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RESOLUÇÕES DA 5ª PLENÁRIA NACIONAL DA CUT 

15, 16, 17 e 18 de julho de 1992 

Quadra do Sindicato dos Bancários - São Paulo - SP 

 

A CONJUNTURA E A ATUAÇÃO DA CUT 

 

A conjuntura nacional 

A crise brasileira se destaca pela deteriorização do quadro econômico, político e social 

(inflação em alta, aumento do desemprego, diminuição de produção e vendas, desmoralização das 

instituições, corrupção etc.), aumentando a imprevisibilidade da conjuntura. A implementação do 

projeto neoliberal a cada dia promove mais fome e miséria, agravando as já difíceis condições de 

vida dos trabalhadores da cidade e do campo. 

O projeto neoliberal de desmonte e privatização do Estado (uma rapinagem do patrimônio 

público), de liberalização do comércio externo (levando ao sucateamento de setores produtivos), o 

ataque às conquistas trabalhistas, sociais e de cidadania dos setores populares, fruto de anos e 

décadas de luta (via mudanças na legislação e Reforma Constitucional de 1993), conseguem avanço 

na sua implantação com a hegemonia que ganharam no conjunto da classe dominante e na 

dificuldade da classe trabalhadora em combinar a resistência ao projeto neoliberal com a luta por 

um projeto alternativo, de classe, articulado com as mobilizações reivindicatórias e que seja capaz 

de potencializá-las Os escândalos de corrupção envolvendo ministros, altos funcionários do governo 

e empresários revelam, definitivamente, a verdadeira face desse governo. As provas do 

envolvimento do próprio presidente da República são nítidas e a nação exige um basta nessa 

imoralidade. 

Ante as evidências de envolvimento do presidente da República, do crescimento da 

mobilização e até do pedido formal de renúncia por parte da grande imprensa, acuada, Collor tenta 

contra-atacar usando simultaneamente cadeia de rádio e televisão, bilhetinhos e reuniões com 

empresários e políticos conservadores para criar fatos políticos com o intuito de tentar esvaziar o 

debate da CPI e o claro envolvimento de PC e FC neste mar de lama e corrupção. 

Para viabilizar esta estratégia os cofres públicos estão sendo escancarados para comprar 

apoio de governadores e empresários, tornando o final do mandato de Collor mais caro que os cinco 

anos de Sarney. O pré-acordo com os banqueiros internacionais, fundamental para a implantação do 

projeto neoliberal, trará, se implementado, um certo alívio para as dificuldades do governo, que 

tenta vendê-lo como a solução para os problemas do Brasil. A CUT tem opinião oposta à do 

governo. Esse é um pré-acordo da dívida externa em que o país retoma o pagamento dos juros da 

dívida, paga de imediato 50% dos juros devidos, além de pagar, em janeiro de 1993, 3,2 bilhões de 

dólares como garantia aos bancos, isto é, esse acordo, por si só, não significará o fim da política 

recessiva do governo, como poderá garantir o aprofundamento do projeto neoliberal. 

A sangria da dívida externa toma novo impulso. A Operação Marcílio, que combinou o 

banquete da recessão em São Paulo à negociação da “dívida” brasileira com os bancos credores em 

Nova York, no mesmo dia, é um exemplo. Alongaram-se os prazos para redução do principal em 

até 30 anos. Os juros serão pagos a cada seis meses, mas o acordo impõe o pagamento de 3,2 

bilhões de dólares até janeiro, como pré-condição, mais 1,6 bilhão de “atrasados” até dezembro e 

diminui apenas 4,3 bilhões dos 42 que integram parte do principal (credores privados). Mesmo 
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assim, só deverá ser assinado em fevereiro do ano que vem, após ser aprovado pelo Senado 

brasileiro e ser submetido a 600 bancos internacionais. Sobre isso, o influente jornal londrino 

Financial Times, porta-voz dos grandes financistas, afirmou duvidar da efetivação do acordo em 

função da “crise de corrupção envolvendo o presidente Fernando Collor de Mello” 

(FSP de 11/7/1992). 

A perda de credibilidade do governo Collor não está impedindo a continuidade do projeto 

neoliberal. Ao contrário, o governo está intensificando seus esforços nesse sentido, enviando ao 

Congresso projetos de lei que podem resultar na quebra de conquistas dos trabalhadores, na 

redefinição do papel do Estado, do sistema de governo, do sistema eleitoral, da reforma fiscal, da lei 

de marcas e patentes, das políticas sociais e da estrutura sindical. 

O programa de privatizações prossegue em ritmo acelerado e os efeitos dessa política (de 

entrega do patrimônio brasileiro ao capital nacional e internacional em troca de papéis podres) já se 

fazem sentir pelos trabalhadores de Usiminas, Mafersa, Celma e Cosinor: demissões, fechamento de 

centro de pesquisas e até das próprias empresas, como no caso da Cosinor. 

Os ataques da direita à Constituição de 1988, tentando caracterizá-la como um obstáculo às 

reformas sociais e políticas, são um ponto que merece a atenção dos trabalhadores. Circulam 

propostas no Parlamento que apontam na direção de uma reforma global da Constituição. Embora 

essa Constituição não tenha incorporado muitas de nossas reivindicações, a sua reforma sem a 

participação e a mobilização da sociedade pode significar um risco para as conquistas da classe 

trabalhadora, à medida que a correlação de forças no Congresso Nacional nos é desfavorável. 

A reforma fiscal apresentada por Marcílio mantém intacta a estrutura injusta de tributação, à 

medida que os impostos indiretos (ICMS, IPI, tarifas e taxas públicas, pelos quais quem ganha mais 

paga menos tributos) que toda a população paga continuam constituindo o grosso da arrecadação 

nacional. Enquanto os impostos diretos (Imposto de Renda, impostos sobre transações de bens e 

heranças etc., pelos quais quem mais tem mais paga) pagos majoritariamente pelos mais ricos 

continuam tendo um peso pequeno no conjunto da arrecadação nacional. 

Além disso, o pacote fiscal tenta eliminar a aposentadoria por tempo de serviço, 

estabelecendo a aposentadoria aos 65 e 60 anos, e baixar os valores das pensões e aposentadorias. 

Põe fim à estabilidade dos servidores públicos federais, fazendo com que os mesmos fiquem à 

mercê dos governos de plantão. Quer ainda acabar com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

o FGTS, num intuito claro de manipulação dos fundos constituídos com dinheiro dos trabalhadores. 

 E, por último, o governo tenta atacar a organização dos trabalhadores apresentando projetos 

sobre organização sindical e negociação salarial que pretendem quebrar o princípio constitucional 

da não intervenção do Estado na organização dos trabalhadores, criar espaços para a destruição do 

patrimônio político e organizativo construído pela CUT, além de promover um sistema de 

negociação que incentiva a pulverização da negociação. Introduzindo a flexibilização de direitos e 

facultando à organização no local de trabalho diminuir as conquistas gerais da categoria. 

Diante de tudo isso, a CUT se pronuncia afirmando que os trabalhadores não agüentam mais 

arcar com as conseqüências desta crise pela qual não são responsáveis e exigem o fim desse 

governo de miséria, destruição e corrupção. E vem a público convocar todos os setores 

democráticos e populares do Brasil para impulsionar uma grande jornada nacional de luta exigindo: 

salário, emprego, reforma agrária, fim da recessão e da fome e defesa dos direitos dos 

trabalhadores. 

Basta de corrupção! 
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CPI pra valer! 

Impeachment já! 

Pelo fim do governo Collor! 

Existe um clamor, nas ruas, de homens e mulheres honestos indignados com a corrupção e 

com a mentira emanadas do Palácio do Planalto. E se juntam em atos, vigílias, passeatas que 

apóiam a CPI às últimas conseqüências e que se expressam das formas mais variadas (impeachment 

para Collor, fora Collor, renúncia já, basta de Collor etc.). 

A CUT, atenta a esta conjuntura, deve traduzir esse sentimento em ações políticas que 

unifiquem os setores organizados da sociedade com o objetivo de unir forças contra o governo 

Collor e seu projeto político, independentemente do resultado da CPI. 

 Só a ampla mobilização de trabalhadores, estudantes, desempregados e donas-de-casa, com 

o envolvimento efetivo do conjunto das entidades democráticas e populares, como centrais 

sindicais, partidos políticos, SBPC, OAB, CNBB, ABI, constitui a base social necessária para 

garantir que a CPI não ceda às pressões das elites brasileiras e do governo e proponha o 

impeachment para Collor, evitando soluções “por cima” já em gestação pelas elites. Sabemos que 

sem essa unidade do campo democrático-popular, sem milhares de trabalhadores mobilizados, o 

próprio Congresso, de maioria conservadora, não aprovará o ”impeachment”, mesmo contra todas 

as evidências. A CUT conclama todos estes setores e propõe o seguinte roteiro de mobilização para 

a jornada: 

1. Articular a jornada com as mobilizações específicas em curso, em particular com a vigília pela 

reforma agrária na semana do dia 25/7, com o objetivo de levar a luta pela reforma agrária aos 

centros urbanos, envolvendo também os trabalhadores das cidades, colocando nossa exigência de 

uma reforma agrária radical, protestando contra a condenação dos sem-terra de Porto Alegre e 

contra a impunidade dos assassinos dos trabalhadores rurais, inclusive agora os de Chico Mendes. 

2. A CUT deve destacar massivamente, neste período, o conjunto de sua plataforma de 

reivindicações, com ênfase na oposição global ao neoliberalismo e ao seu programa de 

privatizações. Para isso, deverá realizar manifestações públicas, atos, propostas articuladas com a 

sociedade civil e com os partidos políticos do campo democrático e progressista. Considerando 

também a necessidade de unificar as lutas dos trabalhadores do campo e da cidade no 

enfrentamento do projeto neoliberal, buscando implantar o projeto alternativo do conjunto dos 

trabalhadores, a CUT deve fortalecer a campanha dos 500 anos de resistência indígena, negra e 

popular orientando todos os sindicatos e todas as suas instâncias para inserir nos debates a questão 

dos 500 anos de dominação da América Latina, ficando aprovado o 12 de Outubro Dia Continental 

de Luta. Além disso, deverá ser realizada em maio de 1993 uma grande jornada nacional de lutas 

dos trabalhadores brasileiros denominada “O grito pela cidadania e pelo desenvolvimento”. 

3. Convocar uma jornada nacional de luta contra a corrupção e pelo impeachment, de 6 a 8 de 

agosto, a partir das mobilizações regionais. E no dia 11 de agosto promover uma vigília em Brasília 

com a presença de representantes das CUTs estaduais combinada com vigílias em todos os Estados. 

4. Organizar ampla mobilização contra as mudanças da previdência e a reforma fiscal do governo, 

elitista e reacionária, que ataca os direitos dos trabalhadores, dos aposentados e das camadas 

populares, lutando por uma reforma fiscal de acordo com os interesses dos trabalhadores e da 

sociedade. 

5. A CUT deve também desenvolver seus esforços políticos, materiais e organizativos para 

organizar os desempregados e trabalhadores da economia informa, colocando a Central a serviço do 
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setor da sociedade que mais tem necessidade de se organizar e lutar contra esse sistema de 

exploração e miséria. 

6. Reforçar a discussão com a sociedade de um projeto alternativo ao neoliberalismo do governo. A 

CUT deve promover amplo debate através de suas instâncias, preparando os trabalhadores para o 

plebiscito sobre forma de governo (parlamentarismo, presidencialismo, monarquia) e sistema 

eleitoral (voto distrital), marcado para abril de 1993. Do mesmo modo, a CUT deve enfrentar o 

debate sobre as propostas dos conservadores, de revisão global da constituição de 1988, que visam 

derrubar conquistas dos trabalhadores e da sociedade. 

7. Manter a participação da CUT no comitê da sociedade civil em defesa da ética na política. 

Elaborar e publicar um manifesto, em todos os Estados, pelas entidades nacionais e as do respectivo 

Estado, sobre a ética na política, a CPI pra valer e o impeachment. 

8. Realização de um plebiscito nacional sobre o impeachment. 

9. Mobilizar, por todos os meios, todas as categorias para a defesa da liberdade e autonomia 

sindical. 

10. Mobilizar a sociedade pela democratização dos meios de comunicação. 

11. Denunciar os graves efeitos do novo acordo com o FMI e bancos credores, pressionando o 

Senado para não aprová-lo: não ao pagamento da dívida externa. 

12. Diante da proximidade das eleições municipais, implementar em todas as instâncias da Central e 

nos sindicatos filiados processos de discussão tratando da importância das eleições, programas dos 

candidatos e dos partidos, contrapondo-se ao caráter fisiológico e regionalizado que a direita 

pretende conferir a esse processo eleitoral. 

13. A CUT reafirma a orientação pela participação nas câmaras setoriais como espaço onde se 

disputa com o projeto neoliberal de reestruturação produtiva e modernização conservadora e onde 

os sindicatos, representando os trabalhadores e alicerçados na sua mobilização, buscam deter a 

implantação desse projeto e acumular forças no sentido de um projeto alternativo, através de novas 

conquistas trabalhistas e sociais. 

 

SOBRE A QUESTÃO INTERNACIONAL 

 

A política de relações internacionais da CUT 

1. A evolução da política de relações internacionais da CUT 

Desde a sua fundação, em 1983, a CUT se manteve independente em relação às centrais 

mundiais e às suas representações regionais na América Latina. Esta posição de independência não 

impediu que estabelecêssemos relações bilaterais com centrais de outros países, com as 

organizações sindicais mundiais e as suas instâncias na América Latina. 

O 4º Concut decidiu superar essa posição de independência quando aprovou a proposta de 

que a CUT deve se relacionar de forma orgânica com o movimento sindical internacional, 

marcando o início de uma nova fase da política de relações internacionais da CUT. 

A primeira fase (que vai do Congresso de fundação da CUT, em 1983, ao 3º Concut, em 

1988) corresponde à estruturação e à implantação da CUT em nível nacional. Apesar de sustentar 

um discurso internacionalista comprometido com a solidariedade de classe, a luta pela 

autodeterminação dos povos e a defesa da paz, nesse período a CUT não chegou a formular uma 

política clara que estabelecesse os objetivos táticos e estratégicos das suas relações internacionais, 

restringindo sua atuação ao campo da diplomacia e à busca da solidariedade e do reconhecimento 
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do movimento sindical internacional. A segunda, que vai do 3º ao 4º Concut, corresponde à fase de 

consolidação da CUT como uma organização representativa dos trabalhadores. No 3º Concut, a 

CUT definiu pontos importantes que permitiram à Secretaria de Relações Internacionais 

desenvolver uma política que estabeleceu as prioridades para a atuação da Central junto ao 

movimento sindical internacional. 

Essa política permitiu a definição de prioridades, como a intensificação de nossa relação 

com a América Latina, o aprofundamento das relações bilaterais com as centrais européias e o 

desenvolvimento de ações articuladas a partir das organizações por local de trabalho. Permitiu ainda 

que assumíssemos o desafio de interiorizar nossas relações internacionais junto às diferentes 

instâncias da CUT. 

Apesar dos avanços verificados nessa fase, o fato de não estarmos ligados organicamente ao 

movimento sindical internacional impediu que a CUT interviesse e influísse nos fóruns do 

movimento sindical internacional, num contexto histórico de grandes transformações com 

conseqüências para os trabalhadores e o movimento sindical. Nossa participação nesses fóruns só 

aconteceu quando fomos convidados e nossas intervenções se restringiram a discursos de 

saudações. 

Considerando os limites impostos à atuação da CUT pela sua posição de independência e a 

necessidade de responder tanto aos problemas postos para os trabalhadores brasileiros quanto aos 

desafios internacionais colocados para o movimento sindical, o 4º Concut aprovou a filiação da 

CUT a uma central mundial e atribuiu à Plenária Nacional a tarefa de definir qual seria essa central. 

Também incumbiu à Plenária a definição de uma política de relações internacionais clara, a partir 

de seus princípios, que possibilite à CUT contribuir na construção de um movimento sindical 

internacional forte, capaz de interferir nos processos de transformações sociais e econômicas em 

curso como única forma capaz de realizar na prática nossos compromissos internacionalistas 

traduzidos a partir dos parâmetros aprovados no 4º Concut. 

A política de relações internacionais da CUT deriva da concepção que a define como uma 

central democrática e classista que se inscreve no compromisso pela superação do capitalismo e na 

conquista da democracia e do socialismo. 

 

2. O movimento sindical e o quadro internacional 

Face às profundas transformações no cenário mundial, com graves conseqüências para os 

trabalhadores, e aos novos desafios para o movimento sindical, o 4º Concut apontou diversas 

tendências da conjuntura internacional, destacando-se: 

a) O aprofundamento das desigualdades entre os países ricos e pobres 

O fim da guerra fria altera radicalmente o quadro geopolítico internacional. A “nova ordem 

mundial” não elimina os riscos de confrontos armados e, ao mesmo tempo, acirra as contradições 

entre os países ricos, do Norte, e os países pobres, do Sul. Esse conflito, que sempre esteve presente 

no desenvolvimento do capitalismo, é crescente e pode adquirir dimensões ainda maiores, a 

exemplo do conflito armado no Golfo Pérsico e da invasão norte-americana no Panamá. Basta 

lembrar que os países desenvolvidos representam apenas um quinto da população mundial e se 

apropriam de 80% da renda produzida no mundo, enquanto nos países do chamado Terceiro Mundo 

agrava-se o quadro de miséria absoluta. 

O quadro de estagnação e crise estrutural que marcou vários países capitalistas entre o final 

dos anos 1970 e o início dos anos 1980 deu lugar a uma nova realidade. A intensificação da 
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transferência de riquezas dos países pobres para os países ricos, o avanço técnico-produtivo operado 

com o emprego da microeletrônica, da automação do processo produtivo, da biotecnologia, dos 

novos materiais etc. e a tendência à constituição de macro mercados regionais (Estados Unidos, 

Canadá e México; Comunidade Européia; Japão e Tigres Asiáticos) conferiu um certo fôlego ao 

sistema capitalista mundial. Entretanto, isso não significa que tenham sido superados os 

desequilíbrios estruturais, que se traduzem, mesmo nos países avançados, num quadro de 

agravamento da crise, do desemprego e do crescimento da miséria. Também é preciso notar que o 

processo de modernização nos países avançados vem sendo acompanhado pela ampliação das 

desigualdades sociais e pelo ataque às conquistas sindicais. 

