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APRESENTAÇÃO
Em junho de 2006 realizamos o 9º CONCUT. A perspectiva de 

avançarmos na consolidação da democracia e na efetivação de um projeto 
de desenvolvimento, com soberania e sustentabilidade, colocou para as 
delegadas e os delegados presentes no Congresso a responsabilidade de 
defi nir uma estratégia que proporcione à CUT ampliar sua representação 
e sua condição de Maior Central Sindical do País e de 5ª Central Mundial; 
consolidar seu projeto político-organizativo e se fortalecer como Central 
Sindical – combativa, classista, democrática e de massas, exercendo, 
efetivamente, papel negociador, e ainda disputar a hegemonia no 
Movimento Sindical Brasileiro, demarcando sua posição em meio às infl exões 
à direita e aos devaneios esquerdistas, na perspectiva da construção de 
uma sociedade democrática e socialista. E, cada vez mais, aprofundar nossa 
relação com os movimentos sociais, na busca de mais direitos e conquistas, 
aliando o debate dos grandes temas nacionais às mobilizações de massa.

O Caderno de Resoluções apresenta, então, a Estratégia e o Plano de 
Ação e de Lutas defi nidos para a gestão 2006 – 2009; o quadro do perfi l 
dos delegados e delegadas presentes e a composição da Direção Executiva 
Nacional, na intenção de manter a chama acesa em nossa memória e ações 
e de proporcionar, como documento histórico, material de estudo para 
as gerações futuras, que observarão as diretrizes aprovadas como uma 
urgência do presente, calcada na necessidade de ação para fortalecer a 
democracia e valorizar o trabalho. Pois como diz Milton Santos, militante 
histórico das causas sociais: “Cada construção é o domínio de uma intenção 
que venceu a inércia das coisas e a concorrência de outras intenções.”

Coordenação do 9º CONCUT
Artur Henrique da Silva Santos – Coordenador Geral 

Antonio Carlos Spis
Ari Aloraldo do Nascimento

Denise Motta Dau
Francisvaldo Mendes de Souza

Rosane da Silva
Wagner Gomes
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Convidados(as) cantam Hino Nacional na abertura do 9º CONCUT, realizado no 
Palácio das Convenções do Anhembi entre os dias 05 a 09 de junho de 2006.
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ESTRATÉGIA

FORTALECER A DEMOCRACIA E VALORIZAR O TRABALHO

Introdução

Ao longo de sua existência, a CUT procurou articular estratégias na defesa dos interesses 
imediatos e as lutas históricas pela construção de uma sociedade democrática e socialista. Essa 
estratégia se concretizou, particularmente, na proposição de um Sistema Democrático de Relações 
de Trabalho, ancorado no princípio da liberdade e autonomia sindical.

A CUT e seus sindicatos, a partir de sua posição privilegiada de interlocução e intervenção junto 
à sociedade e aos trabalhadores e trabalhadoras, impulsiona a disputa de hegemonia política, 
econômica e cultural em diversas frentes, visando transformações sociais que interessam à classe 
trabalhadora.

Este processo de disputa foi sintetizado, na estratégia adotada no 9º CONCUT, em duas grandes 
frentes: o fortalecimento da democracia e a valorização do trabalho. Neste marco estratégico, 
situa-se a luta pela democratização das relações sociais e das relações de trabalho; a manutenção 
e ampliação dos direitos da classe trabalhadora, com toda a sua diversidade; as garantias para um 
Trabalho Decente, a inclusão social da população com a universalização de acesso e permanência 
junto às políticas públicas; a democratização do Estado e o controle social. Por outro lado, implica 
ações concretas para impulsionar o crescimento do emprego formal, a ampliação da renda geral 
da população e a adoção de políticas de desenvolvimento sustentável nos seus aspectos social, 
econômico e ambiental. Igualmente importante é a promoção da necessária unidade interna, 
através de uma gestão democrática e compartilhada, adotando mecanismos de planejamento e 
gestão, informação e comunicação mais ágeis e efi cientes, como também a articulação sistemática 
e cotidiana com os ramos e as estaduais da CUT.

