes categorias dos trabalhadores no campo, inclusive aqueles setores ainda 

não organizados. 
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2. A estratégia de luta dos trabalhadores rurais 

CUT, DNTR, DETRs e Federações cutistas devem articular e coordenar a continuidade das 

lutas já planejadas e em andamento. É necessário, no entanto destacar as seguintes lutas: 

2.1. Ação nacional dos rurais em 1994 

O DNTR/CUT deve realizar em conjunto com outras entidades uma ação nacional por 

terra, trabalho, salário, crédito, saúde e previdência. Para isso propõe-se: 

– Realizar esta jornada com data unificada nacionalmente no mês de maio de 1994, com duração de 

no mínimo uma semana. 

– Apresentar as pautas nacional e regionais de reivindicações no início de 1994. 

– Realizar um encontro nacional com representantes dos estados e entidades para definir as pautas e 

planejar as ações para a jornada, com base em encontros regionais. 

– Avaliar as experiências desenvolvidas nas regiões Sul, Nordeste e Norte do país deste ano, 

procurando construir a jornada nacional através das regiões, com pauta unificada nacionalmente, 

mas também com pautas específicas das regiões e estados. 

– Criar um jornal periódico para todo o país para divulgar as experiências, lutas e conquistas dos 

trabalhadores rurais. 

– Criar um grupo de trabalho nacional para elaborar propostas dos rurais sobre a Previdência. 

– Realizar ainda este ano uma ação articulada nos níveis municipal, estadual e federal para intervir 

nas leis dos orçamentos para 1994. Isto deverá buscar a ampliação dos recursos disponíveis para 

realização das nossas reivindicações. 

 

2.2. Terra 

A luta pela reforma agrária é estratégica na construção de um novo modelo de 

desenvolvimento. O DNTR trará para o conjunto da CUT esse debate, ampliando a mobilização dos 

trabalhadores em defesa dessa bandeira. 

Para isso o DNTR/CUT: 

– Investirá na luta pela terra, preparando ações específicas do movimento sindical, como 

mobilizações, ocupações, debates, divulgando a luta e seus resultados, entre outras. Além disso, 

aprofundará a relação com o MST e outras organizações que desenvolvem a luta pela terra, 

preparando ações conjuntas; 

– Tomará a iniciativa de elaborar, a partir de amplo debate com a sociedade, em especial com os 

trabalhadores, um plano de reforma agrária a ser apresentado ao novo governo em 1995. 

Concomitantemente, fará ocupações e outras ações de massa que possam dar sustentação e 

garantir a execução do plano; 

– Dará especial atenção às lutas pela demarcação das terras indígenas e das reservas extrativistas e à 

luta dos brasiguaios, bem como de outros brasileiros em situação semelhante, pelo reconhecimento 

de seus direitos econômicos e sociais; 

– Impulsionará o Setor de Combate à Violência no Campo, aprofundando sua atuação em nível 

nacional e internacional. 

 

2.3. Assalariados rurais 

Os assalariados rurais ainda lutam para garantir os direitos básicos. São lutas contra o 

trabalho escravo e do menor, pela assinatura da carteira de trabalho, pelos direitos previdenciários e 

sociais e pelo salário desemprego, entre outras. 
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Para avançar nestas lutas o DNTR/CUT: 

– continuará organizando as campanhas salariais para garantir conquistas e articulando outros 

setores de assalariados rurais que estão à mercê de convenções e sindicatos pelegos. Entre os 

desafios está a realização das campanhas de cumprimento da legislação, acordos e dissídios. 

Continuará realizando campanhas de fiscalização e denúncias sobre as condições de vida e trabalho 

dos assalariados. Com esses objetivos, ocorrem neste semestre as campanhas salariais e de 

cumprimento dos trabalhadores da cana, no Nordeste; da laranja, em São Paulo e Sergipe, entre 

outras; 

– estimulará, organizará e coordenará as ocupações de terras em agroindústrias falidas, com 

trabalho escravo, endividadas com o Estado ou com os trabalhadores e com outras irregularidades. 