Esse processo é acompanhado pelo desenvolvimento de uma nova divisão internacional do 

trabalho e pela drástica redução de investimentos nos países do Terceiro Mundo, aprofundamento a 

divisão Norte/Sul. 

b) A América Latina e as políticas neoliberais 

Depois de uma década de estagnação econômica e de evasão de recursos, a América Latina 

conta hoje com indicadores dramáticos no campo social e com grandes dificuldades para retomar o 

desenvolvimento econômico. Na origem desses problemas está a dívida externa, principal 

responsável pelo atraso tecnológico, as limitações da capacidade produtiva, a falência do setor 

público, a escassez de investimentos, a inflação, o desemprego e a miséria. A ofensiva global do 

neoliberalismo acentua em níveis insuportáveis a drenagem de recursos dos países pobres, 

sobretudo através do mecanismo da dívida externa, que passou de 0,5 para 1,3 trilhão de dólares 

durante os anos 1980. 

Frente a esses problemas têm prevalecido os ajustes neoliberais, baseados na 

internacionalização da economia sob controle do grande capital transnacional, no desmonte e na 

privatização do Estado e na desregulamentação do mercado interno. Em conseqüência disso, na 

maioria dos países assiste-se à liberalização indiscriminada do comércio externo, à privatização de 

empresas estatais e serviços públicos, à flexibilização do mercado de trabalho, ao arrocho dos 

salários e ao desemprego. 

No plano político a situação permanece incerta. Por um lado, existe o problema relativo à 

fragilidade das instituições democráticas. Por outro, registra-se o ressurgimento das velhas práticas 

populistas, que representam um grande risco para a consolidação democrática. A implementação de 

políticas neoliberais que restringem conquistas sociais e atacam frontalmente o movimento sindical 

também representa um grande obstáculo para a construção da democracia na região. 

A gravidade da crise dos anos 1980 e as transformações internacionais fizeram com que a 

América Latina ficasse à margem da modernização ocorrida no período recente. A modernização 

técnico-produtiva dos países avançados eliminou as “vantagens” comparativas dos países latino-

americanos (mão-de-obra barata e recursos naturais abundantes) que antes os tornavam atrativos 

para os investimentos internacionais. Com exceção de alguns países asiáticos, os investimentos 

estrangeiros deixaram de se dirigir para os países do Sul, concentrando-se cada vez mais nos 

próprios países avançados. Ao mesmo tempo, o fim da guerra fria substituiu as bases do 

alinhamento político dos países aos EUA e à URSS por uma situação em que a inserção 

internacional é definida pela capacidade de concorrência no mercado mundial, dificultando ainda 

mais a integração do Terceiro Mundo. 

c) O fim do socialismo real 
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As grandes transformações internacionais dos últimos anos revelaram uma profunda crise 

dos modelos socioeconômicos vigentes desde o pós-guerra. O fracasso do neoliberalismo nos países 

avançados e na América Latina, a crise política e econômica das experiências socialdemocratas e o 

fracasso do socialismo real demonstram que os modelos predominantes nas últimas décadas se 

esgotaram e já não são capazes de orientar a ação política e definir padrões ideais de organização 

socioeconômica. 

O desaparecimento da URSS e a implosão dos regimes do Leste Europeu traduzem o 

esgotamento de um sistema político, econômico e social baseado no monolitismo do partido único, 

do sindicato como correia de transmissão do Estado e dos partidos e na estatização absoluta dos 

meios de produção. As conquistas sociais nos campos da educação, da saúde, da habitação etc. 

tornaram-se insuficientes para prosseguir legitimando esses regimes, sobretudo aos olhos das novas 

gerações. 

O socialismo real mostrou-se incapaz de superar seu atraso tecnológico e produtivo frente 

aos países capitalistas avançados. Em parte, essa incapacidade resultou no sistema de planejamento 

centralizado, fonte de privilégios da burocracia e responsável pela morosidade na tomada de 

decisões, pelo desperdício etc. Por outro lado, a estagnação econômica da ex-URSS e os imensos 

gastos militares impediram que ela continuasse sustentando o seu papel de superpotência, perdendo 

cada vez mais terreno na disputa armamentista. Politicamente, na origem da crise do socialismo real 

está a ausência absoluta de democracia e de liberdade individual, política e sindical. As mudanças 

ocorridas nesses países foram o resultado da luta por liberdades democráticas reivindicadas por 

grandes parcelas da população e dos trabalhadores. 

A CUT nunca reconheceu as experiências do chamado socialismo real como a expressão de 

um autêntico socialismo. A negação das liberdades democráticas, o desrespeito aos direitos básicos 

e o uso sistemático da violência contra os opositores ao regime representam, ao contrário, a negação 

do socialismo democrático que defendemos. Por isso, consideramos positivas as transformações 

verificadas nesses países, que supõem o fortalecimento da democracia e criam condições para o 

advento de sindicatos livres e independentes. Ao mesmo tempo, observamos que a transição para a 

democracia e a recuperação econômica desses países têm se pautado pela lógica neoliberal, pelo 

ataque aos direitos sindicais e pelo agravamento das condições de vida da maioria da população. De 

qualquer forma, ainda são grandes as indefinições nesses países. 

d) A internacionalização da economia 

A internacionalização econômica e financeira se intensificou, nos últimos anos, com a 

concentração das decisões nos organismos internacionais (FMI, Banco Mundial, G-7), a 

globalização dos sistemas financeiros e produtivos e a presença em escala planetária das empresas 

transnacionais, obrigando os Estados nacionais a adotar políticas cada vez mais interdependentes. 

Essa internacionalização coloca novos desafios que afetam a humanidade como um todo, 

tais como a deterioração do meio ambiente, a imigração para os países desenvolvidos, o 

narcotráfico e a AIDS, que de alguma forma estão associados ao aprofundamento dos problemas 

econômicos e sociais dos países subdesenvolvidos. 

A utilização crescente da automação, articulada às novas formas de organização da 

produção, está levando à fragmentação e à dispersão da mão-de-obra e à flexibilização das relações 

de trabalho. Isso tem abalado os laços de solidariedade e de sociabilidade entre os trabalhadores e 

alterado significativamente o perfil da classe trabalhadora, levando à perda de peso relativo da 

classe operária e camponesa no movimento sindical. Esse mesmo processo tem intensificado a 
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exploração do capital sobre o trabalho, ampliando a proletarização de contingentes cada vez mais 

amplos da sociedade. Além disso, a reestruturação industrial, seja em função da aplicação de novas 

tecnologias ou das estratégias das empresas multinacionais – que têm transferido sua produção para 

outros países sob a lógica da nova divisão internacional do trabalho, ou ainda da expansão de novos 

setores como informática, química fina etc. –, está conduzindo ao desemprego estrutural e lançando 

à economia informal milhões de trabalhadores, principalmente os idosos, os de baixa qualificação e 

os mais jovens. 

e) Integração regional e sub-regional 

O processo de redefinição dos mercados mundiais também experimentou uma intensificação 

na última década. 

No continente americano esse processo adquire dimensões distintas. De um lado, a proposta 

denominada “Uma Iniciativa para as Américas”, do presidente Bush, que se insere na tentativa de 

implantação de uma nova ordem mundial, visa estender a área de livre-comércio entre EUA, 

México e Canadá para os demais países do continente, o que implicaria o desmantelamento das 

barreiras comerciais sob hegemonia do capital norte-americano. 

De outro lado, verificam-se iniciativas sub-regionais, como a criação do Mercosul, 

englobando a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. Pautada pelo receituário neoliberal, essa 

iniciativa tem privilegiado a integração comercial em detrimento do progresso econômico e social 

dos povos da região. 

f) O movimento sindical internacional 

O aumento do desemprego, a incorporação das novas tecnologias, a fragmentação e 

alteração do perfil da classe trabalhadora, a dispersão das grandes empresas, a ampliação do setor 

terciário, a diversificação da mão-de-obra e o surgimento de um neocorporativismo (como os Cobas 

na Itália e o Solidarismo na América Central, este último impulsionado pelo setor patronal) colocam 

novos desafios para o movimento sindical internacional. A redução das taxas de sindicalização e as 

dificuldades dos sindicatos representarem interesses cada vez mais diferenciados e contraditórios 

dos trabalhadores são questões importantes que hoje se colocam para o movimento sindical. 

O decréscimo das taxas de sindicalização resulta da diminuição do número de postos de 

trabalho e da dificuldade de sindicalização dos jovens que conseguem ingressar no mercado de 

trabalho. Apesar disso, existem sinais de revitalização do sindicalismo internacional, com a 

incorporação de novos temas que transcendem a questão capital X trabalho (que continua sendo a 

questão fundamental) e conferem ao sindicato o papel de ator social na defesa da cidadania e dos 

direitos políticos e sociais dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, a retomada de mobilizações 

grevistas como as observadas recentemente na Alemanha, na Espanha, nos EUA e no Japão 

demonstram que o movimento sindical não está morto, como desejam os ideólogos do 

neoliberalismo. São inegáveis, no entanto, as insuficiências de algumas práticas tradicionais de 

cooperação e solidariedade sindical, que impulsionam e exigem o reordenamento do sindicalismo 

internacional. 

Diante da crescente perda de autonomia dos Estados nacionais frente ao poder das empresas 

transnacionais, algumas formas tradicionais da cooperação sindical, baseadas principalmente em 

denúncias e declarações de solidariedade – restritas muitas vezes ao campo ideológico e das 

concepções sindicais –, têm mostrado poucos efeitos práticos. Atualmente elas são insuficientes 

para se contrapor aos ataques que os direitos sindicais têm sofrido e para influir nas decisões 

tomadas nos órgãos supranacionais nascidos dos processos de integração em curso em todo o 
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mundo. Hoje o movimento sindical tem que buscar suas alianças no campo internacional a partir da 

necessidade concreta de encontrar respostas para os trabalhadores que representa. O fortalecimento 

da CES (Confederação Européia de Sindicatos) é um sinal dessa necessária e importante redefinição 

do movimento sindical internacional. 

Hoje existem importantes sinais de reestruturação do movimento sindical internacional, que 

pela primeira vez nos últimos 40 anos caminha no sentido da sua unificação. A CUT, que sempre 

defendeu a unidade do movimento sindical nacional e internacional, considera extremamente 

positiva a superação dos marcos ideológicos que provocaram a divisão do sindicalismo mundial 

durante o período da guerra fria. 

O desmoronamento do “socialismo real” e a falência da concepção do sindicato como 

“correia de transmissão” do partido e do Estado levou ao desaparecimento quase que completo da 

FSM. O que coloca a CIOSL como a única referência do movimento sindical internacional capaz de 

dirigir essa redefinição, já que a CMT permanece sem a possibilidade de se apresentar como uma 

alternativa que poderia disputar a hegemonia com a CIOSL, que hoje, além de reunir as maiores 

centrais dos países desenvolvidos (AFL-CIO/EUA; CLC/Canadá; DGB/Alemanha; CGIL, CISL e 

UIL/Itália; UGT/Espanha, TUC/Inglaterra, as centrais dos países nórdicos etc.) vai se consolidando 

como a principal referência do movimento sindical dos países do Terceiro Mundo e dos países do 

antigo bloco socialista. 

 

3. A CUT e a redefinição do sindicalismo internacional 

Nesse contexto, o movimento sindical internacional passa por um processo de redefinição, 

decorrente das grandes transformações internacionais e dos novos desafios para os trabalhadores em 

escala mundial. 

O sindicalismo latino-americano deve se capacitar para intervir nesse processo de 

redefinição do movimento sindical internacional alterando as bases das relações entre o 

sindicalismo dos países pobres e ricos e conferindo um novo dinamismo às organizações sindicais 

mundiais. 

O sindicalismo latino-americano nunca jogou um papel relevante no contexto do movimento 

sindical internacional. 

Entre outras causas, podemos citar três razões que determinam as suas dificuldades de 

intervir na dinâmica e na definição das políticas das centrais mundiais. 

Os governos autoritários, civis ou militares, sempre buscaram anular as organizações dos 

trabalhadores através da repressão e da cooptação, impedindo o desenvolvimento de um 

sindicalismo livre e autônomo. 

Uma segunda causa está na própria fragilidade das economias e dos sistemas políticos dos 

países da região, o que contribui para que muitas organizações sindicais sejam débeis e dependentes 

dos governos, Estados e partidos políticos. 

Por fim, a debilidade do sindicalismo latino-americano é também resultado da polarização 

introduzida no continente pela lógica da guerra fria, que contribuiu para a divisão do movimento 

sindical internacional. Nesse período, a filiação à CIOSL, à FSM ou à CMT traduzia quase sempre 

um alinhamento político-ideológico que transcendia as fronteiras do movimento sindical 

propriamente dito. A própria prática das centrais mundiais, por sua vez, obedecia à lógica dessa 

disputa ideológica. 
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Essa é uma das causas principais do discurso predominantemente ideologizado que 

caracteriza o sindicalismo latino-americano. É claro que o enfrentamento de sucessivas ditaduras 

militares, implementadas quase sempre sob o pretexto de combater a “ameaça comunista”, também 

contribuiu para a generalização dessa tendência, além de incentivar a divisão do movimento sindical 

em vários países. 

A atuação da ORIT, da CPUSTAL e da CLAT na América Latina não só refletiu como 

estimulou esse processo de ideologização predominante nos últimos 50 anos. O alinhamento da 

CPUSTAL a Cuba e às centrais do bloco soviético, por um lado, e o anticomunismo da ORIT, 

traduzido na defesa da política do Estado norte-americano, por outro, estimularam a conformação 

do movimento sindical da região sobre bases que não correspondiam aos desafios concretos dos 

trabalhadores latino-americanos. Tampouco a CLAT conseguiu formular uma alternativa sindical 

para a região, restringindo sua representação apenas às centrais hegemonizadas por setores 

democrata-cristãos. 

Esses fatores que contribuíram para a debilidade do sindicalismo latino-americano têm como 

conseqüência não só as dificuldades de enfrentar os reais problemas vividos pelos trabalhadores da 

região como também a sua incapacidade de interferir e desempenhar um papel mais ativo frente às 

centrais mundiais. Isso permite que a formulação de políticas do movimento sindical internacional 

obedeça a uma concepção definida quase sempre pelas centrais do Primeiro Mundo. 

Tanto a CIOSL quanto a CMT pautam a sua atuação com base numa concepção primeiro-

mundista, em função do maior número de centrais dos países industrializados no seu interior e da 

maior capacidade organizativa dessas centrais. Só a Alemanha e a Inglaterra possuem um número 

de trabalhadores sindicalizados maior do que todos os países da América Latina juntos, fazendo 

com que aquelas organizações atuem a partir das características do movimento sindical dos países 

desenvolvidos, nem sempre atendendo à realidade do movimento sindical do Terceiro Mundo. A 

FSM, por sua vez, que tinha um discurso terceiro-mundista e abrigava principalmente centrais de 

hegemonia pró-URSS, se limitou, na prática, a propagandear as conquistas dos trabalhadores dos 

países socialistas em contraposição à miséria dos trabalhadores do Terceiro Mundo. 

A formulação de estratégias sindicais que busquem o enfrentamento dos novos desafios 

exige redefinições das práticas desenvolvidas pelo movimento sindical internacional. A CUT 

nasceu fora da lógica da divisão do movimento sindical internacional e sob a base da negação de 

um sindicalismo atrelado ao governo e ao Estado, portanto na perspectiva da construção de uma 

concepção sindical livre e autônoma. Por isso a CUT tem hoje a responsabilidade de contribuir na 

construção de relações sindicais igualitárias entre o Norte e o Sul. 

 A CUT deve buscar o fortalecimento dos compromissos de solidariedade internacional 

baseados nos valores históricos da classe trabalhadora, como também a construção de novas formas 

de cooperação e intercâmbio entre as centrais nacionais. Isso exige o compromisso do movimento 

sindical internacional na superação das desigualdades produzidas pelo sistema capitalista entre os 

países pobres e ricos e também do sectarismo característico da guerra fria. 

Nesse contexto, o movimento sindical necessita renovar e/ou criar novas estruturas 

regionais. Algumas das centrais mais importantes da Europa têm realizado esforços no sentido de 

conferir à CES o poder efetivo de representação, negociação e confrontação com a Comunidade 

Européia. Isso revela uma tendência e uma necessidade do sindicalismo europeu de fortalecer sua 

estrutura regional para enfrentar os desafios decorrentes da integração econômica. 
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À medida que esse processo de integração também avança na América (Mercosul, Pacto 

Andino, Integração EUA/Canadá/México), o movimento sindical se ressente cada vez mais de 

fóruns unitários com poder de representação supranacional. As organizações regionais das centrais 

mundiais na certa terão muitas dificuldades para desempenhar esse papel. A CPUSTAL porque 

nunca teve expressão no continente, e agora, com a crise do socialismo real, não tem nenhuma 

perspectiva histórica. A CLAT, cuja representação se resume a pequenas centrais de alguns países, 

é incapaz de estender sua representação para os países mais importantes desses processos de 

integração, e na certa não reunirá condições para responder aos desafios colocados pelos processos 

de integração no continente. 

A ORIT, que há alguns anos vem elaborando propostas alternativas às políticas neoliberais, 

tem ampliado a sua representatividade. Mas, por se tratar de uma instância da CIOSL para a 

América Latina, a ORIT representa uma parcela do movimento sindical na região. Mesmo sendo 

esta a mais representativa, isso não lhe permite exercer o papel de interlocutora dos trabalhadores 

junto aos organismos de governo desses países que emergem a partir dos processos de integração e 

que exigem uma intervenção articulada do conjunto dos trabalhadores a partir das organizações 

representativas de cada país. Esses processos requerem a constituição de fóruns sindicais unitários e 

independentes das centrais mundiais e de suas regionais. Estas devem desenvolver um papel 

articulador da ação das organizações a elas filiadas nesses fóruns unitários, a exemplo do CES 

(Confederação Européia de Sindicatos), OUSA (Organização Unitária Sindical Africana), CLA 

(Conselho Laboral Andino) e da Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul, que têm a 

qualidade de unificar a representação sindical nos fóruns tripartites e mobilizar as centrais dessas 

regiões diante dos novos desafios surgidos dos processos de integração, tendo em conta os diversos 

interesses que neles se confrontam. 

Isso não significa que a constituição de fóruns unitários substitua as centrais mundiais e as 

suas instâncias regionais. Ao contrário, essas organizações devem continuar a jogar um papel 

preponderante na organização política e na intervenção dos trabalhadores no campo internacional, 

principalmente nessa realidade cada vez mais internacionalizada e interdependente. 

 

4. A filiação da CUT à CIOSL 

A CUT entende que o movimento sindical internacional passa por um processo de 

redefinição. Entre outros fatores, a sua configuração nos próximos anos vai depender da correlação 

de forças que venha a se estabelecer no sindicalismo mundial a partir do alinhamento das centrais 

independentes que estão em processo de discussão de suas filiações e das organizações que têm 

surgido no Leste Europeu, bem como de sua capacidade de responder aos novos desafios presentes 

no quadro internacional, promovendo o equilíbrio das relações entre o movimento sindical dos 

países desenvolvidos e o dos subdesenvolvidos. 