Essa estratégia está ancorada em cinco eixos que, articulados entre si, conformam os grandes 
objetivos a serem perseguidos nessa próxima gestão:

Eixo 1: Eleições 2006 – o papel da CUT frente aos projetos em disputa

Eixo 2: Emprego, Salário, Desenvolvimento e Inclusão Social

Eixo 3: Democratização do Estado, Políticas Públicas e Universalização de Direitos

Eixo 4: Fortalecimento da Estrutura e Organização da CUT

Eixo 5: Relação com os Movimentos Sociais



ELEIÇÕES 2006 – O PAPEL DA 
CUT FRENTE AOS PROJETOS 

POLÍTICOS EM DISPUTA

Debate sobre processo eleitoral empolga participantes
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EIXO 1:

Eleições 2006 – o papel da CUT frente aos projetos políticos em disputa

Para impedir o retrocesso e avançar nas mudanças, reeleger Lula Presidente.

a) A vitória de 2002 e o Governo Lula

A vitória eleitoral em 2002 foi o ponto alto de décadas de luta das forças políticas e sociais 
progressistas brasileiras. Foi o desaguadouro do acúmulo de forças da resistência à ditadura 
militar, das jornadas democráticas das Diretas Já!, da formação da Frente Brasil-Popular, das 
manifestações que resultaram no impedimento de Collor de Mello e das árduas batalhas contra o 
projeto neoliberal implementado nos governos de Fernando Henrique Cardoso.

A decisão da CUT em 2002 (10ª Plenária), de apoiar a candidatura Lula já no primeiro turno 
das eleições presidenciais foi um marco histórico no posicionamento político da Central. Essa 
candidatura representava os anseios da maioria da sociedade brasileira e dos trabalhadores e a 
possibilidade de concretizar uma sociedade mais justa, igualitária e democrática.

A chegada à presidência das novas forças representou um marco histórico e abriu novo ciclo 
político no país, marcado pela disputa de rumos do país em torno à superação do neoliberalismo. 
Mas a eleição não signifi cou imediatamente uma total alteração da correlação de forças políticas. 
Assim, tanto no governo como na sociedade há uma forte disputa política.

Os avanços que obtivemos neste primeiro mandato de Lula são inequívocos: o aumento do 
emprego formal, com a criação de aproximadamente 4 milhões de empregos com carteira assinada; 
o investimento de mais R$ 15 bilhões entre 2004 e 2005 na agricultura familiar; a promulgação do 
Estatuto do Idoso; o combate ao trabalho escravo; a luta contra a discriminação por sexo e raça 
nas relações de trabalho; a contratação de funcionários públicos por concurso; o aumento real de 
quase 20% do salário mínimo, que hoje compra duas vezes mais produtos da cesta básica do que 
no início do governo; a ampliação do ensino público universitário; a não assinatura do tratado da 
ALCA (Área de Livre Comércio das Américas); o fortalecimento dos laços com outros países do Sul 
do mundo e, em especial, com os da América Latina e a reorientação de empresas públicas (como 
Petrobrás e BNDES), são alguns exemplos dentre outros importantes.

Além disso, a democracia estabelecida através da abertura de inúmeros canais de diálogo, se 
não atingiu ainda a qualidade e institucionalidade que reivindicamos, propiciou uma melhora 
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substancial nas relações do Estado com o movimento sindical, que precisa ser aperfeiçoada, a 
exemplo dos Conselhos Nacionais, Mesas de Negociação e Fóruns Públicos.

Contudo, aspectos da política macroeconômica representam uma limitação importante às 
mudanças, como o esforço para alcançar os superávits primários e as altas taxas de juros. Mas, 
a economia vem se recuperando graças à ampliação do crédito popular, ao incremento real do 
salário mínimo, ao aumento do gasto público com políticas sociais, à reorientação do BNDES para 
facilitar o fi nanciamento de investimentos produtivos, entre outras medidas. 