Estas ocupações deverão somar na luta pela reforma agrária, pela geração de empregos e pela 

viabilização da pequena agricultura; 

– exigirá que os governos condicionem a concessão de empréstimos a contrapartidas pelos 

empresários para geração de empregos e de melhores condições de vida para os trabalhadores; 

– ampliará as mobilizações junto à sociedade e outras categorias de assalariados da agroindústria, 

propondo alternativas para a reconversão produtiva do setor agroindustrial. Isto busca solucionar o 

problema do desemprego dentro de um plano de desenvolvimento regional, que combine 

modernização da produção com melhorias reais das condições de vida da população. 

 

2.4. Crédito agrícola 

O crédito para a pequena agricultura constitui-se hoje numa necessidade para evitar o êxodo 

rural, o desemprego, a concentração da terra e da renda, a miséria e a fome. 

Por isso o DNTR/CUT: 

– acumulará os avanços das lutas das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pelos Fundos 

Constitucionais, e das Regiões Sul e Sudeste, pelo crédito de investimento e subsidiado. A partir 

disso, empreenderá uma luta nacional unificada em 1994, por um Programa Especial de Crédito de 

Investimento para a Agricultura Familiar. Estimulará a criação e o envolvimento de diversas formas 

de organização cooperativa nesta luta; 

– exigirá, na concessão de créditos, a garantia da equivalência real em produto para os pequenos 

agricultores; 

– aprofundará e qualificará sua intervenção diante do Mercosul. Para isso, articulará ações 

conjuntas com entidades e movimentos dos países do Mercosul e da América Latina sobre a 

pequena produção e a integração regional. 

 

2.5. Seca 

O DNTR/CUT entende que o problema da seca é estrutural, é conseqüência do modelo de 

desenvolvimento regional e da privatização dos recursos públicos, entre outros. Assim, o combate 

às causas e conseqüências da seca depende de ajustes estruturais. Por isso, desafia-se ampliar suas 

mobilizações por um programa permanente e por um novo desenvolvimento regional. 

No entanto, a gravidade da situação exige algumas ações emergenciais também. Assim a 

CUT deve: 

– promover um Dia Nacional de Luta de Combate às causas e conseqüências da Seca, com 

mobilizações regionais, previsto para setembro; 
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– entregará pauta de reivindicações para os governos para cobrar ações emergenciais e estruturais 

para o enfrentamento de seca. Exigirá a destinação de mais recursos locais e a criação de um Fundo 

Nacional de Combate à Seca, composto por contribuições dos estados e municípios de todo o país; a 

manutenção das frentes de trabalho até o fim da estiagem, com duplicação do número de vagas e 

garantia de um salário mínimo mais abono família: assentamento das famílias cadastradas em terras 

públicas com garantia de infra-estrutura e financiamento para a produção; financiamento 

emergencial a fundo perdido para os pequenos agricultores atingidos pela seca; entre outros. 

– as mobilizações e a pauta serão discutidas com as Fetags da região Nordeste, buscando unificar a 

luta. 

 

2.6. Saúde e previdência social 

Apesar de todas as mobilizações, os trabalhadores rurais ainda não conseguiram garantir o 

cumprimento total deste direito constitucional, em especial as trabalhadoras rurais. 

Com base no acúmulo dos estados, o DNTR/CUT constituirá um grupo de trabalho para 

sistematizar e elaborar uma proposta de luta e reivindicações a ser incluída na pauta da jornada de 

1994. 

Além disso, a CUT dará continuidade às lutas em andamento. 

 

2.7. Campanha contra a fome 

A CUT, o DNTR, os DETRs, as federações cutistas e os sindicatos participação ativamente 

do Movimento da “Ação da Cidadania Contra a Miséria e pela Vida” em todos os estados e 

municípios, trazendo para o primeiro plano da cena pública o problema dos excluídos e as 

alternativas estruturais para a crise. 