A filiação da CUT a uma central sindical internacional resulta da necessidade de 

respondermos aos problemas concretos colocados para os trabalhadores representados pelos nossos 

sindicatos. Nossa filiação não significa um alinhamento político-ideológico a qualquer das correntes 

que disputam a hegemonia do movimento sindical internacional. Ela expressa a nossa vontade de 

confrontar, no plano internacional, essa nossa concepção e prática sindical com a de outras centrais. 

Portanto, ela deve significar a vontade política da CUT de contribuir na necessária redefinição do 

movimento sindical internacional. 
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A CUT considera, ainda, que os pressupostos básicos que norteiam a sua filiação devem ser 

o respeito mútuo e as garantias da autonomia e das práticas interdependentes e co-responsáveis 

entre as centrais nacionais. 

A CUT entende que a CIOSL é hoje a única central mundial suficientemente pluralista e 

representativa capaz de aglutinar as diversas concepções e distintas culturas sindicais existentes no 

mundo. No seu interior existem concepções com as quais podemos ter uma grande afinidade e 

outras com as quais podemos ter profundas divergências. Dentro da CIOSL a CUT deve confrontar 

a sua concepção e experiência com outras centrais em marcos pluralistas e democráticos. Mesmo 

sendo a CIOSL a única opção capaz de representar o sindicalismo em escala mundial é preciso 

reconhecer que apesar de todos os avanços ainda persistem problemas e deficiências em sua 

atuação. Isso representa uma forte razão que deve comprometer a CUT, junto às centrais de outros 

países, a impulsionar estratégias e ações sindicais bem como a formulação de políticas globais que 

se contraponham às decisões tomadas pelo grande capital internacional e contribuam para a 

construção de um novo internacionalismo dos trabalhadores que amplie a capacidade de atuação do 

movimento sindical na construção de uma nova ordem baseada na autodeterminação dos povos, na 

preservação da paz, na superação das desigualdades mundiais, no fortalecimento da democracia e 

na valorização dos recursos naturais e do meio ambiente, e que não será possível sem a participação 

dos trabalhadores e da sociedade civil organizada. 

Entendemos que os novos desafios sindicais não serão superados sem a existência de uma 

central mundial forte que combine a capacidade de articular o movimento sindical internacional 

com o poder de coordenar as lutas dos trabalhadores de toda parte do mundo. Também 

consideramos que o enfrentamento desses novos desafios exige maior articulação do movimento 

sindical internacional com a sociedade civil e com os novos atores sociais que emergem no cenário 

mundial. 

Estimular e solidarizar-se com as organizações sindicais onde elas sejam débeis e restritas e 

aprofundar os vínculos entre as categorias profissionais das mesmas empresas multinacionais são 

condições necessárias para o desenvolvimento da atuação da CUT frente às empresas 

multinacionais e os organismos multilaterais, como Fundo Monetário Internacional, Banco 

Mundial, Grupo dos 7, ONU etc. A eficácia dessa ação sindical dependerá cada vez mais de seu 

poder de influir nesses organismos a partir de políticas que defendam os interesses da classe 

trabalhadora. 

a) Políticas para as relações bilaterais 

A filiação da CUT à CIOSL representa uma forma de ampliar as relações bilaterais com as 

centrais sindicais de outros países do mundo. Independentemente das posições políticas e 

ideológicas dessas centrais e do fato de elas serem ou não filiadas a uma central mundial, a CUT 

continuará estreitando e ampliando suas relações bilaterais. 

As realidades e os interesses comuns fazem com que as organizações sindicais nacionais 

estabeleçam relações bilaterais prioritárias. Assim também a CUT buscará, através dessas relações, 

desenvolver atividades conjuntas e articuladas com as organizações de outros países sobre temas 

específicos, como meio ambiente, direitos humanos e sindicais, mulher trabalhadora, saúde do 

trabalhador, dívida externa etc. 

Deverá também desenvolver a cooperação e o intercâmbio nas áreas de formação, pesquisas 

Sócio-econômicas, economia informal, políticas sindicais etc. 

b) Políticas para a América Latina 
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A CUT deve continuar priorizando suas relações com o movimento sindical da América 

Latina e do Caribe. Em vez de representar uma decisão terceiro-mundista, como às vezes é 

interpretada, essa posição traduz a importância atribuída pela CUT ao papel que o sindicalismo 

latino-americano poderá desempenhar no processo de fortalecimento do movimento sindical 

internacional. Traduz, ainda, o peso que a CUT atribui ao sindicalismo brasileiro e ao papel que ele 

poderá desempenhar para fortalecer o próprio movimento sindical da região. Ao se filiar à CIOSL, a 

CUT deve contribuir para a consolidação de uma ORIT forte e comprometida com uma concepção 

sindical classista e unitária. 

Os processos de integração regional e sub-regional que vêm se verificando na América 

Latina e as conseqüências que produzem para os trabalhadores da região colocam sérios desafios 

para o movimento sindical e exigem a constituição de fóruns unitários. Nesse sentido, 

continuaremos impulsionando a Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul como uma 

iniciativa que poderá se credenciar para ser a organização unitária e representativa dos 

trabalhadores da região junto ao processo de integração do Mercosul. Ao mesmo tempo, os desafios 

decorrentes da deterioração ambiental e da exploração indiscriminada dos recursos naturais, 

envolvendo sobretudo a região amazônica, também colocam a necessidade da criação de fóruns 

unitários pelas centrais dos países da bacia amazônica com vistas à formulação de políticas 

alternativas de desenvolvimento sustentável para a região. 

A necessidade de enfrentamento de problemas como o da dívida externa, que permanece 

como um dos principais instrumentos de dominação e exploração dos povos do Terceiro Mundo, as 

políticas neoliberais, que têm provocado gravíssimas conseqüências sociais e supressão dos direitos 

sindicais, fazem com que a CUT busque defender junto à ORIT e às centrais nacionais iniciativas 

de luta conjunta que busquem superar essas políticas, responsáveis pela miséria da maioria da 

população do continente. 

c) Política para as relações Sul/Sul 

O aprofundamento das relações sindicais Sul/Sul constitui uma condição indispensável para 

a formulação de políticas globais que visem à superação das atuais disparidades internacionais entre 

os países industrializados do Norte e os países pobres do Sul. No interior da CIOSL e através de 

iniciativas bilaterais, a CUT deve buscar desenvolver relações de intercâmbio com os trabalhadores 

dessa região do mundo com vistas à realização de atividades conjuntas. 

Os trabalhadores brasileiros enfrentam desafios que decorrem, de um lado, dos problemas 

relativos ao atraso e ao subdesenvolvimento que caracterizam nossa sociedade e, de outro, dos 

problemas relacionados à modernização técnico-produtiva, tal como ocorre nos países 

desenvolvidos. Essa realidade coloca para a CUT a necessidade do desenvolvimento das relações 

bilaterais com as organizações sindicais dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O 

aprofundamento do processo de internacionalização econômica e a concentração das decisões nas 

agências financeiras e nas empresas transnacionais impõem a necessidade de continuarmos 

impulsionando intercâmbios com as organizações por local de trabalho, envolvendo os ramos de 

atividade econômica através das instâncias verticais da CUT, com os trabalhadores das mesmas 

empresas multinacionais de outros países, com vistas à realização de atividades e ações conjuntas e 

articuladas. 

Devemos ampliar nossas relações com o movimento sindical da África do Sul, dada as 

semelhanças existentes entre a situação econômica desse país e a do Brasil e o nosso compromisso 

solidário com o povo de maioria negra, vítima da política segregacionista daquele governo. Assim, 
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a CUT estabelece que nossas relações com a Cosatu são uma de nossas prioridades e ratificam o 

convênio de intercâmbio estabelecido por CUT, Cosatu e CGIL. Consideramos necessário, 

igualmente, o aprofundamento das relações com o movimento sindical de Angola e Moçambique, 

dadas as aproximações culturais e lingüísticas existentes entre o Brasil e esses países. 

A CUT considera ainda a necessidade de iniciar relações com o movimento sindical do 

continente asiático, principalmente nos países que vêm experimentando um processo de 

desenvolvimento parecido com o do Brasil nos anos 1970. 

d) Política para as relações Norte/Sul 

A exemplo de alguns países do Terceiro Mundo, o Brasil convive com os problemas típicos 

do atraso econômico e da modernidade tecnológica. As exigências dessa realidade requerem que a 

CUT desenvolva as suas relações não só com as organizações dos países pobres, mas também com 

as centrais dos países desenvolvidos, que enfrentam antecipadamente os problemas da 

modernização tecnológica, das estratégias das empresas transnacionais e das políticas de livre-

mercado. 

O aprofundamento das relações Norte/Sul deve representar uma troca dessas experiências já 

vividas pelos trabalhadores do mundo desenvolvido e a construção de estratégias sindicais 

internacionalmente articuladas. 

A CUT deve impulsionar as suas instâncias verticais a desenvolverem relações com as 

organizações similares desses países para o enfrentamento das empresas multinacionais. 

e) Política para o movimento sindical do Leste Europeu 

Considerando as transformações políticas e econômicas verificadas nos países da Europa 

Central e Oriental, marcadas por uma enorme desarticulação de suas economias, aumento do 

desemprego, exacerbação de conflitos nacionalistas e crescimento de ideologias fundamentalistas, a 

CUT realizará esforços para desenvolver relações bilaterais com o movimento sindical desses países 

não só para transmitir a experiência da luta dos trabalhadores de um país capitalista do Terceiro 

Mundo como também para conhecer e debater a experiência de renovação sindical que se opera 

nesses países. 

A CUT defenderá, junto à CIOSL, a promoção de atividades de intercâmbio entre os 

trabalhadores da América Latina e do Leste Europeu. 

f) Políticas de solidariedade 

A solidariedade internacional constitui um patrimônio do movimento sindical que vem 

sendo construído desde o seu surgimento. Os novos desafios sindicais exigem o aprofundamento 

das práticas de solidariedade e cooperação entre os trabalhadores de diferentes partes do mundo e a 

sua tradução em ações concretas em nível internacional. Sem prejuízo de iniciativas próprias, a 

CUT deve integrar e realizar esforços para fortalecer a Comissão de Direitos Humanos da 

CIOSL/ORIT, que realiza atividades internacionais de solidariedade e denúncias de violação dos 

direitos humanos e sindicais. 

Para isso a CUT deve reestruturar a sua Comissão de Solidariedade com vistas à definição 

de um programa de trabalho que envolva as instâncias verticais que já existam ou venham a ser 

criadas e que colabore com a elaboração do plano de trabalho da SRI, apresentando propostas de 

ações concretas, tendo como parâmetro da nossa política de solidariedade a defesa dos princípios da 

CUT e estabelecendo como prioridades as seguintes tarefas: 
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g) Campanha pela autodeterminação do povo cubano 

Frente ao bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos e à violação do direito à 

autodeterminação do povo cubano, a CUT deve prosseguir a sua campanha de solidariedade ao 

povo daquele país enfatizando as conquistas sociais da Revolução Cubana, ampliando as iniciativas 

coordenadas pela SRI, e envolvendo as instâncias da Central na luta pelo fim do boicote econômico 

a Cuba. A solidariedade efetiva ao povo cubano inscreve-se na tradição cutista de apoio às lutas de 

independência nacional e pelo direito de autodeterminação dos povos. 

h) Em defesa do povo palestino 

A CUT reafirma seu compromisso solidário com o povo palestino na luta pela retomada dos 

seus territórios ocupados, a exemplo de Gaza e Cisjordânia, por um Estado soberano, e efetivará 

esforços conjuntos com outras centrais nesse sentido. A CUT apóia as iniciativas negociadas de paz 

que se realizam ou que venham a se realizar a partir do reconhecimento de organizações 

interlocutores escolhidas soberanamente pelos povos da região. Nesse sentido, a CUT reconhece o 

papel de liderança da OLP (Organização de Libertação da Palestina) junto ao povo palestino. 

i) Luta contra o apartheid na África do Sul 

Apesar dos avanços verificados nos últimos anos, a maioria negra da África do Sul 

permanece sujeita às práticas racistas do governo de minoria branca. A CUT deve prosseguir 

estimulando a realização de ações de solidariedade ao povo sul-africano na sua luta pela supressão 

definitiva do regime de apartheid. 

j) Campanha internacional contra os assassinatos de lideranças rurais no Brasil 

A violência no campo no Brasil e o assassinato de líderes e trabalhadores rurais 

prosseguiram após o fim da ditadura. A CUT deve continuar denunciando nos fóruns internacionais 

os crimes que permanecem impunes e conseguir a solidariedade do movimento sindical 

internacional aos trabalhadores rurais brasileiros. 

 

ORGANIZAÇÃO VERTICAL DA CUT 

 

1. Sobre organização vertical 

Da oposição ao modelo sindical corporativista à concepção sindical da CUT 

O debate e a deliberação sobre organização vertical não podem se reduzir à sua forma e ao 

seu critério de funcionamento. Devemos resgatar os aspectos centrais de nossa oposição à estrutura 

sindical oficial, materializada na concepção que deu origem à própria CUT: romper com o 

corporativismo e transformar os sindicatos, com base no princípio da liberdade e autonomia, em 

instrumentos democráticos para a organização e unidade dos trabalhadores na defesa de seus 

interesses econômicos, políticos e sociais. 

Para municiar a Direção Nacional com um plano que permita alcançar plenamente esse 

objetivo, promoveu-se uma ampla discussão na qual se procurou qualificar os termos do debate e 

definir uma linha de ação capazes de favorecer a passagem da atual forma de organização e 

funcionamento de nossos sindicatos e instâncias para o sindicalismo classista, autônomo, 

democrático, de luta e de massas representado pelo nosso projeto sindical. 

A partir desta base política devem se colocar as diferentes propostas de construção e 

consolidação da CUT no plano da organização vertical, concebida por todos como uma estrutura 

que deve estar enraizada nos locais de trabalho, unificar os trabalhadores de um mesmo ramo de 
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produção em nível nacional e incidir na conformação da Direção Nacional da Central Única dos 

Trabalhadores. 

Por que nos opomos ao modelo sindical corporativista 

Esse debate é conhecido por todos nós, mas nem por isso superado. Não só porque temos 

dificuldade para implementar o modelo sindical que defendemos, como também porque a crítica ao 

sindicato corporativista precisa ser revigorada, pois a velha estrutura sindical persiste e traz 

dificuldades para o enfrentamento do projeto neoliberal nos planos político e sindical. 

Quando os trabalhadores brasileiros retomaram suas lutas e mobilizações no final da década 

de 1970, sob a ditadura militar, buscavam principalmente melhorar seu nível de vida e suas 

condições de trabalho. O passo seguinte foi avançar na luta pela conquista de direitos individuais e 

coletivos, ou seja, o direito ao pleno exercício da cidadania. 

A luta sindical assumiu assim maior dimensão, revelando os limites do modelo sindical 

corporativista. O Estado brasileiro sempre impôs as regras de funcionamento de nossa sociedade. 

Esse papel autoritário se expressa, também, na forma como a estrutura sindical foi 

institucionalizada, resultando na intervenção do Estado nos conflitos entre capital e trabalho. 

Fundada no princípio da “colaboração de classes” e da “promoção da paz social”, essa 

estrutura sempre se caracterizou pela ausência de liberdade (traduzida na unicidade, no imposto 

sindical e taxas compulsórias e no poder normativo da Justiça do Trabalho) e pelo bloqueio dos 

mecanismos democráticos de ação e mobilização da classe trabalhadora, como o direito de greve e 

de livre organização e contratação coletiva. 

 

A concepção sindical da CUT 

A proposta de criação da CUT veio para mudar essa estrutura e, principalmente, para 

construir uma nova concepção de organização condizente com os interesses dos trabalhadores. 

Grande parte de nossas divergências com outros setores do sindicalismo centrou-se na concepção de 

democracia sindical e na defesa da livre organização como aspecto fundamental para a luta das 

massas e para a construção da unidade da classe trabalhadora. 

Sempre propusemos a construção de um sindicalismo unitário, que só é possível nos marcos 

da plena liberdade e autonomia. Defendemos a ratificação da Convenção 87 da OIT porque temos a 

certeza de que a unidade é a expressão da vontade política e da democracia dos trabalhadores. A 

prática demonstrou que não é com a manutenção da unicidade imposta por lei que esse objetivo será 

alcançado. 

Ao final de mais de 60 anos de corporativismo, constatamos que há milhares de sindicatos, a 

maioria deles desarticulados. Constatamos também que o “pluralismo organizativo” (vários 

sindicatos representando trabalhadores de uma mesma empresa) persiste onde é mais necessária a 

unidade: nos locais de trabalho. Além disso, sempre tivemos a certeza de que essa forma de 

organização nunca foi o instrumento mais adequado para a defesa de nossos interesses. 

Essa estrutura, que sempre criou obstáculos para a ação e a organização dos trabalhadores, 

não é adequada também para responder aos novos desafios que estão surgindo com o processo de 

reestruturação produtiva, particularmente no que se refere aos impactos das inovações tecnológicas, 

à flexibilização das relações de trabalho, aos novos padrões de acumulação e concentração de renda. 

A concepção sindical cutista, ainda em construção, teve como base a luta contra a ditadura e 

o arrocho salarial, como pano de fundo as mudanças na economia e na estrutura produtiva do país e 

como objetivo a organização livre e autônoma da classe trabalhadora. Por força de nossa herança 
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histórica, a CUT teve que optar pela transformação da estrutura oficial e não pela construção de 

uma estrutura paralela, desde o sindicato de base. 

 Isso nos obrigou a uma atuação dentro e fora desse aparato, ou seja, à construção de 

estruturas horizontais e verticais externas ao sindicalismo oficial e à disputa pelo controle das 

estruturas de representação formal. Contudo, não exploramos ao máximo, na atuação “por dentro” 

dos sindicatos oficiais, os espaços legais existentes, mesmo depois das mudanças introduzidas na 

Constituição de 1988. Por exemplo, foram poucos os sindicatos que reformularam seus Estatutos ou 

alteraram sua base de representação, rompendo com o enquadramento sindical. 

Persistiram, portanto, os pilares básicos do modelo e não conseguimos superar todos os 

limites impostos à prática sindical, mantendo-se a tendência à corporativização e à burocratização 

dos sindicatos. Hoje, na maioria dos casos não há mecanismos que garantam o controle da base 

sobre os sindicatos, as direções não mantêm canais diretos de contato com os trabalhadores desde os 

locais de trabalho e ocorre um distanciamento dos dirigentes da realidade dos trabalhadores, 

limitando-se o poder de pressão, mobilização e negociação dos sindicatos. 