A CUT intervém nessa disputa como entidade destacada do movimento social, mantendo sua 
autonomia e independência frente ao governo. Em aliança com outros movimentos sociais, tem 
construído campanhas que pressionam pela efetivação de mudanças que superem a herança 
neoliberal e consolidem a implantação de um projeto democrático e popular.

b) A CUT frente às eleições em 2006

A direita neoliberal conservou boa parte de seu poder econômico e político, apesar da derrota 
eleitoral de 2002. Passado um período inicial de relativa tranqüilidade para o governo, este setor se 
rearticulou e passou a fazer vigorosa oposição. A grave crise política iniciada em 2005 teve como 
motivo aparente a corrupção, mas seu pano de fundo é esta ferrenha luta pelo poder. 

Os setores conservadores utilizaram as denúncias contra membros do governo e alguns partidos 
da base governista para avançar suas posições, visando as eleições de 2006. Buscaram, desde o 
início, desgastar o governo, a autoridade do presidente e o PT, principal partido de sustentação, 
aguçando irremediavelmente a disputa política. Por isso, a direita neoliberal se desespera com os 
altos índices de popularidade do governo e do presidente Lula, mesmo após um ano de guerra 
política aberta.

É preciso neste momento, organizar o combate contra o retorno do neoliberalismo em nosso 
país. A direita brasileira vem apresentando, através de seus porta-vozes (FHC, Serra e Alckimin) 
um programa de retorno à presidência do Brasil, que tem como alguns dos seus pontos centrais: 
uma reforma trabalhista que retire direitos dos trabalhadores; retomada das privatizações e das 
negociações com os EUA para a criação da ALCA; privatização de todos os bancos estaduais; adoção 
da política de défi cit nominal zero e a redução das despesas constitucionalmente obrigatórias em 
áreas como saúde e educação.

O centro de nossa tática combina duas tarefas imbricadas entre si: impedir o retrocesso 
(o que aconteceria com a vitória da candidatura PSDB-PFL) e apoiar a reeleição do presidente 
Lula, na perspectiva do avanço no projeto democrático-popular, pressionando pela aplicação da 
plataforma democrática defi nida no CONCUT, que orientará as posições da CUT frente às ações do 
próximo governo.
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c) Plataforma Democrática da Classe Trabalhadora

A CUT, como as entidades dos movimentos populares, compreendem que a construção de um 
Brasil soberano, justo e desenvolvido, passa necessariamente pelo fortalecimento dos movimentos 
sociais. É preciso mobilizar o povo para impedir o retrocesso e exigir o avanço das mudanças. O 
Brasil precisa avançar, libertar-se do neoliberalismo e enveredar de maneira sustentada por um 
caminho de desenvolvimento nacional, democrático e popular.

Assim, a CUT apresenta uma Plataforma que expressa as necessidades da classe trabalhadora 
do nosso país, para impulsionar o segundo mandato de LULA e avançar no projeto de governo em 
curso, e para superar defi nitivamente o neoliberalismo, uma conquista necessária para modifi car a 
situação de vida do povo trabalhador. 

A Plataforma Democrática da Classe Trabalhadora aponta elementos essenciais para a 
construção de um Projeto Nacional antineoliberal e antiimperialista, que mobilize amplas forças 
políticas e sociais fundamentais para fazer avançar a luta do povo brasileiro pelas transformações 
do país, a partir de quatro eixos essenciais, que são:

I ) Projeto Nacional para a justiça social e a soberania nacional

Em primeiro lugar, reafi rmamos a necessidade do fortalecimento do papel do Estado como 
elemento indutor do desenvolvimento, sem o qual a economia nacional vira presa fácil da ação 
dos cartéis estrangeiros e de sua lógica excludente. 

Defendemos mudanças na política econômica, com redução dos juros e do elevado superávit 
primário. Estancar essa sangria é fundamental para o fortalecimento e ampliação dos programas 
sociais, investindo pesado na melhoria da saúde e educação pública com qualidade; na infra-
estrutura e na geração de emprego e renda. Não admitimos projetos de lei que fl exibilizam direitos 
dos trabalhadores e trabalhadoras, privatizações e nem uma nova reforma da previdência social 
que retire direitos duramente adquiridos.