Deve-se apresentar propostas que abram para a democratização do Estado e da sociedade, 

especialmente nas questões de reforma agrária, política de geração de empregos e de uma política 

de crédito voltada aos pequenos agricultores. 

A CUT deve: 

– produzir materiais de divulgação que reflitam as questões dos trabalhadores rurais; 

 

3. Estrutura sindical no campo 

3.1. O ramo e a organização sindical de base 

O DNTR/CUT entende que a discussão sobre os ramos deve refletir um entendimento 

comum em toda a Central sobre a participação dos trabalhadores do campo na CUT. Ou seja, este 

debate deve ser realizado tendo como premissas uma visão estratégica de construção da Central, o 

conhecimento da realidade agrária e agrícola do país e a luta de classes que se desenvolve no 

campo, e a diversidade de categorias de trabalhadores rurais, que deverão estar representados na 

estrutura vertical, desde a organização de base até a instância nacional. 

A Plenária deliberou sobre a forma de organização sindical de base, postergando a definição 

do ramo dos trabalhadores rurais da CUT para instâncias futuras, após aprofundamento sobre o 

tema na base sindical. Para isso, o DNTR, em conjunto com o coletivo nacional de organização da 

CUT, elaborará com base em experiências concretas, sistematizadas a nível nacional, uma proposta 

para discussão nos sindicatos sobre os ramos de atividade. O prazo previsto para a primeira versão é 

até o final de 1993. 
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A 1ª Plenária do DNTR e a 6ª Plenária Nacional da CUT definem pela implantação de 

organizações sindicais de base diferenciadas entre sindicatos de assalariados rurais e pequenos 

agricultores, respeitando o acúmulo político/organizativo e as realidades locais existentes. 

Da mesma forma, reafirma a regionalização dos sindicatos como forma territorial de 

organização de base, procurando estender as lutas para além do município, mas com fortalecimento 

da unidade, da representatividade e do poder de mobilização dos trabalhadores. No processo de 

transição até a implementação da regionalização sindical na base, será possível a coexistência de 

sindicatos de base municipal e regional. 

A fim de se atingir tal objetivo, a Plenária orienta que as instâncias estaduais criem e 

coordenem estruturas regionais ou intermunicipais nos estados. Estas estruturas deverão incentivar a 

promoção de atividades dos sindicatos em conjunto, buscando implementar a regionalização 

sindical de base. 

 

3.2. A disputa pela estrutura da Contag 

É preciso buscar um projeto político alternativo, que unifique os trabalhadores rurais na sua 

diversidade. 

Sendo necessário trazer para o campo das forças populares e da CUT a maior parte dos 

trabalhadores no campo. Para isso, temos que transformar o sindicalismo da Contag para que ele se 

torne um instrumento real de mudanças na sociedade. 

Assim, a 1ª Plenária do DNTR e a 6ª Plenária Nacional da CUT deliberam pela manutenção 

da disputa pela estrutura da Contag, considerando-a como uma das partes da construção da CUT no 

campo, porém não sendo a única tarefa a ser feita pelos cutistas. Ou seja, esta disputa só faz sentido 

se for entendida como um dos passos para o processo de construção da nova estrutura sindical no 

campo e para a realização dos objetivos propostos pela Central. 

 

3.2.1 – O processo de disputa 

Para garantirmos esse processo de disputa, devemos nos preparar, participar e garantir a 

unidade do campo cutista; disputar e filiar os sindicatos e federações, formando as oposições 

sindicais; e elaborar um plano de ação frente ao 6º Congresso da Contag. 

A disputa se dará com uma ação unificada do campo cutista dentro das instâncias da Contag, 

com Plano de Lutas definido, procurando trazer os setores progressistas e indefinidos, através da 

transformação da prática sindical da “velha estrutura” nos princípios e na ação do sindicalismo 

cutista. 