Ao construirmos nossa estrutura horizontal – CUT nacional, estaduais e regionais –, 

rompemos, porém, com um dos principais alicerces do corporativismo e lançamos as bases políticas 

do sindicalismo cutista. Em 1986 iniciamos também a construção de nossa estrutura vertical, 

através da criação dos departamentos profissionais nacionais, para consolidar a CUT como 

representação sindical, incorporar os sindicatos à estrutura da Central e avançar nas conquistas 

sindicais. 

Passados nove anos de sua fundação, a CUT enfrenta agora um duplo problema. Nossa 

estrutura horizontal não consegue cumprir satisfatoriamente a tarefa de representação política e 

organizativa do conjunto dos trabalhadores. Nossa estrutura vertical não favoreceu a plena 

organização por ramos e a unificação das lutas no plano nacional. Não avançamos também na 

organização sindical nos locais de trabalho e não conseguimos mudar o sistema de negociações 

coletivas. 

A transição para o novo sindicalismo está dificultada e o modelo sindical cutista incompleto. 

Hoje, vivemos uma série de experiências e enfrentamos muitas dificuldades para definir que tipo de 

estrutura vertical queremos e como ela se articula com nossa estrutura horizontal, dentro dos 

princípios de liberdade e autonomia, visando o fortalecimento da Central como representação 

sindical e política dos trabalhadores. 

Sabemos, no entanto, que o padrão atual de organização sindical está falido: não garante a 

vigência de direitos individuais e coletivos e não representa um instrumento eficaz para o 

enfrentamento do projeto neoliberal, cujo modelo de organização sindical se assenta na 

desregulamentação das relações trabalhistas, na flexibilização dos contratos de trabalho e nas 

negociações por empresa. 

 

Para que queremos uma organização vertical por ramo 

A classe trabalhadora precisa de instrumentos que permitam o desenvolvimento de suas 

lutas. Como as atividades produtivas são bastante diversificadas, geram setores com maior ou 

menor dinamismo e lucratividade. Nos diferentes setores definem-se as formas de inserção dos 

trabalhadores, que se organizam para travar a luta em busca de melhores salários, condições de vida 

e ampliação de seus direitos. 
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Assim como a produção é diferenciada, a organização dos trabalhadores também o é. A 

estrutura horizontal visa nossa organização e identificação como classe, enquanto a estrutura 

vertical permite avançar no nível das conquistas e do poder de representação sindical por ramo. Não 

se pode, portanto, discutir a organização sindical sem discutir os objetivos políticos e sindicais da 

CUT e o sistema de relações de trabalho que desejamos alcançar. 

O corporativismo não está só na forma de organização sindicato municipal, por categoria 

etc., mas também no fracionamento das campanhas e processos de negociação. E é isso que 

dificulta a unidade de ação da classe, promovendo a divisão de forças e impedindo a solidariedade 

entre “categorias”. A base fundamental do modelo corporativista está no sistema de negociação 

coletiva, com o monopólio dos sindicatos e sua pulverização pelas diferentes datas-base. Esta é uma 

das razões da fragilidade das velhas federações e confederações, que, na maioria dos casos, são 

cúpulas burocráticas sem poder de representação dos sindicatos de base. 

 A unificação das várias categorias dirigidas pela CUT tem avançado, tanto do ponto de vista 

organizativo quanto no plano das negociações nacionais. É importante lembrar o processo que vem 

sendo desenvolvido pelos bancários, químicos, petroleiros, telefônicos, eletricitários, rurais, 

previdenciários, metalúrgicos, químicos etc. em nível regional e nacional. No entanto, a estrutura da 

CUT ainda não conseguiu incorporar e articular as diferentes demandas de cada ramo. 

A organização vertical deve ser um dos principais instrumentos para enfrentar a política de 

arrocho salarial, para fazer frente à reestruturação industrial e ao desemprego e à flexibilização que 

ela deverá gerar. A atuação da Central deve compreender uma ação em dois planos: o 

enfrentamento do projeto neoliberal e a conquista de direitos individuais e coletivos que garantam a 

modernização das relações de trabalho e um patamar mínimo de ganhos econômicos e sociais para 

todos os trabalhadores. 

As conquistas das categorias mais organizadas, através de sua organização vertical, 

permitirão contemplar as diferenças existentes no interior da classe trabalhadora e elevar o padrão 

desse patamar. Consolidar essa organização por ramo de produção é uma exigência para que a 

Central possa absorver as diferenças dos setores produtivos, combater a fraude trabalhista e a 

flexibilização já em curso (como a terceirização) e responder aos impactos das inovações 

tecnológicas gerenciais. 

O principal objetivo de nossa estrutura vertical deve ser a superação do fracionamento e 

pulverização resultante do atual sistema de organização e negociação por categoria, que divide os 

trabalhadores e dificulta o enfrentamento das questões já apontadas, além de preservar a 

interferência do Estado. Essa estrutura é o elemento central do novo modelo sindical que estamos 

construindo e fundamental para o sucesso de nosso projeto sindical e político. 

Mesmo que ainda não esteja claro o posicionamento do governo e dos patrões sobre o novo 

sistema de relação de trabalho (revigoramento do corporativismo ou liberdade e autonomia?), essa 

questão deverá se impor no próximo período, exigindo uma política clara por parte da CUT. É 

preciso lembrar que já está em tramitação no Congresso a legislação sobre organização sindical e 

negociação coletiva e que a reforma constitucional de 1993 deverá rever a legislação atual. 

A CUT deve, portanto, antecipar-se no debate e definir um plano de transição que permita 

passar da atual fase para um novo estágio de organização com base no princípio da liberdade e 

autonomia sindical. Esse plano deve ser condizente com a idéia de construção de um sindicalismo 

classista, autônomo, de luta, democrático e de massas. Devemos apostar nesse caminho sem perder 
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de vista os problemas e desafios presentes na atual conjuntura, na qual a recessão e a reestruturação 

ocupam lugar de destaque e deverão condicionar os rumos de nosso projeto sindical. 

 

2. Definições sobre a organização vertical da CUT. Do local de trabalho ao âmbito nacional 

OLT 

A fragilidade da organização dos trabalhadores, em geral, e das organizações sindicais, em 

particular, nos locais de trabalho é um dos problemas cruciais do sindicalismo da CUT para o eficaz 

enfrentamento do projeto neoliberal. 

Frente a isso a 5ª Plenária Nacional da CUT aprovou por unanimidade a prioridade, na ação 

da Central, da construção das OLTs e definiu como tarefa central de todas as instâncias desenvolver 

e encaminhar esta prioridade. 

Aprovou, por consenso, encaminhar a campanha que está prevista no Planejamento 

Estratégico da CUT – para o qual as diversas instâncias tomarão as medidas que forem necessárias. 

Foi aprovado também que o texto (ver X, Anexo) sobre OLT, preparado pelo projeto responsável 

por esse tema, será encaminhado como subsídio e base para a discussão na Central e para orientar a 

campanha acima mencionada. 

 

Perfil do sindicato da CUT 

A ruptura com a estrutura sindical oficial, iniciada no final dos anos 1970 e que chegou a seu 

momento mais alto com a fundação da CUT em 1983, teve grande dificuldade para continuar no 

nível dos sindicatos de base. A manutenção do “monopólio de representação” e de grande parte do 

arcabouço da CLT, mesmo com as modificações na Constituição de 1988, facilitou uma 

“acomodação”, que na fase atual representa um risco para o sindicalismo cutista. O projeto 

neoliberal tem capacidade ofensiva nesta área, e os exemplos de outros países da América Latina 

mostram que pode usá-la para mais uma vez buscar submeter a classe trabalhadora e suas 

organizações aos interesses do capital. 

Retomar a iniciativa da construção dos nossos sindicatos com o perfil próprio de um 

sindicalismo de massas, classista, autônomo, democrático, pela base é uma tarefa que incidirá na 

nossa capacidade de enfrentar o projeto neoliberal. Frente a essa constatação, a 5ª Plenária Nacional 

da CUT delibera como diretrizes para a organização e o funcionamento dos sindicatos da Central: 

• O sindicato da CUT deve ser organizado por ramo, sobre a base territorial mais ampla possível, 

respeitando os processos de unificação dos trabalhadores, na perspectiva de superar os limites 

impostos pela Comissão de Enquadramento Sindical/MTb e capacitando a CUT e seus sindicatos 

para construir com os trabalhadores a melhor forma de organização para o enfrentamento com o 

capital. 

• O sindicato cutista é organizado democraticamente, no seu funcionamento interno e na sua relação 

com a base. Esse perfil democrático será dado pelo seu enraizamento no local de trabalho e pela 

superação do atual padrão de relação direção–base, criando novos espaços de participação e 

deliberação na categoria. Além disso, é necessário avançar a discussão sobre uma nova forma de 

funcionamento das direções no sentido da negação da herança corporativista (autoritária, 

burocrática etc.). 
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Relação sindicato filiado/organização vertical da CUT 

Para combater a atomização das lutas sindicais que fragiliza os trabalhadores no 

enfrentamento das estratégias do capital, a CUT é a ferramenta fundamental. Nesse sentido, a 

relação sindicato de base/Central deve evoluir para um novo estágio. Avançar na unificação 

orgânica com democracia é um dos desafios colocados para nosso sindicalismo. 

A Plenária Nacional deliberou dois eixos de construção da relação sindicato de 

base/organização vertical da CUT: ficou definido que o sindicato se filia à CUT e, em decorrência 

disso, à organização vertical da Central do ramo respectivo. 

Na organização vertical da Central fica assegurado que o poder de deliberação, em última 

instância, nas campanhas e mobilizações, é dos trabalhadores que deliberam na forma estabelecida 

no seu sindicato de base. 

 

Sobre a organização vertical propriamente dita 

A Plenária Nacional tomou um conjunto de deliberações a partir do balanço feito sobre a 

trajetória da construção da Central, que dão um novo perfil à organização vertical da CUT criada no 

2º Congresso Nacional na busca de outro patamar de resposta aos desafios organizativos e políticos 

colocados no período. 

Quatro questões foram polêmicas e resolvidas pelo voto do plenário: a) se a organização 

vertical ali definida deveria ser “orgânica” ou “filiada”, vencendo a primeira alternativa; b) se essa 

organização deveria ser denominada “departamento” ou “federação/confederação”, vencendo a 

segunda; c) se essas organizações deveriam pedir “registro” enquanto tais, o que foi confirmado; d) 

se como “medida transitória” seria permitida a filiação a essas organizações de sindicatos não 

filiados à CUT, o que foi aceito. 

A 5ª Plenária Nacional da CUT deliberou pela constituição de novas organizações verticais, 

como parte orgânica da Central Única dos Trabalhadores, em substituição à estrutura dos 

“departamentos”. As novas organizações comporão com as estruturas horizontais a organização 

global da Central. Essas novas organizações verticais serão denominadas confederações/federações 

da CUT. 

Na sua constituição, essas organizações deverão obedecer aos mesmos princípios 

democráticos que regem o funcionamento da Central. Cada organização, a partir desses princípios, 

será estimulada para o exercício de experiências de funcionamento democrático. 

A Plenária Nacional deliberou que deverá ser feito o registro legal das federações e 

confederações da CUT como entidades de representação jurídica e coletiva. 

A Plenária Nacional aprovou ainda, como medida transitória, que poderão se filiar a essas 

federações e confederações da CUT sindicatos não filiados à Central, sem representação nas 

estruturas horizontais. 

Por outro lado, ficou mantido o critério definido pelo Estatuto da Central sobre arrecadação 

financeira para as diversas instâncias da CUT. O que não impede que as estruturas verticais 

deliberem contribuições específicas de acordo com as necessidades, discutidas e decididas 

democraticamente. 

Finalmente, em relação ao conceito de “ramo” ficou definido prosseguir o debate, tendo 

como referência inicial agrupar os trabalhadores de acordo com os seguintes ramos: 

1. Agricultura, plantações, agroindústrias (rurais). 

2. Metalurgia, metal-mecânica, siderurgia; eletroeletrônica (metalúrgicos). 
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3. Bancos, setor financeiro, seguradoras, bolsas de valores (bancários). 

4. Química, plásticos, papel, petroquímica, petróleo (químicos). 

5. Indústrias têxteis, do vestuário, couro, calçados (vestuário). 

6. Comércio e prestação de serviços (comerciários). 

7. Educação, ensino, cultura (educação). 

8. Saúde, seguridade, previdência social (saúde). 

9. Administração e serviço público. 

10. Construção civil, móveis e madeira. 

11. Extração e transformação mineral (mineiros). 

12. Alimentação, fumo, bebidas (alimentação). 

13. Comunicação, jornais, emissoras, publicidade, gráficas (comunicação). 

14. Técnicos, profissionais liberais, trabalhadores em administração e tecnologia.  

15. Trabalhadores em indústrias urbanas (água, esgoto, gás, eletricidade). 

16. Transportes rodoviários, ferroviários, marítimo, fluvial e aeroviário (transportes). 

17. Autônomos urbanos. 

18. Inativos. 

 

3. Orientações para a implantação da organização vertical 

Concretizar este conjunto de resoluções sobre a organização vertical desde o local de 

trabalho, passando pelo sindicato, até chegar ao âmbito nacional, exigirá uma outra qualidade de 

iniciativas das instâncias da Central na construção do movimento sindical cutista. Por isso, junto 

com as resoluções acima mencionadas, a Plenária Nacional aprovou, por consenso, orientações para 

um “plano de transição” da situação atual verificada para o novo patamar organizativo, isto é, 

pontos de uma “agenda” da CUT face aos desafios colocados no período no plano da organização 

sindical e das negociações coletivas. 

 

Atuação no plano institucional 

Ratificação da Convenção 87 e 151 da OIT. 

Regulamentação da negociação coletiva, do direito de organização sindical e do direito de 

organização por local de trabalho. 

Elaboração de propostas para a atuação na reforma constitucional de 1993. 

 

Organização dos sindicatos por ramos de atividades 

Ações junto aos sindicatos e estruturas verticais, em nível regional e nacional, visando uma 

unificação (fusão) por ramo e base territorial mais abrangente que o município. 

Reformulação dos Estatutos sindicais. 

Organização por local de trabalho 

Aprofundamento das discussões em curso no âmbito do planejamento estratégico da CUT. 

Definição de critérios de orientação para os sindicatos. 

Inclusão de propostas de OLT nas pautas de negociação. 

Ações concretas visando à implantação das OLTs. 
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Negociações coletivas 

Definição da estratégia para a construção das negociações coletivas por ramos de atividades. 

Desenvolvimento de um processo de unificação das datas-base. 

Criação de estruturas de apoio para a articulação e implementação de propostas de 

negociação. 

Definição de critérios e pontos básicos para a negociação (direitos mínimos, política salarial, 

locação de mão-de-obra etc.). 

Realização de campanha nacional em defesa dos direitos sindicais e da livre negociação com 

base em legislação de sustento. 

Detalhamento de cada um dos pontos acima de acordo com a situação específica de cada 

ramo. 

 

Implantação da estrutura vertical 

Discussão nas categorias sobre a concepção de ramos definida na 5ª Plenária Nacional, com 

um novo debate centralizado na Plenária Nacional de 1993, após balanço das experiências. 

Discussão conjunta com a Executiva Nacional da CUT sobre política de financiamento para 

as estruturas verticais e horizontais. 

Incorporação das estruturas verticais ao escritório da CUT em Brasília. 

Abertura e sistematização do debate sobre a relação sindicatos filiados X estruturas verticais 

da CUT (direção, campanhas, greves, fechamento de acordos de âmbito nacional, finanças etc.). 

Sistematização das atuais propostas de Estatutos e de funcionamento das formas de direção 

das estruturas verticais. 

Continuidade da discussão para sistematização de propostas sobre organização do setor 

público (a partir das comissões criadas no seminário nacional de 1o de julho). 

Avaliação da possibilidade de convocação de uma conferência nacional dos trabalhadores do 

setor público. 

 

PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA CUT 

 

1. Plano comum de ação 

a) As mulheres representam hoje 35,5% da população economicamente ativa no Brasil, ou seja, da 

população trabalhadora brasileira, e, segundo as projeções existentes, a tendência é aumentar sua 

participação. São trabalhadoras rurais e urbanas, são operárias, trabalhadoras dos serviços, 

funcionárias públicas, trabalhadoras da saúde e educação, do comércio, do sistema financeiro. 

Recebem em geral metade dos salários masculinos, têm menor acesso a funções 

qualificadas, são discriminadas pelo mercado em função da maternidade, sofrem pressões de caráter 

sexual por parte das chefias, são responsáveis quase sozinhas pelo cuidado dos filhos e pelo serviço 

doméstico. 

Representam hoje 25% do total dos trabalhadores sindicalizados no Brasil e, provavelmente, 

sua sindicalização na CUT é maior que este percentual, em função de estarem na CUT muitos 

setores com grande participação da mão-de-obra feminina e outros onde esta presença está 

crescendo aceleradamente. Sua participação nas lutas sindicais é cada vez mais reconhecida e 

significativa. No entanto, sua presença no cotidiano dos sindicatos, sua inserção na dinâmica de 
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funcionamento das estruturas está muito aquém da sua combatividade e do seu compromisso de 

classe. 

b) A constatação desta realidade começou a ser feita pela CUT já em 1986, no 2º Concut. Naquele 

Congresso da CUT, partindo da análise acima, com dados da época, reconhecia-se que a “força de 

trabalho feminina é utilizada pelo capitalismo para aumentar o nível de exploração da classe como 

um todo”. Reconhecia-se também que a dificuldade de participação mais permanente e organizativa 

das mulheres ao sindicalismo decorria das “dificuldades geradas pela dupla jornada de trabalho, da 

ideologia burguesa conservadora, que reforça o papel feminino na sociedade, e da ausência de uma 

política adequada por parte do movimento sindical que estimule e facilite a participação das 

mulheres, considerando suas dificuldades”. 