O fortalecimento da nossa unidade e a afi rmação da nossa soberania se contrapõem à 
submissão e à anexação propostas pela ALCA, morta e enterrada pela unidade popular com os 
governos progressistas em Mar Del Plata. Por isso é preciso avançar ainda mais no fortalecimento 
das relações com os demais países da América Latina e da América do Sul, por meio de processos 
de integração soberana e solidária, em suas múltiplas dimensões: política, institucional, energética, 
física, comercial, ambiental, científi ca, tecnológica, cultural e social; no fortalecimento do Mercosul 
e também com os países do sul do mundo. Só assim venceremos os desafi os do mundo atual.

II ) Pelo Desenvolvimento com Distribuição de Renda

O foco deve ser o incentivo à produção e ao emprego. Para tanto, propomos:

• implementação de uma política de redução do superávit fi scal e das taxas de juros para ampliar 
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o crescimento econômico e garantir distribuição de renda;

• ampliação e democratização do Conselho Monetário Nacional, incluindo representantes dos 
trabalhadores(as) e de outros setores produtivos;

• fi xação de política de valorização do salário mínimo de longo prazo a partir das discussões da 
Comissão tripartite;

• estabelecimento de meta anual de crescimento e emprego (com a mesma importância e 
centralidade das metas de infl ação para as políticas governamentais);

• atualização anual da tabela de imposto de renda, com a recuperação dos reajustes do período 
em que a tabela fi cou “congelada”;

• defesa de uma ativa política industrial e de ciência, tecnologia e inovação, que preparem 
o país para atuar em segmentos dinâmicos e de ponta e que agreguem valor e intensidade 
tecnológica à produção industrial. Valorização dos centros de produção de conhecimento 
científi co e tecnológico;

• contra as privatizações das empresas estatais. Fortalecimento dos instrumentos estatais de 
promoção e fi nanciamento do desenvolvimento. Pela anulação do leilão de privatização da 
Vale do Rio Doce;

• por mais investimentos em infra-estrutura (energia, portos, estradas, linhas ferroviárias e 
hídricas), saneamento básico e transporte público;

• implementação de Política de Valorização dos serviços e servidores públicos, através da 
negociação de melhoria de salários, condições de trabalho, plano de carreira e recomposição 
de quadros;

• garantia de mais recursos para as políticas sociais no orçamento da União;

• aceleração da Reforma Agrária. Realização, com a ampliação de assentamentos, distribuição 
de terras com apoio técnico e fi nanciamento subsidiado à agroindústria cooperativada para a 
pequena propriedade e incremento da política de apoio à agricultura familiar;

• apoio à economia solidária através da criação de linhas de fi nanciamento mais adequadas às 
cooperativas autênticas e nova regulamentação para esses tipos de empreendimentos;

• combate ao trabalho escravo, infantil e informal através de políticas ativas do Estado, em 
conjunto com as demais representações da sociedade civil;

• continuidade e ampliação dos programas de transferência de renda;

• por uma política nacional de desenvolvimento ambientalmente sustentável, que preserve o 
meio ambiente e a biodiversidade, e que resguarde a soberania sobre a Amazônia brasileira.
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III ) Por mais Democracia e organização do Estado no Brasil

• Contra a corrupção; pela ética e transparência na gestão pública.

• Por uma ampla reforma política democrática, que garanta ampla liberdade de organização 
e funcionamento institucional e parlamentar aos Partidos Políticos. Contra a antidemocrática 
cláusula de barreira. Pelo fi nanciamento público das campanhas eleitorais. Fidelidade 
partidária.

• Reforma tributária que institua o Imposto sobre Grandes Fortunas e Heranças (para fi nanciar 
a política de valorização do salário mínimo) e que elimine a guerra fi scal entre estados e 
municípios.

• Novo formato e papel para o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, equilibrando 
a participação popular para torná-lo um real instrumento de aconselhamento da Presidência 
da República.

• Instituição de nova forma de funcionamento dos Fóruns de Competitividade, tornando-os 
efetivamente espaços de negociação das políticas setoriais, envolvendo governo, representação 
dos trabalhadores(as) e empresários.

• Revisão do funcionamento dos diversos conselhos tripartites, transformando-os em espaços 
efetivos de formulação, deliberação, negociação e execução.