A Plenária considera que hoje não existem condições objetivas para avaliar a correlação de 

forças em médio prazo na disputa pela Contag. Por isso, delibera que o Conselho Deliberativo do 

DNTR, após discussão nos estados, decida sobre a tática eleitoral, em especial a composição de 

chapa e o posicionamento dos cutistas sobre a questão da proporcionalidade na Contag e nas 

federações. 

Também define que qualquer composição de chapa que vier a ser feita na Contag e nas 

federações deverá preservar sobretudo os princípios da Central e a unidade no campo da CUT. Esta 

unidade pode significar tanto a composição de chapa formada somente por cutistas, como também 

com outras forças progressistas e indefinidas. 

 

3.2.2 – A filiação da Contag à CUT 
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A 6ª Plenária entendeu que, para fortalecer a luta no campo, é de fundamental importância a 

filiação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e seus sindicatos à CUT. 

Nesse sentido, à CUT vai se preparar para garantir a unidade e elaborar um plano de ação para 

disputar e filiar sindicatos e federações. 

Para a filiação da Contag à CUT é necessário que alguns critérios, fruto dos princípios da 

Central, sejam adotados: 

– respeito à liberdade de organização sindical; 

– democratização interna, com a reformulação dos estatutos, possibilitando ampla participação da 

base sindical; 

– independência frente ao Estado, incluindo a questão financeira; 

– filiação acompanhada de filiação de sindicatos e federações; 

– filiação deliberada na sua instância máxima, o Congresso Nacional, seguindo os estatutos da 

CUT. 

Ao mesmo tempo, os cutistas realizarão uma campanha nos fóruns da Contag pela filiação 

de sindicatos e federações à CUT. 

 

3.2.3 – O papel do DNTR 

A 6ª Plenária delibera que o DNTR tem um papel fundamental no atual momento. Entre as 

principais atribuições do Departamento destacam-se: 

a) aglutinar o acúmulo político e organizativo das lutas que estão dispersas pelo país: 

b) elaborar políticas e subsídios que permitam o entendimento da diversidade da realidade nacional, 

estadual e regional; 

c) dirigir e coordenar as grandes lutas dos trabalhadores rurais; 

d) planejar ações no país, estados e regiões para intervir sempre diante dos fatos, e não só como 

“apaga fogo”; 

e) implementar a política de alianças, abrindo o debate com movimentos, entidades e outros setores 

sociais; 

f) articular e encaminhar no interior da CUT as questões relativas aos trabalhadores rurais, 

buscando reverter situações de não-integração política dos mesmos; 

g) coordenar o Fórum dos Cutistas no Campo, composto por membros da Executiva do DNTR e 

cutistas nas Fetags e Contag. 

Até que se viabilize o encaminhamento da estrutura confederativa orgânica dos 

trabalhadores rurais da CUT, a Plenária define como possível a existência, somente em caráter 

transitório, de duas estruturas verticais no ramo que vier a ser criado. Para isso, é fundamental 

estabelecer desde já um entendimento comum no campo da CUT sobre a importância do acúmulo 

político e organizativo que o DNTR já tem na Central. 

A Plenária define que é fundamental ampliar, desde já, condições políticas e materiais para 

que o DNTR se mantenha como principal instância vertical do ramo até que o processo de 

construção da nova estrutura esteja consolidado. 

 

4. Pelo direito à vida dos dirigentes ameaçados por morte 

Parte central da campanha pela reforma agrária é a defesa dos dirigentes sindicais que estão 

sendo ameaçados de morte pelos latifundiários, sendo que centenas já foram assassinados. Por isso 

a CUT lutará por: 
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1. Prisão para os assassinos dos dirigentes sindicais. É uma vergonha nacional que os assassinos de 

Chico Mendes permaneçam impunes. 

2. Direito à vida dos dirigentes e demais trabalhadores ameaçados. 

3. Todo apoio à realização do encontro nacional dos ameaçados de morte. 