Diz ainda a resolução que a “organização das mulheres no movimento sindical, com a 

incorporação de suas lutas e reivindicações, deve ser assumida pelo conjunto da classe”. E conclui: 

”cabe à CUT, como direção do movimento sindical, manter uma política de conscientização e 

incentivo à participação da mão-de-obra feminina na luta geral da classe trabalhadora”. 

c) Neste Congresso foi criada a Comissão Nacional sobre a Mulher Trabalhadora, que desenvolve 

suas atividades a partir de então. 

d) O 3º Concut, em 1988, reafirmou e ampliou tais resoluções, reconhecendo que existem formas de 

opressão social e cultural e que a CUT desenvolverá uma luta contra todas as formas de 

discriminação à mulher no trabalho e na sociedade. Instituiu o dia 12 de outubro como o Dia 

Nacional de Luta por Creche e concluiu que, “tendo em vista ampliar a compreensão da 

problemática da mulher trabalhadora e sua integração nas lutas da classe trabalhadora, a CUT e suas 

instâncias estaduais devem atuar no sentido de fortalecer a CNMT e implementá-la nos Estados 

onde não existe. Os departamentos profissionais da CUT devem elaborar estudos sobre a situação 

da trabalhadora dos respectivos ramos de produção visando incluir as reivindicações específicas da 

mulher nas pautas de negociação”. 

e) O 4º Concut, em 1991, novamente aprovou uma série de resoluções sobre a mulher trabalhadora, 

entre elas várias relacionadas à participação e organização das trabalhadoras, às quais nos referimos 

adiante. 

f) No entanto, o que ocorreu de 1986 até 1992? 

• As resoluções tomadas pelos congressos se restringiram a uma atribuição das mulheres e não da 

CUT como um todo, contrariando o próprio sentido das decisões, que colocavam a questão como 

uma responsabilidade da classe. 

• Neste sentido, as iniciativas existentes praticamente se reduziram à ação da CNMT e à 

sensibilidade política de alguns sindicalistas, mas não do conjunto da estrutura e das instâncias 

políticas. 

• Como ação do conjunto da Central, pode-se dizer que as resoluções, embora importantes e 

avançadas, se limitaram à declaração de intenções, com pouco efeito prático. 

• Ou seja, o reconhecimento da presença das mulheres no mercado de trabalho e nas lutas, assim 

como da necessidade de ampliar sua participação sindical, ainda é em grande parte retórico, no 

sentido de que as práticas sindicais correspondem pouco ao que já se deliberou a respeito. 

g) Podemos dizer, portanto, que a CUT praticamente ainda não superou a distância entre a intenção 

e o gesto. 
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Exemplos: 

• Ainda são poucas as reivindicações das trabalhadoras incorporadas às pautas de negociação 

coletiva. 

• Quase não existem modificações nas condições concretas que os sindicatos oferecem à 

participação das mulheres (horários de reuniões, creches durante os eventos sindicais, ambiente 

saudável e respeitoso de relacionamento entre homens e mulheres). 

• Os sindicatos da CUT desenvolvem precariamente políticas que atraiam as mulheres, a partir de 

seus interesses. 

• Os sindicatos da CUT quase não conhecem as trabalhadoras. 

• Existem poucas pesquisas sindicais a respeito (quem são, como trabalham, problemas, 

expectativas, como vêem o sindicato, reivindicações etc.). 

• As pesquisas gerais raramente põem um olhar diferenciado sobre os trabalhadores e as 

trabalhadoras que permita o reconhecimento das particularidades com que o capital e a sociedade se 

relacionam com uns e outras. 

• As CEMTs são pouco implementadas; muitas delas nascem e morrem por falta de apoio político 

ou ficam na dependência da atuação de uma ou outra companheira, sem sustentação sólida por parte 

das instâncias políticas. 

• As atividades desenvolvidas pela CNMT, abertas a homens e mulheres, e mesmo os dois 

encontros nacionais preparatórios ao 3º e 4º Concut, praticamente não contam com uma 

participação masculina que se integre num esforço conjunto para pensar políticas sindicais da CUT, 

nas várias áreas, que busquem romper com as formas particulares de exploração que o capital 

realiza sobre as mulheres trabalhadoras. 

• A presença nos espaços sindicais organizados é restrita: 

No 1º e 2º Concut não há dados dos delegados segundo o sexo. 

No 3º Concut as mulheres são 25% dos delegados, decaindo no 4º Concut, onde as mulheres 

eram 18% dos delegados. 

• Há pouca participação feminina nas direções tanto em nível nacional como estadual, seja nas 

instâncias horizontais ou verticais, ressaltando, apenas para citar um exemplo, que a Direção 

Executiva Nacional teve 5% de mulheres na gestão anterior e tem 6,2% na gestão atual. 

Poderíamos dizer que o capital já descobriu, há mais de um século, que a classe trabalhadora 

tem dois sexos e se apropria disso para aumentar seu poder. Mas falta a nós, CUT, tomar 

consciência desta realidade e transformar esta consciência em ações. 

Mas vale dizer também que, fundamentalmente, a atuação da CNMT projetou a CUT para 

fora de si mesma, nos espaços de intervenção e debate sobre a situação da mulher trabalhadora, nos 

âmbitos dos movimentos de mulheres, do movimento sindical, das organizações não-

governamentais e outros, tanto em nível nacional como internacional. 

h) O debate sobre a necessidade de o sindicalismo incorporar as demandas das mulheres e ampliar 

sua sindicalização e participação permanente faz parte, desde pelo menos a década de 1970, da 

pauta de preocupações e ações do sindicalismo em nível internacional. 

É um processo mais lento nos países da América Latina, embora esteja presente em 

praticamente todas as centrais com as quais a CUT mantém relações políticas de intercâmbio e 

solidariedade no continente. 

Está mais avançado nos países da Europa e no Canadá, onde a participação das mulheres é 

considerada ponto estratégico da ação sindical. A partir do intercâmbio político da CUT com as 
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centrais sindicais, temos podido constatar que aí ocorrem mudanças efetivas que, no entanto, não 

são mudanças naturais, mas decorrentes de políticas decididas e claras de como fomentar uma 

participação maior das mulheres em todos os âmbitos da vida sindical. 

i) A CUT deve assumir uma nova postura frente à incorporação das mulheres, superando as 

limitações aqui apontadas, que contradizem seus princípios de igualdade e democracia e suas 

resoluções congressuais. 

No próximo período, até o 5º Concut, coloca-se o desafio de implementar de fato as decisões 

do 4º Concut, acrescidas de outros pontos, como uma responsabilidade coletiva da Central e de 

todas as suas instâncias políticas, a fim de que não se negligenciem direitos e reivindicações de 

quase um terço da classe trabalhadora. 

Destacamos: 

• Incorporar novas reivindicações das trabalhadoras às pautas de negociação coletiva, a partir de sua 

identificação na realidade de cada categoria/ramo. 

• Retomar a luta pelas creches, no nível do poder público e das empresas; rediscutir a reivindicação 

e produzir materiais explicativos. 

• Contemplar, nas campanhas de sindicalização da CUT e dos sindicatos, conteúdos e materiais que 

levem em conta as diferenças de situação e interesses de homens e mulheres. Realizar campanhas 

de sindicalização dirigidas às trabalhadoras. Até o 5º Concut, realizar uma pesquisa que permita 

identificar a sindicalização de homens e mulheres na Central como subsídio aos debates e 

resoluções do Congresso. 

• Incluir o tema das relações sociais entre homens e mulheres em todas as atividades de formação da 

CUT, inclusive nas escolas sindicais cutistas, capacitando os/as sindicalistas a perceberem como o 

tema se expressa em todas as dimensões da vida social e das relações de trabalho. Para garantir 

acesso mais igualitário das mulheres à formação sindical, estabelecer uma participação proporcional 

nas atividades de formação da CUT. 

• Organizar creches em todos os eventos sindicais; atividades que levem em conta as possibilidades 

de horários também das mulheres; realizar atividades sobre temas de interesse das mulheres; 

realizar nos sindicatos pesquisas sobre o perfil das mulheres na categoria para subsidiar uma ação 

sindical permanente e não episódica dos sindicatos, federações, confederações e departamentos, 

dirigida às trabalhadoras. 

• As CUTs estaduais deverão, até 1994, implementar e dar sustentação às Comissões sobre a 

Mulher Trabalhadora como instâncias de formulação de propostas políticas à direção, dar estímulo e 

apoio à participação e organização das trabalhadoras, articulando com as orientações políticas 

nacionais. 

• A atuação da CUT junto à reforma constitucional, se se concretizar, deve integrar o 

acompanhamento e as proposições referentes aos direitos das trabalhadoras. 

• Os órgãos de assessoria da CUT devem incluir entre as atividades a elaboração de subsídios sobre 

a situação das mulheres no trabalho hoje, no Brasil, tendo em vista sistematizar dados e análises 

para o 5º Concut. 

• Organizar atividades conjuntas com centrais sindicais que desenvolvem políticas de incremento à 

participação das mulheres, para troca de experiência e acúmulo de discussão na CUT. 

• Integrar no “Planejamento Estratégico da CUT” a questão das relações sociais entre homens e 

mulheres (ou seja, a questão das relações de gênero). 
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2. Sobre a política de participação das mulheres nas instâncias de direção da CUT 

Posição 1 

O estabelecimento de uma quota mínima de participação das mulheres na direção sindical 

visa ampliar essa presença, tornando-a mais coerente com a expressão feminina na base sindical. 

Constitui uma medida necessária para acelerar o processo de ampliação dessa participação, 

contribuindo para a redução mais rápida da situação de desigualdade que marca o acesso de homens 

e mulheres aos espaços decisórios em todas as instituições políticas da sociedade, inclusive os 

sindicatos. 

Insere-se no processo denominado “ações afirmativas”, conhecido e adotado em entidades 

sindicais e políticas de vários países, que constitui uma política de medidas concretas introduzidas 

para reduzir as desigualdades entre homens e mulheres, levando, assim, a uma mudança real de tais 

situações num espaço determinado. 

A quota não é uma proposta isolada. É parte de um conjunto de medidas que, somadas, 

contribuirão para alterar significativa e positivamente a dinâmica das relações sindicais no interior 

da CUT, uma vez que viabilizarão uma presença maior e mais efetiva das trabalhadoras no 

cotidiano sindical. Uma parte destas medidas adicionais já foi aprovada pela Central no 4º Concut, 

realizado em setembro de 1991: 

• “...retomar com maior vigor a campanha de luta por creche, conscientizar os homens sobre a 

importância desta reivindicação, organizar creches nos eventos sindicais e da CUT. 

• Inclusão da questão da mulher em todas as atividades de formação, inclusive nos programas das 

escolas sindicais da CUT; formação sobre a questão da mulher para militantes e dirigentes de 

ambos os sexos; participação proporcional em todas as atividades de formação da CUT. 

• As campanhas de sindicalização promovidas pela CUT devem contemplar conteúdos e materiais 

de propaganda considerando a diversidade de gênero. Os sindicatos e a CUT devem realizar 

inclusive campanhas de sindicalização dirigidas especialmente às trabalhadoras. 

• A CUT deve orientar suas instâncias a cumprirem as resoluções congressuais relacionadas à 

mulher trabalhadora, inclusive a criação das comissões sobre a mulher trabalhadora. 

Aprovar a quota na CUT significa: 

• Reconhecer a existência de uma desigualdade de oportunidades de participação política das 

mulheres, resultante de um processo histórico, que é preciso superar, por ser injusta e não 

corresponder à real participação e contribuição social das mulheres. 

• Reconhecer que essa desigualdade, ao se expressar em todas as esferas sociais, também é 

reproduzida na CUT, contraditoriamente ao compromisso democrático e igualitário firmado nos 

seus princípios e práticas, necessitando desenvolver políticas que construam a igualdade de gênero 

(ou seja, entre homens e mulheres) no seu interior. 

Uma organização comprometida com a participação democrática real e com a transformação 

da sociedade tem que adotar medidas enérgicas que levem à superação de todas as formas internas 

de discriminação. 

• Avançar na construção de uma representatividade mais ampla da CUT que contemple a 

diversidade de sujeitos políticos que compõem a base trabalhadora, entre os quais estão as 

mulheres. 

A CUT deverá considerar, para a definição da quota mínima de participação das mulheres 

nas direções, dois critérios: 
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a) A porcentagem de participação das mulheres no mercado de trabalho em nível nacional (hoje 

35,5%), que expressa o potencial de trabalhadoras a serem atingidas pelos sindicatos. 

b) A porcentagem de sindicalização das mulheres em nível nacional, cujos dados mais atuais do 

IBGE (1988) apontam 25,6%. 

Da média destes dois critérios resulta um percentual de 30,55%, que deverá constituir a 

quota mínima de mulheres na direção nacional da CUT, inclusive na executiva. 

O critério de aferimento mais adequado para se utilizar seria o índice de sindicalização das 

mulheres na CUT. No entanto, a Central não dispõe destes dados. 

 

Posição 2 

A proposta de estabelecer quotas para mulheres nas direções do movimento operário e 

popular tem um mérito inegável. Ela acirrou a polêmica no interior da Central, retirou a questão da 

mulher da marginalidade e colocou-a, neste momento, no primeiro plano de nossas preocupações. 

A questão agora é preservar essa conquista, ou seja, manter o tema do enfrentamento da 

opressão da mulher nesse grau de prioridade inédito. Fechar a questão agora na Plenária Nacional, 

com a aprovação precipitada dessa norma (quota) no Estatuto da Central, propiciará uma certa 

acomodação e a conseqüente secundarização do tema. 

Não podemos dar trégua nessa luta por ampliar o espaço das mulheres em nosso movimento. 

Essa luta não admite esmorecimento, nem acomodações. 

A saída é atacar o problema em suas raízes. A mulher trabalhadora é excluída da 

participação nas organizações sindicais e políticas devido à escravidão doméstica a que está 

submetida (a chamada dupla jornada de trabalho). Também devido às discriminações que sofre da 

cultura machista da sociedade de classes, mas sobretudo devido à escravidão das tarefas domésticas. 

Nós, trabalhadores, temos acumulado uma trágica experiência dessa exclusão da mulher. 

Quantas companheiras de grande potencial de liderança sindical, lutadoras, não abandonam as 

direções de nossas entidades (ou nem chegam a entrar nelas) premidas pelas imposições e pelos 

constrangimentos de sua condição de mulher trabalhadora. E somos testemunhas e protagonistas da 

extraordinária combatividade das mulheres, de suas imensas energias revolucionárias. 

A ampliação cada vez maior da participação das mulheres nas direções da CUT só será 

obtida compensando estas desvantagens flagrantes das mulheres. Não decretando quotas 

estatutárias, mas sim tornando obrigatório que cada instância defina uma meta percentual 

correspondente às suas características. E, mais que isso, promova e implante medidas concretas em 

duas direções: 

• Partir da definição de que os problemas devem ser assumidos (com o assentimento, é claro, da 

companheira) pelo sindicato ou pela instância cutista. Por exemplo, se a companheira está impedida 

de participar por imposições do trabalho doméstico, a entidade deve assumir a resolução desse 

problema. Deve-se discutir sempre com muita ênfase, na preparação de qualquer evento sindical 

(congresso, plenária, reunião, seminário etc.), como facilitar, em especial, a presença de mulheres. 

Que essas metas sejam obrigatórias e periodicamente avaliadas, propondo-se medidas corretivas de 

modo a atingi-las. 

• Priorizar mesmo, para valer, as bandeiras que, se conquistadas, aliviarão substancialmente a 

escravidão doméstica da mulher trabalhadora: creches disponíveis para todos, gratuitas e abertas 24 

horas; restaurantes públicos para todos, a preços de custo e mantidos pelo Estado; e lavanderias 

públicas acessíveis para todos. Tirar estas consignas do gueto em que se encontram. Entender que 
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não são meramente sindicais, mas sobretudo políticas, a serem exigidas das prefeituras, governos 

estaduais e federal e também no das empresas. Realizar uma ampla campanha que leve a pressionar 

inclusive o Congresso Constituinte de 1993-1994 no sentido de incorporar estes direitos à 

Constituição através de emenda popular e da formação de comitês de lutas populares que assumam 

essas exigências. 

 

Posição 3 

• Aprovar o princípio das quotas para as direções das instâncias da CUT como elemento 

estimulador da participação das mulheres nas direções sindicais. 

• Aplicar, a partir de agora, este princípio aos sindicatos, federações e confederações, observando-se 

a realidade da participação numérica e política das mulheres nas várias categorias. 

• Com base nessa experiência de aplicação do princípio das quotas nas bases, definir o percentual 

para as instâncias da CUT, por ocasião da 6ª Plenária Nacional da CUT, em julho de 1993. 

 

MUDANÇAS ESTATUTÁRIAS 

 

1. A 5ª Plenária Nacional da CUT delibera 

Aplicação da proporcionalidade na eleição de delegados às instâncias da CUT 

Desde a sua fundação, a Central vem combinando a aplicação dos seus princípios 

democráticos com o avanço da sua organicidade. Até aqui existiu uma recomendação interna no 

sentido de que as reuniões, assembléias e/ou congressos para eleição de delegados às instâncias da 

CUT (plenárias e congressos) adotassem a proporcionalidade estabelecida no Estatuto para a eleição 

das direções no interior da Central. 

O convencimento político e a exigência democrática de uniformização de critérios de 

representação das bases nas instâncias da CUT levaram a uma concordância geral com a adoção da 

proporcionalidade, agora enquanto norma estatutária. 

A 5ª Plenária Nacional delibera que seja aplicada a proporcionalidade conforme a norma do 

atual Estatuto para eleição das direções da CUT: quando se apresentarem duas chapas, participará 

dessa proporcionalidade a que obtiver pelo menos 20% dos votos válidos. Quando houver mais, 

participarão as que obtiverem pelo menos 10%, desde que a soma dos votos das chapas minoritárias 

atinja no mínimo 20%. 

 

2. Sobre a formação de chapas da CUT para as eleições sindicais 

A 5ª Plenária Nacional da CUT rejeitou as propostas de estabelecimento de regras para a 

composição das chapas cutistas nas eleições sindicais. 

 

FINANÇAS DA CUT 

 

Introdução 

Às vésperas de completar 10 anos de idade, a Central Única dos Trabalhadores se 

consolidou definitivamente no cenário político, econômico e social do país como a maior instituição 

representativa e dirigente das reivindicações dos trabalhadores na busca de uma vida melhor, com 

igualdade de direitos e deveres, e de uma sociedade mais justa e democrática. Milhões de 

trabalhadores, decididos a romper com a estrutura oficial do sindicalismo, imposto desde a década 
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de 1930, aprovaram em 1983 a construção de uma central sindical baseada em rígidos princípios 

democráticos. Sua estrutura vertical e horizontal credenciou sua implantação em todas as 26 

unidades da Federação, distribuída em mais de 50 regiões, além de nas capitais dos Estados. 

São 1.837 entidades sindicais filiadas, representando 17.738.828 trabalhadores (29,5% da 

População Economicamente Ativa do país), dos quais 3.995.609 são sócios (dados de 15 de junho 

de 1992). 

Grande parte dessas entidades já estão organizadas em ramos de produção, através de nove 

departamentos nacionais (Petroleiros, Químicos, Urbanitários, Comerciários, Rurais, Saúde, 

Educação, Transportes e Vestuário). Duas confederações vinculadas organicamente (Metalúrgicos e 

Bancários). Uma Federação Nacional criada (Construção Civil). Três confederações e 28 federações 

nacionais, interestaduais e estaduais filiadas. 

A CUT trabalha com cinco escolas de formação sindical e política para os trabalhadores: o 

Instituto Cajamar, SP; a Escola 7 de Outubro, MG; as escolas Sul, em Florianópolis, SC, e Norte, 

em Belém, PA; e a Escola Quilombo dos Palmares, em Recife, PE. Além disso, dois órgãos 

assessores: um na área de pesquisa econômica e política (Departamento de Estudos Sócio-

Econômicos e Políticos – DESEP) e um na área de saúde (Instituto Nacional de Saúde dos 

Trabalhadores–– INST). 

Possui cerca de 2.000 dirigentes nas estruturas vertical e horizontal (excluindo, 

evidentemente, os sindicatos). Emprega aproximadamente 400 funcionários nas instâncias 

estaduais, regionais, departamentos e assessorias. 

Toda esta estrutura vem sendo consolidada desde 1983. E, vale dizer, com muito suor, garra 

e espírito de solidariedade dos trabalhadores. 

 

A sustentação financeira 

Para sustentar financeiramente toda esta estrutura, a CUT passou por várias etapas, ao longo 

de sua história, que marcaram a política de arrecadação de recursos da entidade. No entanto, é 

necessário compreender em que circunstâncias e em que bases foram tomadas todas as decisões 

sobre arrecadação financeira para se ter claro que não é possível sustentar qualquer estrutura sem 

uma política de arrecadação profissional e baseada em critérios viáveis. 

 

Histórico 

A história da sustentação financeira da CUT começa justamente no Congresso de fundação 

em 1983. Naquele Congresso foi aprovado o desconto de 1% das mensalidades dos sócios filiados 

aos sindicatos com forma de sustentar a recém-criada central sindical. 

Em dezembro de 1985, a 1ª Plenária Nacional da CUT aprovou um desconto de 5% das 

mensalidades a título de “taxa de luta ou de solidariedade”. 

Em 1988, constatava-se que menos de 300 entidades filiadas contribuíam com suas 

obrigações estatutárias. 

Os recursos oriundos das contribuições estatutárias dos sindicatos não eram suficientes. Para 

implementar a demanda financeira da CUT, os maiores sindicatos assumiram a responsabilidade 

financeira. 
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3º Concut 

Os delegados ao 3º Concut, compreendendo as dificuldades da CUT, aprovaram que o 

percentual a ser aplicado seria de 5% sobre a receita bruta das entidades filiadas. 

 

Estatuto da CUT 

Art. 75. Todos os sindicatos filiados à CUT contribuirão com 5% de sua receita bruta anual para a 

sustentação financeira da Central Única dos Trabalhadores. 

Art. 76. Cabe à CUT estadual recolher a contribuição de cada sindicato e distribuí-la da seguinte 

forma: 

I – 25% para a CUT regional. 

II–– 40% para a CUT estadual. 

III – 10% para o departamento nacional da respectiva categoria. 

IV – 25% para a CUT nacional. 

Art. 77. Cabe à Direção Nacional da CUT regulamentar todos os mecanismos que garantam a 

administração patrimonial, financeira e de pessoal, bem como arrecadação e distribuição de 

recursos através das diversas instâncias da Central Única dos Trabalhadores. 

Art. 78. As direções das diversas instâncias da CUT poderão promover campanhas financeiras em 

suas respectivas áreas de abrangência. 

Esta normatização recaiu sobre todas as contribuições dos sindicatos, a saber: mensalidade, 

imposto sindical, taxa assistencial ou confederativa e outras rendas. Coube às estaduais da CUT 

centralizar o montante arrecadado e repassar proporcionalmente às outras instâncias. Esta política 

durou de outubro de 88 a maio de 1990. Na verdade, com as dificuldades na arrecadação dos 

recursos, as estaduais da CUT acabavam por consumir o pouco arrecadado para custear suas 

iniciativas, deixando de cumprir o Estatuto. As outras instâncias da CUT sobreviviam dos 

financiamentos de entidades com maior capacidade de receita. 

 

Arrecadação centralizada 

Com a implantação do sistema de arrecadação “centralizada” via cobrança bancária, em 

abril de 1990, foi inaugurada uma nova etapa para a vida da CUT, proporcionando um melhor 

entrosamento entre as instâncias no que diz respeito ao gerenciamento e ao repasse das 

contribuições estatutárias. Vale lembrar que hoje 80% da receita da CUT são provenientes da 

arrecadação realizada em suas entidades filiadas e 20% ainda vem de projetos de cooperação. Este 

sistema foi aperfeiçoado em maio de 1991, quando a centralização via conta bancária passou a ser 

com valores pré-fixados. A iniciativa possibilita maior controle das contribuições e a quantificação 

do potencial de contribuição arrecadada de cada entidade. Mas, mesmo assim, essas iniciativas 

ainda não são suficientes para sustentar as necessidades estruturais e políticas que a Central exige 

no enfrentamento ao projeto neoliberal e para colocar em prática todas as resoluções aprovadas no 

4º Congresso Nacional. 

As dificuldades financeiras por que passam os trabalhadores e, conseqüentemente, os 

sindicatos estão afetando diretamente a CUT, criando dificuldades para o equilíbrio entre receita e 

despesa. 
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Planejamento estratégico e orçamento global 

Em dezembro de 1991, a Direção Nacional decidiu planejar estrategicamente a gestão da 

CUT (nacional, estaduais, departamentos, escolas e INST). 

Sete projetos foram definidos e estão e pleno andamento. Um deles, o número 6, é sobre 

“Finanças”, que por sua complexidade e por ser peça vital para qualquer entidade mereceu 

discussão à parte. 

Depois de dois dias de debates chegou-se à conclusão de que três operações estavam na 

ordem do dia: 

a) Revisar e implantar as normas e os procedimentos administrativos e financeiros da CUT. 

b) Formular e implementar uma política de recursos humanos. 

c) Avaliar e aperfeiçoar o sistema de cobrança. 

Chamamos a atenção para a operação “a”, que merece aqui algumas considerações (Projeto 6: 

“Planejamento estratégico da CUT”). 

Fundamentalmente, “implantar normas e procedimentos” significa ter um orçamento global, 

capaz de abranger todas as instâncias da CUT (nacional, estaduais, regionais, departamentos, 

entidades filiadas e órgãos assessores), que, finalmente, compatibilize receitas com despesas. 

É necessário proporcionar aos sindicatos com dificuldades financeiras melhores condições 

para cumprir suas obrigações estatutárias e, assim, aumentar a arrecadação da CUT. Mas só isso não 

basta. É preciso também discutir e aprovar um orçamento que impeça que se gaste mais do que se 

arrecada. A única possibilidade é ter critérios políticos que estabeleçam prioridades, hierarquizem a 

utilização dos recursos a partir de objetivos, das ações e decisões da Central. 

A partir do planejamento estratégico de cada instância estaremos aptos a elaborar um 

orçamento que consiga responder às demandas planejadas. 

Na reunião da Direção Nacional, a ser realizada em novembro de 1992, teremos condições 

de elaborar o orçamento global de todas as instâncias da CUT para o período 1993-1994, quando 

serão realizados os congressos de todas as instâncias e serão avaliadas as resoluções do período 

1991-1994. 

 

Resoluções do 4º Concut 

Desconto automático. A partir do 4º Concut todos os sindicatos deverão autorizar o desconto 

automático no dia 31 de cada mês, como os sócios autorizam em folha de pagamento. 

Entidades nacionais. Sua contribuição fica com a CUT nacional e seu respectivo departamento. 

Impossível distribuir para os Estados em virtude dos valores e números de sócios. 

Entidades estaduais. Sua contribuição fica com a CUT estadual. Impossível distribuir para as 

regionais em virtude dos valores e números de sócios. 

Pagamento das mensalidades. Qualquer pagamento de mensalidade só poderá ser feito na conta 

bancária da CUT nacional. 

As estaduais e regionais estão proibidas de receber mensalidades. 

Sede própria. Devemos fazer, de outubro de 1991 a outubro de 1992, uma campanha nacional 

visando a construção de um fundo de investimento das CUTs nacional, estaduais, regionais e 

departamentos. Todos os sindicatos da CUT deverão descontar um percentual dos salários de sua 

base nas campanhas salariais. 
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Resoluções da 5ª Plenária Nacional da CUT 

1. Realizar um desconto de 1% dos salários de todos os trabalhadores da base das entidades filiadas 

à CUT, desde que aprovado em assembléia de base, da mesma forma que se dá o desconto 

assistencial para os sindicatos em época de campanha salarial, colocando para a Plenária de 1993 

efetuar um balanço e tomar novas iniciativas a respeito, conforme foi autorizado pelo 4º Concut. 

Dessa forma se criariam condições para financiar o planejamento estratégico da CUT. Essa 

arrecadação será dividida, sendo 50% para atividades nacionais e 50% para atividades estaduais. 

2. Abrir debate na Central sobre a necessidade de mudanças dos atuais critérios de pagamento da 

contribuição estatutária à CUT, bem como sobre o repasse às instâncias, que deverá ser apreciado 

no 5º Concut. 

3. Crédito de emergência: para atender às necessidades estruturais e qualificar a nossa atuação no 

cenário político é necessário que as entidades filiadas à CUT façam um empréstimo emergencial à 

Central. A reposição deste empréstimo será feita assim que o percentual extra (ver Propostas, item 

1) se concretizar. 

4. Efetuar cobrança diferenciada para cada entidade filiada no que diz respeito à periodicidade do 

vencimento do título de contribuição estatutária, como segue: 

a) efetuar cobrança mensal para as 300 maiores entidades em relação ao valor da sua contribuição, 

que em junho representavam 82,94% da totalidade das contribuições. 

b) efetuar cobrança semestral para as outras 400 entidades seguintes, que em junho representavam 

12,79% da totalidade das contribuições. 

c) efetuar cobrança anual para as demais, que em junho representavam 4,27% da totalidade das 

contribuições. 

d) a Direção Nacional da CUT estabelecerá normas para desfiliação de entidades que não cumpram 

as regras estatutárias. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CUT 

 

Apresentação 

Neste momento em que a classe trabalhadora e a sociedade brasileiras vivem uma de suas 

piores crises econômica e política, é também um momento em que a CUT, ao lado do 

enfrentamento dessa crise, busca aprofundar a sua organização através de instrumentos de gestão 

planejada e participativa. 

Essa iniciativa é uma imposição de duas ordens de fatores. 

Por um lado o crescimento da CUT, sua implantação nacional, o número de sindicatos 

filiados, a parcela da classe trabalhadora sob direção cutista impõem um esforço organizativo 

qualitativamente distinto daquele que se fazia com base apenas na dedicação e no bom senso. 

Por outro lado, as mudanças que ocorrem na sociedade: no plano político, a passagem do 

Estado ditatorial para o Estado de direito e as questões que se colocam para o movimento sindical 

com a próxima revisão constitucional em 1993; no plano econômico, a crescente 

internacionalização dos mercados, as transformações tecnológicas e as novas formas patronais de 

gestão da força de trabalho. 

Uma avaliação do significado desse duplo movimento, interno e externo, aponta 

inevitavelmente para uma mesma direção: ou a CUT atualiza significativamente seus instrumentos 
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de gestão, cresce em organicidade na linha de um planejamento estratégico elaborado e executado 

de forma coletiva, ou encontrará dificuldades crescentes para fazer prevalecer o seu projeto sindical. 

O que vem a seguir é um balanço e uma prestação de contas do trabalho de planejamento 

que a Executiva Nacional vem desenvolvendo. 

Dirigidas a uma Plenária que tem diferentes graus de conhecimento sobre esse processo de 

planejamento, as informações abaixo deverão ser complementadas nos trabalhos de grupo pelos 

depoimentos dos integrantes da Executiva Nacional que participam da Coordenação de 

Planejamento. 

 

1. Histórico 

Após a decisão da Diretoria Executiva de planejar suas ações para o período 1992-1994, 

tomada na reunião de outubro de 1991, o processo desenvolveu-se através dos seguintes passos: 

a) Em outubro de 1991: 

Uma Comissão de Planejamento composta por diretores e assessores discute num seminário 

de três dias o método a ser seguido proposto por uma equipe da escola sindical 7 de Outubro. 

b) Em novembro de 1991: 

A Diretoria Executiva, em reunião de trabalho, também de três dias, seleciona e analisa 

quatro problemas prioritários a serem enfrentados: 

• dificuldades no enfrentamento do projeto neoliberal; 

• insuficiências de organização por local de trabalho; 

• falta de integração e participação nas instâncias e entre as instâncias da Central; 

• inexistência de uma gestão participativa e planejada; 

c) Em dezembro de 1991: 

A Diretoria Executiva define e discute com a Direção Nacional operações e ações que 

devem ser desenvolvidas para o enfrentamento e a superação daqueles problemas. Além disso, 

nessa reunião, mais três problemas são incluídos no conjunto das prioridades: 

• desequilíbrio na relação receita X despesa; 

• ausência, na CUT, de estratégia que contemple os pequenos agricultores; 

• inexistência ou precariedade de organização dos trabalhadores da economia informal; 

d) Em janeiro de 1992: 

• São analisados os problemas relativos às finanças e aos pequenos agricultores, definindo-se as 

operações respectivas. 

• As operações e ações são organizadas nos seguintes projetos: 

Projeto 1 

Enfrentamento do projeto neoliberal 

Responsável – Sérgio Barroso 

Projeto 2 

Organização por local de trabalho 

Responsável – José Maria de Almeida 

Projeto 3 

Integração das instâncias 

Responsável – Kjeld Jakobsen 

Projeto 4 

Política e estrutura sindical 
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Responsável – Miguel Rosseto 

Projeto 5 

Gestão participativa e planejada 

Responsável – Jorge Lorenzetti 

Projeto 6 

Finanças 

Responsável–– Delúbio Soares de Castro 

Projeto 7 

Política para os pequenos agricultores 

Responsável – Avelino Ganzer 

e) Em fevereiro, março, abril e maio: 

• As operações são detalhadas em ações, sub-ações e atividades, com cronograma de execução. 

• Algumas operações são iniciadas. 

• É realizado, no mês de abril, o 1º Encontro Nacional de Secretários-Gerais, onde é feito um 

balanço preliminar do planejamento nas CUTs estaduais. 

f) Em junho: 

• É feita uma revisão do detalhamento das operações. 

• O problema da inexistência ou precariedade na organização dos trabalhadores da economia 

informal é analisado por um grupo de trabalho, constituindo-se o 

Projeto 8 

Organização dos trabalhadores da economia informal. 

Responsável – Durval de Carvalho 

 

2. Balanço: a situação atual dos projetos 

O planejamento da Executiva Nacional desenvolvido nos últimos meses tem se revelado um 

desafio que coloca em questão a capacidade do movimento sindical de trabalhar de forma 

organizada e integrada a construção de seus projetos estratégicos e a consolidação da CUT. 

A seguir é apresentada de forma resumida a situação atual de cada um dos projetos. 

 

Projeto 1 

Enfrentamento do projeto neoliberal 

Estruturado em torno de três operações (constituição de um fórum do campo democrático e 

popular, elaboração e implementação de uma política para o setor estatal e de serviço público e 

mobilização contra a recessão), este projeto talvez seja, em termos organizacionais, o de mais difícil 

implementação, uma vez que diz respeito à atuação da CUT na conjuntura. 

A constatação dessa dificuldade, decorrente da própria natureza do projeto, está exigindo 

que a organização do mesmo seja repensada, de forma a integrá-lo intimamente ao 

acompanhamento da conjuntura, tarefa que envolve o conjunto da Executiva. 

 

Projeto 2 

Organização por local de trabalho 

O Projeto tem desenvolvido as operações seguindo o cronograma que foi planejado, tendo 

produzido o documento “Organização nos locais de trabalho”, apreciado pela Plenária. A seguir 

está prevista uma campanha nacional de esclarecimento, envolvimento e mobilização de todas as 
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instâncias da CUT, incluindo os sindicatos de base. Dentro do Projeto está prevista também a 

participação da Secretaria Nacional de Formação, buscando massificar a compreensão sobre as 

questões envolvidas na criação das OLTs. 

 

Projeto 3 

Integração das instâncias 

Das operações que compõem o Projeto está em andamento aquela relativa à elaboração e 

implantação de uma Central de Informações. As demais estão com seus cronogramas de execução 

previstos para após a Plenária. 

 

Projeto 4 

Política e estrutura sindical 

O Projeto apresenta suas operações em estágios diferenciados: a Campanha Nacional sobre 

Regulamentação e Ampliação dos Direitos Sindicais está detalhada, com seu cronograma prevendo 

o início dos trabalhos para após a Plenária; a operação relativa à estrutura vertical teve algumas 

ações desenvolvidas voltadas para as discussões desta Plenária, embora tais ações não tivessem tido 

a coordenação geral que o planejamento pressupõe. As demais operações ainda carecem ser 

detalhadas. 

 

Projeto 5 

Gestão participativa e planejada 

Está com suas operações detalhadas, também previstas para após a Plenária, excetuando-se 

aquela que diz respeito à reestruturação do funcionamento da Executiva, a qual teve algumas de 

suas ações implementadas. Dentro desta operação, especial atenção está sendo dada à criação de um 

mecanismo ágil de acompanhamento e intervenção na conjuntura, necessário à correta 

implementação do Projeto 1: “Enfrentamento do projeto neoliberal”. 

 

Projeto 6 

Finanças 

Das três operações que constituem o Projeto, foi dada por encerrada a relativa à avaliação e 

aperfeiçoamento do sistema de cobrança da CUT, com a implementação do “sistema de boleta 

cheia”. A partir daí os aperfeiçoamentos que se fizerem necessários entrarão na rotina de 

manutenção do sistema de cobrança. As demais operações encontram-se nos seguintes estágios: a 

que diz respeito à revisão e implantação de normas e procedimentos administrativos e financeiros 

ainda não foi detalhada para execução. Esta operação é fundamental para o êxito do planejamento, 

na medida em que ela contém as normas e procedimentos orçamentários. 

A operação relativa à formulação e implementação de uma política de recursos humanos 

está detalhada, faltando a definição do seu cronograma de execução. 

 

Projeto 7 

Política para os pequenos agricultores 

Foram detalhadas as duas operações do Projeto, as quais, contudo, não passaram pela 

revisão geral ocorrida em junho. Torna-se necessária essa revisão para confirmar as ações propostas 

e definir seu cronograma. 
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Projeto 8 

Organização dos trabalhadores da economia informal 

Conforme dito acima, este projeto foi constituído em junho último, com operações previstas 

para execução após a Plenária. 

 

3. Balanço: as dificuldades e os impasses 

Uma proposta como esta de planejamento, que altera hábitos arraigados ligados ao 

imediatismo, do espontaneísmo e do individualismo da prática sindical, tem, necessariamente, que 

encontrar muitas dificuldades em seu início. 

O desafio que está colocado para a CUT é buscar entender essas dificuldades e ter a 

sabedoria e a competência necessárias à superação. 

Os pontos abaixo relacionados são uma primeira abordagem dessas dificuldades. 

 

Priorização e disponibilidade efetiva dos dirigentes 

O processo de planejamento adotado, ao partir da análise dos problemas vividos pelo ator 

em seu conjunto, significou uma ruptura com as formas tradicionais de se pensar o planejamento 

das entidades sindicais, onde cada secretaria elaborava seu plano de trabalho de forma relativamente 

independente. 

Embora a mudança ocorrida seja reconhecida como um avanço metodológico fundamental, a 

sua assimilação não acontece de imediato: as pessoas têm uma tendência a continuar trabalhando 

dentro das prioridades dadas pela dinâmica das secretarias. 

A passagem para uma priorização efetiva das tarefas planejadas coletivamente requer uma 

mudança comportamental que só ocorrerá quando for sustentada por um trabalho de integração do 

conjunto das atividades colocadas para os dirigentes: as operações do planejamento estratégico, os 

planos de trabalho das secretarias e o calendário sindical. 

 

Constrangimentos à cobrança dos compromissos assumidos 

Nossa cultura sindical costuma ser extremamente complacente com a quebra dos 

compromissos de trabalho, principalmente quando se trata de projetos não-imediatistas. A ausência 

de uma cultura de compromissos e de cobrança desses compromissos é fatal para qualquer proposta 

mais duradoura de ação coletiva planejada. 

 

Disponibilidade de recursos humanos e materiais 

O fato, já mencionado acima, de o planejamento não ter envolvido os planos de trabalho das 

secretarias e também o calendário sindical dificultou a mobilização do conjunto dos recursos da 

CUT em torno das operações. Além disso, a inexistência de uma prática orçamentária efetiva não 

permite a garantia dos recursos materiais necessários à execução das operações planejadas. 

 

4. As perspectivas 

A relação das dificuldades acima apontadas dá uma idéia do tamanho do desafio. 

O enfrentamento desse desafio vai se dar através das seguintes iniciativas: 

a) Levantamento dos planos de trabalho das secretarias (em andamento) e respectivos orçamentos. 

b) Definição do orçamento das operações. 
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c) Realização de um seminário de planejamento colocando lado a lado as operações propostas, os 

planos de trabalho das secretarias e o calendário sindical. 

d) Redefinição dos compromissos dos dirigentes responsáveis pelas operações e projetos. 

e) Definição de um sistema efetivo de cobrança de compromissos. 

 

5. O planejamento integrado da CUT 

Enquanto se desenvolvia na Direção Executiva o processo acima, nas CUTs estaduais do 

Pará, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Brasília processos semelhantes foram também desencadeados, 

sendo que, recentemente, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos deu início a um trabalho 

planejado nos mesmo moldes. 

O 1º Encontro Nacional de Secretários-Gerais, realizado em abril, fez uma primeira 

avaliação desses trabalhos, tendo-se constatado uma forte concentração de problemas em torno de: 

• disponibilidade de dirigentes para o trabalho nas CUTs estaduais; 

• deficiências na formação político-sindical das direções; 

• desequilíbrio financeiro. 

De abril para cá as informações relativas ao andamento das operações propostas no nível dos 

Estados têm sido no sentido de enormes dificuldades, talvez maiores que as enfrentadas no nível da 

Executiva Nacional. 

Toda essa realidade aponta para a necessidade de um esforço adicional voltado para garantir 

organicidade e governabilidade à ação política da Central. 

As técnicas e os procedimentos de gestão participativa estão sendo adotados de forma 

crescente pelos patrões, com inegáveis repercussões, inclusive em termos das dificuldades que 

criam à ação sindical. A atualização da CUT em termos desses procedimentos tem, pois, um caráter 

estratégico e talvez vital para a consolidação do projeto de sindicalismo classista e independente. 

Na linha de integração do planejamento da CUT (Direção Executiva Nacional/CUTs 

estaduais/departamentos e confederações), o Projeto 5: “Gestão participativa e planejada”, está 

elaborando as propostas que até o final de 1992 deverão configurar o Sistema de Planejamento 

Integrado da CUT. 

 

COMISSÃO DE ÉTICA 

 

A Plenária Nacional da CUT decidiu estabelecer uma comissão responsável pelas questões 

de ética composta pelos seguintes companheiros da Executiva Nacional: Avelino Ganzer, Durval 

de Carvalho, José M. Oliveira, Luís Antonio Martins (Gato), José Maria de Almeida e Sérgio 

Barroso. 

 

Atribuições 

1. Produzir uma proposta de Código de Ética estabelecendo regras e parâmetros de comportamento 

para militantes, dirigentes e entidades filiadas, bem como normas e procedimentos para aplicação 

de penalidades estabelecidas no Estatuto. Esta proposta deve ser encaminhada para aprovação na 

Direção Nacional, após apreciação da Executiva Nacional. 
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2. Apresentar uma proposta de nomes de personalidades comprometidas com a luta dos 

trabalhadores para constituir um Conselho de Ética com atribuições para emitir pareceres e opiniões 

sobre eventuais conflitos e divergências, orientando as discussões da Comissão de Ética. 

3. Decidir sobre solicitações de consultorias e pareceres técnicos quando necessário. 

4. Encaminhar de imediato as discussões sobre os assuntos pendentes que exigem apreciação no 

campo da ética e na solução de conflitos no interior da Central. 

5. O prazo máximo para início dos trabalhos desta Comissão será de 30 dias. 

 

SUBSTITUIÇÃO DE CARGO VAGO NA EXECUTIVA NACIONAL 

 

Substituição do companheiro Francisco Zoccolli 

O presidente da mesa, Jorge Lorenzetti, abriu os trabalhos expondo ao Plenário que, 

conforme entendimento da Executiva Nacional da CUT, o plenário apreciaria a substituição do 

companheiro Zocolli. Expôs também que seriam abertas duas defesas contra e duas a favor, porque, 

pelas normas estatutárias da Central, em caso de substituição de um membro da direção, quem sobe 

é o primeiro suplente, independentemente da corrente ou chapa da eleição no Concut à qual 

pertença. 

Depois de feitas as defesas contra e a favor, o presidente da mesa colocou as duas propostas 

ao plenário para que fossem votadas (aplicação do Estatuto ou substituição feita por representante 

da mesma corrente política do companheiro Zocolli). 

Ficou aprovado, pela maioria do plenário, que o Estatuto deveria ser aplicado, passando, 

assim, o companheiro Luís Antonio Martins (Gato) a ser membro efetivo da Direção Executiva 

Nacional da CUT. 

 

ANEXO 

ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO 

Texto aprovado como subsídio ao debate de viabilização do projeto prioritário da CUT de 

organização nos locais de trabalho 

 

Introdução 

Nosso objetivo com este texto, apresentado para discussão para toda a Central e deliberação 

na Plenária Nacional de julho, é definir as características básicas da organização no local de 

trabalho (OLT) que queremos construir, apontar orientações e encaminhamentos gerais sobre como 

construí-la e definir também o caráter geral da campanha que devemos desencadear pela 

implantação da OLT em nível nacional. 

Não é nossa intenção, nem acreditamos ser possível, dar uma receita de como se constrói 

OLTs. Acreditamos que nesse campo, tão pouco desenvolvido, da organização dos trabalhadores 

brasileiros há mais a ser aprendido do que a ser ensinado por nós. O que, sim, consideramos correto, 

necessário e possível é socializar as experiências existentes e orientar para que se aproveitem os 

espaços existentes ou que surjam, sem nenhum preconceito, sempre no sentido de atingir o nosso 

objetivo estratégico, que é o tipo de OLT que vamos definir no transcurso dessa discussão. 

Nós acreditamos que o tema tratado aqui é da maior importância para a Central e para a 

classe trabalhadora. Estamos hoje frente a uma contradição muito importante: nossa Central está 

cada vez maior e ocupa espaço cada vez mais importante na sociedade. Mas tem pés de barro, ao 
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não estar sustentada pelos trabalhadores organizados em cada local de trabalho. É essa contradição 

que temos que começar a resolver. 

Por último, pode parecer desnecessário, mas é importante esclarecer, desde o princípio, que 

as idéias contidas neste texto foram elaboradas pelo grupo de companheiros envolvidos no Projeto 2 

e não pretendem ser a verdade pura e simples. São propostas a ser debatidas, mantidas, mudadas e 

até retiradas, se for o caso e a discussão assim concluir. Queremos e precisamos das idéias e 

contribuições de todos os companheiros. Desde já, contamos com elas. 

 

A situação atual do quadro da OLT 

Existem experiências importantes, hoje, no movimento sindical, de organização nos locais 

de trabalho (OLT) que devem ser estudadas com profundidade neste momento em que nos 

preparamos para iniciar uma campanha pela implantação desse tipo de organização em nível de toda 

a base da CUT. 

São experiências que, cada uma à sua maneira, foram fruto de luta e representam conquistas 

importantes dos trabalhadores e um amadurecimento da sua consciência. Podemos relacionar as 

comissões de fábrica de São Bernardo, as comissões de garagem da CMTC em São Paulo, a 

estrutura de base dos sindicatos da Previdência, as comissões de trabalhadores e comissões sindicais 

de trabalhadores nas empresas de processamento de dados em nível nacional, a estrutura de base 

dos sindicatos dos trabalhadores em educação em vários Estados etc., apenas para citar alguns 

setores da economia. Tais organizações cumprem, nestas categoriais, um importante papel de 

aglutinação dos trabalhadores para a luta, na sua informação e conscientização. 

No entanto, é preciso dizer que, lamentavelmente, esses exemplos mostram um quadro 

bastante marginal dentro do movimento sindical cutista (para não falar do resto, que não vem ao 

caso neste momento). 

Se tomarmos os cerca de 1.700 sindicatos filiados à nossa Central, e em cada um desses 

sindicatos as empresas ou locais de trabalho existentes em sua base, vamos chegar à conclusão de 

que é ínfimo o número de empresas ou locais de trabalho onde existe OLT, seja ela do tipo que for 

(comissão, delegado sindical, CIPA atuante etc.). 

Este é o ponto mais frágil da estrutura sindical que estamos construindo, e isso é mais grave 

ainda por se tratar justamente da organização nos locais de trabalho. A OLT é parte fundamental, 

decisiva mesmo, da estrutura sindical que nos propusemos a construir quando fundamos a CUT. Ela 

é decisiva tanto para as lutas e tarefas imediatas que estão colocadas para a classe trabalhadora 

quanto para as tarefas estratégicas, ligadas à construção da nova sociedade que queremos, o 

socialismo com democracia. A OLT, além disso, é peça fundamental para a construção de uma 

estrutura verdadeiramente democrática de organização sindical dos trabalhadores brasileiros. 

 

As conseqüências desse quadro de insuficiência na OLT 

Não queremos nos estender demais sobre essa questão, pois as dificuldades decorrentes 

desse quadro são parte do dia-a-dia de todo dirigente sindical e ativista. Queremos apenas 

sistematizar e destacar alguns dos aspectos mais importantes desse quadro. 

a) Enfraquece o potencial de luta dos trabalhadores, tanto no que diz respeito às mobilizações gerais 

da categoria ou de toda a classe como em relação à luta para buscar soluções para os problemas 

específicos existentes em cada local de trabalho. 
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b) O trabalhador aprende fundamentalmente na luta, na mobilização, e, ao se mobilizar menos, isso 

retarda o avanço da sua consciência de classe, do seu aprendizado como sujeito da história. Aqui 

colocamos mobilização como qualquer ação coletiva e consciente dos trabalhadores (pode ser, por 

exemplo, a mobilização dos trabalhadores de uma seção para exigir bebedouro). 

c) Traz uma profunda limitação ao exercício da plena democracia nos sindicatos. Na verdade, hoje, 

na maioria dos casos é uma formalidade dizer que são os trabalhadores os donos do sindicato e que 

são eles que decidem nas assembléias sobre os temas importantes. O trabalhador, quase sempre, vai 

à assembléia sem saber quais as propostas existentes, sem ter informações precisas sobre o assunto, 

ouve três ou quatro discursos e tem que votar. Ora, convenhamos que é uma democracia muito 

relativa. O ideal seria que o assunto a ser tratado na assembléia fosse antes debatido o mais 

amplamente possível dentro dos locais de trabalho, que as informações circulassem etc. Mas como 

fazer isso sem organismos dentro dos locais de trabalho que impulsionem esse processo? Como 

fazer para que o trabalhador intervenha cotidianamente na vida do sindicato, interferindo nas suas 

decisões, se não está organizado desde o seu local de trabalho? 

d) Por último, mas não menos importante, há um elemento a que muitos companheiros ainda dão 

pouca importância, mas que é fundamental: os patrões têm política para os trabalhadores no local de 

trabalho, e essa política não se resume mais à repressão pura e simples, embora a repressão continue 

existindo. Os CCQ, Kan Ban, Qualidade Total e outros sistemas que estão sendo cada vez mais 

utilizados pelos Recursos Humanos das empresas são meios utilizados pelos patrões para “ganhar” 

os trabalhadores para a sua visão de empresa, de processo de trabalho e de sociedade. É uma forma 

de explorar, no trabalhador, além de seu esforço físico, também a sua capacidade de pensar, de ter 

iniciativas, para aumentar a quantidade e a qualidade da produção. Normalmente os trabalhadores 

enfrentam essa política patronal completamente despreparados e, ao não haver uma OLT para se 

contrapor, agrava-se mais ainda a situação. 

Estes são alguns elementos demonstrativos do quadro que temos hoje. Sem dúvida, cada 

companheiro poderá agregar outros e outros elementos ao lado destes, que não farão mais que 

reforçar uma conclusão muito preocupante: estamos construindo uma central sindical com suas 

estruturas horizontais e verticais, apoiada nos sindicatos, mas os sindicatos têm pés de barro, têm 

uma relação com a base muito fluida, com muito pouca organicidade. Tudo isso pode nos levar a 

construir uma grande estrutura para a central, e no entanto oca, distanciada do conjunto dos 

trabalhadores, meio caminho andado para a burocratização. 

São razões mais que suficientes para definir a necessidade de se trabalhar para mudar 

profundamente esse quadro. Não advogamos a tese de que é fácil e de que basta querer para que se 

solucione o problema. Mais à frente veremos que é um processo complicado e moroso. No entanto, 

o que queremos remarcar é que temos – de conjunto–– que mudar radicalmente nossa postura frente 

a essa questão. 

 

De que OLT falamos? 

Na falta, até este momento, de uma definição mais precisa na Central do tipo de OLT que 

queremos, vamos apontar aqui algumas características que julgamos importantes para a organização 

no local de trabalho. Esclarecemos, no entanto, que não se trata de uma receita ou de uma cartilha a 

ser seguida religiosamente, pois não há receita ou cartilha que diga como deve ser uma OLT. São 

princípios básicos que os cutistas procurarão atingir, ao longo do tempo, no que diz respeito a este 

tema. 



41 
 

 

a) A OLT e os sindicatos 

Em primeiro lugar, é importante não confundir a OLT com a organização de base dos 

sindicatos. É muito importante a organização e a presença do sindicato na base, no local de 

trabalho. Em nossa opinião isso deve se dar através da manutenção do diretor exercendo a sua 

função no seu local de trabalho, através da eleição de delegados sindicais ou representantes 

sindicais nas empresas etc. Alguns sindicatos, por exemplo, tiveram iniciativas importantes nessa 

área, incorporando nos seus Estatutos uma estrutura que prevê a eleição de delegados sindicais nas 

empresas e a composição, por estes, de um conselho diretivo da entidade – instância superior 

mesmo à diretoria do sindicato e mais vinculada à categoria do que muitas vezes à própria diretoria 

(por uma razão ou por outra, muitas diretorias sindicais têm quase todos os seus membros 

liberados). Exemplos como este (parece que o Sindicato de Bancários de São Paulo funciona com 

algo parecido) devem ser seguidos, e deve-se estudar como usar as brechas legais existentes, 

inclusive da Constituição federal, que podem permitir às entidades essa margem de manobra. 

Obviamente esses delegados ou representantes sindicais seriam eleitos pelos associados da entidade 

empregados na empresa. 

À parte tudo isso, o sindicato tem a obrigação de buscar organizar toda a categoria por local 

de trabalho, para prepará-la para a luta imediata e futura, incentivando e trabalhando para construir 

as OLTs. 

A OLT de que falamos não se confunde com a estrutura de organização do sindicato. Ela é 

autônoma em relação à entidade sindical e às centrais, representa todos os trabalhadores da 

empresa, associados ou não às entidades sindicais, e está submetida à instância de decisão dos 

trabalhadores da empresa, associados ou não ao sindicato (assembléia da empresa ou outro fórum 

adequado). No entanto, a OLT deve estabelecer, da forma que julgar mais conveniente, relações 

com o sindicato (ou os sindicatos, caso haja mais de um na categoria), pois normalmente é no 

sindicato que se realiza ou pode se realizar a unidade dos trabalhadores de todas as empresas para 

lutar pelos interesses comuns. Independentemente então da sua relação com a diretoria da entidade, 

a OLT deve buscar meios de interferir nos rumos da entidade, buscando educar e incentivar os 

trabalhadores a participarem e a tomarem nas suas mãos os destinos da sua organização sindical. 

Os sindicatos, por outro lado, pelo menos os sindicatos cutistas, devem encontrar formas 

mais adequadas para estabelecer relações com as organizações existentes na sua base. É diferente da 

relação com o sócio individualmente, para a qual está voltada a organização do sindicato hoje. Por 

exemplo, é preciso encontrar fóruns que permitam ao sindicato estabelecer relação de consulta e 

discussão com as OLTs quando da preparação da pauta de reivindicação da campanha salarial, 

quando da discussão da organização e da condução de uma luta importante etc. Coisas desse tipo 

permitirão à diretoria da entidade estar muito mais sintonizada com a situação real da categoria 

dentro dos locais de trabalho, evitando erros e potencializando melhor a luta dos trabalhadores. 

 

b) Unitária e eleita por todos os trabalhadores 

A OLT que buscamos construir é uma instância de organização e representação de todos os 

trabalhadores do local de trabalho, independentemente de serem associados ou não ao sindicato, das 

suas opiniões políticas etc. 

Os membros que a comporão serão, portanto, eleitos por todos os trabalhadores do local de 

trabalho, sócios ou não da entidade sindical. 
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Ou seja, a OLT que queremos construir é a organização unitária de todos os trabalhadores de 

uma determinada empresa ou afim, mesmo que haja na categoria mais de uma entidade sindical 

representativa. 

Acreditamos que essas definições são importantes por duas razões, fundamentalmente. 

Primeiro porque é necessário construir organizações representativas e eleitas inclusive pelos 

trabalhadores não sindicalizados para buscar integrá-los de maneira mais orgânica e efetiva à luta 

por seus interesses de classe. Segundo, porque é muito importante que essas organizações sejam 

unitárias em cada local de trabalho, para melhor reforçar e potencializar a idéia da unidade para 

lutar pelos interesses comuns, mesmo que venha a se implantar uma estrutura sindical pluralista. 

Achamos que o mais apropriado é a existência de uma única OLT em cada local de trabalho 

e que os cutistas, aí, disputem politicamente para ganhar a sua direção. 

 

c) Eleita democraticamente e com revogabilidade de mandato 

O mandato dos membros da OLT será de um ano ou, no máximo, dois. As eleições deverão 

ser democráticas, baseadas no princípio da proporcionalidade (único meio de garantir, de fato, a 

unidade), em que as chapas concorrentes compõem a OLT na proporção dos seus votos. Todos os 

trabalhadores da empresa poderão ser eleitos livremente. 

O mandato de cada membro da OLT pertence aos trabalhadores que o elegeram e, portanto, 

pode ser retirado sempre e quando os trabalhadores assim o desejarem. Ou seja, o mandato é 

revogável, bastando decisão dos trabalhadores representados, de acordo com normas a serem 

definidas em cada local. 

Para que efetivamente possa existir igualdade de condição e liberdade para a atuação dos 

membros da OLT, eles deverão gozar de estabilidade no emprego, nos moldes do que são hoje os 

sindicatos (mandato mais um ano). 

 

d) O poder de negociação dos sindicatos e da OLT 

Na situação em que vivemos hoje no Brasil e por tudo o que pudemos concluir de várias 

experiências de negociação, é necessário que o processo de negociação dos contratos (e convenção 

etc.) de trabalho permaneçam como processo de negociação e contratação no nível de categorias, ou 

seja, inter-empresas, e controlado pelo sindicato. Dizemos isso porque a negociação no nível da 

empresa tem sido utilizada sistematicamente pelos patrões para, apoiados em situações conjunturais 

de baixa produção, demissão etc., rebaixar direitos e até mesmo o salário dos trabalhadores. 

No entanto, isso não quer dizer que as OLTs não devam ter nenhum poder de negociação. A 

OLT, ao ser eleita por todos os trabalhadores da empresa, tem representatividade e legitimidade 

para negociar. E acreditamos que esta é uma parte importante da sua atividade e que pode lhe dar 

uma vida mais ativa. Levando em conta as preocupações expressas acima, acreditamos que a OLT 

deve encaminhar, sempre que for oportuno, negociações sobre questões específicas da empresa, 

sobre pontos omissos no contrato geral assinado pelo sindicato, ou mesmo para melhorar (nunca 

rebaixar) as condições estabelecidas no contrato geral num ou noutro aspecto. Aqui é preciso 

destacar que o sindicato não só deve buscar criar as condições legais para que isso ocorra 

(colocando cláusulas no contrato geral que normatizem esse processo, por exemplo) mas também 

dar apoio à OLT no sentido da formação e troca de experiências, para que ela possa melhor 

desempenhar esse papel. 
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É importante, no entanto, que, ao adquirir a capacidade de negociação no seu local de 

trabalho, a OLT não venha a se transformar num intermediário entre os patrões e os empregados da 

empresa. É necessário que a apresentação de qualquer reivindicação e conseqüente estabelecimento 

de processo de negociação seja reflexo de uma necessidade e um desejo real dos trabalhadores da 

empresa (ou seja, se há a necessidade, mas os trabalhadores não a vêem, cabe à OLT primeiro 

discutir e conscientizar os trabalhadores dessa necessidade, para que então eles se disponham a se 

mobilizar por soluções). É importante também que a apresentação da reivindicação e a negociação 

estejam respaldadas na mobilização dos interessados (ainda que essa mobilização seja, por exemplo, 

um abaixo-assinado, se apenas isso for possível numa determinada situação). A OLT negocia então 

como representante e parte dos interessados que estão em mobilização. 

 

e) Queremos institucionalizar o direito à organização no local de trabalho 

A falta de uma legislação que regulamente o direito à organização dos trabalhadores nos 

locais de trabalho, garantindo a estabilidade dos eleitos, tem sido uma das principais dificuldades 

para a implantação das OLTs. 

A institucionalização desse direito é, portanto, um aspecto importante da OLT que queremos 

construir. É importante deixar bem claro que não queremos uma lei que implante a organização no 

local de trabalho e defina suas atribuições, como tentou fazer Collor de Mello no seu “projetão”. 

Queremos que seja assegurado na lei o direito do trabalhador de se organizar no seu local de 

trabalho, e isso significa que o representante eleito terá estabilidade legal. A partir daí, serão os 

trabalhadores que definirão como, quando e onde farão uso desse direito. 

Um momento importante dessa discussão será a reforma constitucional do ano que vem. A 

CUT precisa preparar uma proposta para intervenção nesse processo. 

No entanto, acreditamos que seria fundamental se a luta institucional pela regulamentação 

desse direito fosse levada em comum por todas as centrais sindicais. A possibilidade da sua 

efetivação seria muito maior. 

Achamos necessário organizar então uma discussão sobre o tema com as outras centrais para 

ver o que é possível avançar. Existe a idéia de organizar até o final do ano um seminário nacional 

com a participação das centrais e da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. 

 

Como construir as OLTs? 

Primeiro, queremos repetir que não há uma receita mágica, nem nada nesse estilo. Existem 

experiências que devem ser estudadas com toda atenção e, adiante, veremos uma proposta de como 

fazê-lo. 

Queremos, antes disso, indicar algumas orientações gerais que julgamos úteis: 

a) A OLT enfrenta dois entraves muito importantes para sua implantação. Por um lado os patrões, 

que a vêem como um questionamento ao seu poder absoluto dentro da empresa. Na maioria das 

vezes, inclusive, o chefe é a expressão maior desse entrave, pois é o sujeito que sofre primeiro, e de 

forma direta, a diminuição do seu poder. 

É preciso, então, uma atitude sistemática e firme no enfrentamento dessa discussão, 

afirmando a necessidade da OLT, com as atribuições que definimos aqui, justamente porque o 

poder do patrão não pode ser absoluto dentro da empresa, nem mesmo se raciocinarmos dentro dos 

limites do capitalismo. O poder do patrão não pode ser absoluto, nem mesmo nesse caso, porque ele 

é dono do prédio, das máquinas etc., mas não é dono dos trabalhadores. Estes, por sua vez, têm o 



44 
 

direito à organização e expressão social no “espaço social” que é a empresa vista como um todo 

(prédio, máquinas, trabalhadores). Parte fundamental dessa atitude é uma forte campanha de 

denúncia contra as demissões de dirigentes e representantes dos trabalhadores levadas a cabo pela 

patronal, desrespeitando inclusive a estabilidade legal. 

Por outro lado, os sindicatos também se constituem, muitas vezes (existem honrosas 

exceções), em entrave à constituição das OLTs. Os pelegos travam conscientemente a construção 

desses organismos por um motivo parecido com o dos patrões: eles questionam seu poder absoluto 

como representação dos trabalhadores. Mas mesmo os sindicatos cutistas muitas vezes também não 

contribuem para a implantação da OLT, seja por falta de compreensão da sua necessidade, seja por 

falta de capacidade para encaminhar um processo como esse, que é complexo, seja por terem 

funcionamento que sufoca, na prática, a possibilidade de existência das organizações por local de 

trabalho. Fazemos questão de identificar esse problema com clareza, porque consideramos 

necessário que os dirigentes sindicais se conscientizem da importância do seu papel no processo de 

implantação das OLTs. 

b) A OLT, no entanto, não pode ser “criada” pelo sindicato. Ou ela é fruto da atividade e da 

compreensão dos trabalhadores da empresa ou ela não vai existir enquanto tal, nem por mil decretos 

do sindicato. Ou seja, o sindicato, o dirigente sindical podem cumprir um papel importante na 

construção da OLT mas não podem substituir os trabalhadores nessa tarefa. Caso isso aconteça, a 

OLT ficará solta no ar, sem sustentação dos trabalhadores, que, pressupostamente, seriam os 

principais interessados nela. 

Tampouco devemos atuar como se os problemas a serem enfrentados e a disposição dos 

trabalhadores fossem iguais nos diferentes locais de trabalho. Sempre há diferenças que, apesar de 

pequenas, devem ser levadas em conta. Muitas vezes existem inclusive diferenças profundas entre a 

situação em um e outro local de trabalho de uma mesma categoria. 

Há que ter atenção a essas desigualdades e a como fazer a combinação da situação geral de 

uma determinada categoria com a situação particular de cada local de trabalho, e vice-versa. 

Por isso mesmo, apesar de considerarmos necessário elaborar uma espécie de modelo de 

Estatuto para as OLTs, é preciso deixar claro que em cada local de trabalho há que fazer as 

discussões de forma aprofundada sobre esse tema e promover as adaptações necessárias. Haverá, 

conseqüentemente, um Estatuto para cada caso, que poderão ter diferenças entre si. 

c) O papel do sindicato e do dirigente, portanto, é desenvolver todo tipo de atividade que incentive e 

impulsione os trabalhadores a se organizarem no seu local de trabalho, além de, como vimos 

anteriormente, criar as condições de integração entre os sindicatos e essas organizações. 

Isso significa que o sindicato deve desenvolver um trabalho permanente de divulgação e 

conscientização do conjunto dos trabalhadores sobre a necessidade da OLT. Deve incentivar 

permanentemente, a partir dos exemplos concretos, os trabalhadores a se organizarem e deve ajudar 

a criar as condições para que essa organização seja permanente. Deve aproveitar os processos de 

mobilização concretos (como uma campanha salarial, por exemplo) para levantar a discussão entre 

os trabalhadores sobre a importância de se reivindicar e lutar pelo direito à organização por local de 

trabalho etc. E deve, ainda, e isso é muito importante, dar todo apoio no sentido da formação 

necessária aos ativistas para prepará-los da melhor forma possível para esse trabalho no interior das 

empresas. 

d) No que diz respeito às orientações concretas, achamos que devemos trabalhar em dois sentidos. 



45 
 

Primeiro, definir oito ou dez setores que seriam prioritários e por onde iniciaríamos a 

campanha. A priorização é necessária, pois o aprofundamento da discussão e a concretização das 

orientações só podem ser feitas para cada caso definido (por exemplo, não pode ser a mesma a 

orientação concreta para construir a OLT numa repartição pública e numa fábrica metalúrgica, por 

razões óbvias). Por não termos condições de discutir todos os setores da economia ao mesmo 

tempo, precisaremos priorizar alguns (significa começar por eles, até atingir os outros todos) para 

viabilizar a tarefa. 

Em segundo lugar, definidos os setores prioritários, propomos que se realizem seminários, 

até o final de 1992, de cada setor, com a participação de trabalhadores envolvidos para estudar e 

sistematizar as experiências que existem em cada um deles, para serem divulgadas a toda a Central. 

Assim, a experiência acumulada existente seria socializada entre todos, servindo como base para o 

trabalho a ser encaminhado. 

 

Aproveitamento dos espaços já existentes de OLT 

Deixamos este ponto por último não porque seja menos importante, mas para que 

pudéssemos definir primeiro, com clareza, que tipo de OLT almejamos construir. 

Queremos agora afirmar duas coisas muito importantes: 

Primeiro, é possível que o desenvolvimento da luta dos trabalhadores nos leve a OLTs 

completamente diferentes daquelas que temos em nossa cabeça, e é importante que tenhamos 

sensibilidade para respeitar esses processos, trabalhando sempre para influir para que sejam 

organizações unitárias, democráticas, autônomas e de luta contra os patrões e o governo. 

Segundo, e nesse mesmo sentido, temos que aproveitar todos os espaços que já existem de 

OLT, mesmo que não sejam os que consideramos ideais. Podem ser um ponto de apoio importante 

para atingirmos o nosso objetivo de conquistar a implantação das OLTs que queremos, de maneira 

generalizada. 

Queremos destacar que as CIPAs, em que pesem todas as limitações da sua estrutura, têm 

sido, quando bem utilizadas, um importante instrumento de luta e conscientização, com a vantagem 

de já existirem, serem reguladas por lei e seus membros terem estabilidade. É preciso que os 

sindicatos e dirigentes dêem atenção a essa questão, pois em nada é aproveitado, hoje, todo o 

potencial para a luta que têm essas organizações. É preciso, no mínimo, um trabalho planejado da 

entidade sindical no sentido de interferir nas eleições das CIPAs, visando eleger aqueles 

companheiros mais combativos e integrá-los à vida do sindicato, dando-lhes apoio, formação etc. 

para que melhor desenvolvam suas atividades dentro da empresa. 

Além das CIPAs existem outros espaços. Em algumas empresas existem as comissões de 

saúde, que também podem ser usadas no mesmo sentido: algumas categorias têm as comissões para 

acompanhamento de acordo de compensação de horas, que também é um espaço que pode ser 

usado. Outro espaço que existe são os grupos clandestinos de trabalhadores que surgem pela 

necessidade concreta da luta e são clandestinos para fugir à repressão. São muitas vezes os 

predecessores de uma OLT, de uma CIPAs atuante etc. 

Seguramente existem outros tipos de organização. Não é nossa intenção citá-los aqui, e sim 

chamar a atenção para que todos os espaços possíveis sejam ocupados para avançarmos nessa nossa 

luta de organizar a classe trabalhadora brasileira no seu local de trabalho. 

 

 



46 
 

Em que consiste a campanha que queremos fazer 

A campanha que queremos fazer busca atingir três alvos diferentes e, portanto, tem 

particularidades que deverão ser observadas. 

 

a) Campanha dirigida à massa 

Em coerência com o que dissemos antes, de que se não há engajamento do conjunto dos 

trabalhadores não há OLT, é muito importante uma ampla campanha de propaganda sobre a 

importância e a necessidade da organização no local de trabalho. Essa campanha, e seu sucesso, é 

decisiva, ainda, porque, se não houver compreensão por parte dos trabalhadores, não haverá 

mobilização para pressionar patrões e governo pelo direito à organização dentro do local de 

trabalho. E sem isso... 

Acreditamos, então, que é preciso elaborar uma campanha ampla, com cartazes, adesivos, 

folhetos explicativos etc. que possa ser reproduzida e ampliada no nível de cada sindicato, com 

assembléias nas portas das empresas, reunião com trabalhadores etc. 

Essa campanha terá um impulso da CUT Nacional, mas deverá ser permanente no nível de 

cada sindicato. 

Propomos que o eixo da campanha seja: “Trabalhador organizado é trabalhador respeitado”. 

 

b) Campanha dirigida aos dirigentes e ativistas 

Aqui visamos em primeiro lugar conscientizar, também, da necessidade e importância da OLT e do 

papel que podem jogar aí o dirigente e o ativista. Faz parte disso mostrar que o sindicato pode ser 

um obstáculo à construção da OLT, se não procura trabalhar de forma integrada e com as 

organizações que surjam. Numa mobilização, por exemplo, os OLTs e ativistas têm que ser 

integradas à direção da luta. 

Em segundo lugar, visamos dar mais suporte, apoio de formação e orientação para que esses 

companheiros possam melhor desenvolver essa tarefa a que estão sendo chamados e para que 

possam melhor encaminhar e tirar proveito da campanha ampla de propaganda, dirigida a todos os 

trabalhadores. Nesse sentido, estamos estudando a possibilidade de organizar junto às CUTs 

estaduais seminários de aprofundamento dessa discussão e de motivação junto aos dirigentes das 

entidades. 

Assim, além dos seminários propostos no ponto anterior, acreditamos que é necessário 

desenvolver cursos de formação sobre esse tema, em larga escala, para todo o país. 

A Secretaria Nacional de Formação já tem plano nesse sentido que objetiva atingir em torno 

de 20 mil pessoas e, portanto, não é necessário estender a discussão aqui. 

 

c) Campanha dirigida à institucionalidade 

Aqui se trata de elaborar uma proposta de regulamentação da garantia do direito à 

organização por local de trabalho, com estabilidade, a ser apresentada ao Congresso Nacional e ao 

governo. 

A elaboração da proposta, bem como a definição dos meios de pressão sobre o Congresso e 

o governo, deve ser feita conjuntamente com o companheiro responsável pela operação, o Projeto 4: 

“Campanha nacional sobre regulamentação e ampliação dos direitos sindicais”. 
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É importante destacar que nós não queremos que o governo ou o Congresso decidam pela 

criação das OLTs com estabilidade. Queremos que seja assegurado o direito de criá-las, e serão os 

trabalhadores a fazê-lo na medida da sua compreensão. 

Queremos destacar, no entanto, que não podemos simplesmente ficar na dependência de 

regulamentação legal via Congresso Nacional. Desde já, onde for possível, devemos ir atingindo 

essa meta, mesmo parcialmente, nos acordos de categoria ou de empresa, na medida do que a 

mobilização permitir. 

 

Acompanhamento e avaliação permanente para garantir efetividade 

Não queremos que aconteça de iniciar essa campanha e não haver continuidade. Essa é uma 

tarefa tão importante quanto difícil e demorada e vai demandar muita perseverança de todos. 

Precisaremos, portanto, de um canal de cobrança da atividade em todo o país. Também precisamos, 

no seu transcurso, de um canal permanente de acompanhamento e avaliação, seja para ajudar em 

eventuais dificuldades que surjam, seja para corrigir orientações que se demonstrarem equivocadas 

quando colocadas em prática etc. 

Por isso, estamos preparando a proposta de um mecanismo de avaliação e acompanhamento 

que permita esse contato permanente dos responsáveis em nível nacional com todos os sindicatos. 

Evidentemente esse mecanismo prevê (e só assim será viável) a utilização de todas as 

instâncias (horizontais e verticais) da CUT numa rede que torne essa tarefa possível. Nosso objetivo 

é que em cada uma das 1.700 entidades filiadas haja pelo menos um responsável (se possível 

comissão departamento) pela questão da construção das OLTs, que seja o contato da rede que 

comporá esse mecanismo. 

 

DELEGADOS 

 

Participaram da 5ª Plenária 297 delegados de todos os Estados do país, representando as 

1.837 entidades filiadas, cuja base é de 17.738.828 trabalhadores. 