• Pela instituição e utilização regular de mecanismos de democracia direta que ampliem 
e aprofundem a democracia, como plebiscitos, consultas e referendos. Pela instituição de 
mecanismos de participação popular, Orçamento Participativo, audiências públicas e controle 
público das decisões governamentais, como Conselhos populares e Conferências nacionais 
deliberativas. 

• Democratização dos meios de comunicação, visando a pluralidade de opiniões e o respeito e 
difusão das opiniões das minorias. Pela criação imediata de um canal aberto de televisão pública. 
Fortalecimento das rádios e TVs públicas e comunitárias. Concessão de linhas de fi nanciamento 
a projetos de criação de novas TV’s, Rádios, Jornais e Revistas de grande circulação por parte 
dos movimentos sociais populares, quando da mudança do modelo analógico para o modelo 
digital brasileiro.

IV ) Mais Direitos para o Povo

• Pela democratização do mundo do trabalho com uma reforma sindical que avance rumo  
à liberdade e à autonomia sindical, com a implementação do direito de organização dos 
trabalhadores(as) nos locais de trabalho.

• Aplicação da Convenção 158 da OIT, que limita as demissões imotivadas.

• Redução da jornada de trabalho, sem redução de salários. 



12

• Aprovação de Projeto de Lei que limite as horas extras, substituindo o artigo 59 da CLT.

• Envio ao Congresso de legislação que estabeleça a negociação coletiva quando forem 
introduzidas novas tecnologias que alterem o ritmo de trabalho.

• Garantia em lei do direito à negociação coletiva para os servidores públicos.

• Política especial de emprego voltada à juventude e valorização do trabalho das mulheres. Pela 
garantia e ampliação dos direitos sexuais reprodutivos.

• Por uma política de Segurança Pública que valorize a vida acima do patrimônio.

• Ampliação dos investimentos públicos nas áreas sociais, com políticas públicas universais 
voltadas para a ruptura da desigualdade de raça, etnia, gênero e orientação sexual.

• Pela garantia dos Direitos Humanos. Pela reparação dos danos causados pela ditadura militar.

• Em defesa de uma previdência pública universal, que contemple os trabalhadores rurais, 
domésticos e donas de casa. Pelo fi m do fator previdenciário. Elevação dos valores das 
aposentadorias. Contra a desvinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo.

• Reforma urbana para garantir o acesso à moradia de qualidade. Desenvolvimento de um amplo 
programa de construção de moradias populares, buscando eliminar o défi cit habitacional e a 
existência de habitações indignas e insalubres.

• Garantia dos direitos dos indígenas e quilombolas, entre eles a demarcação e a titulação de 
suas terras.

• Contra a privatização das águas. Pela revitalização dos recursos hídricos.

• Educação pública, gratuita e de qualidade para todos, com a universalização do acesso, 
promoção da qualidade e incentivo à permanência. Por uma campanha nacional efetiva de 
erradicação do analfabetismo. Reforma universitária avançada com expansão das universidades 
públicas e controle do ensino privado. Adoção de medidas que democratizem o acesso ao 
ensino superior público.

• Melhorias no sistema nacional de saúde pública. Tratamento preventivo às doenças, 
atendimento digno às pessoas nas instituições públicas. Pelo desenvolvimento de um amplo 
programa de saneamento ambiental e valorização dos SUS como política de Estado.

• Desenvolvimento de política cultural e esportiva, que refl ita a identidade nacional e a 
diversidade da realidade brasileira, com base em investimentos públicos.



EMPREGO, SALÁRIO, 
DESENVOLVIMENTO E 

INCLUSÃO SOCIAL

Feira destaca economia solidária, uma das alternativas para trabalho e renda
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EIXO 2:

Emprego, Salário, Desenvolvimento e Inclusão Social

Reconhecemos os avanços do primeiro mandato do governo Lula no gerenciamento da 
economia brasileira: a redução dos níveis gerais de desemprego e a criação de empregos 
formais; o incremento de exportações com geração de superávits comerciais; a interrupção das 
privatizações; o aumento, ainda que insufi ciente, dos gastos sociais; a ampliação do crédito para 
pequenos empreendedores, trabalhadores e aposentados; os êxitos na política externa, dentre 
outros aspectos.

No entanto, a CUT posiciona-se criticamente em relação às políticas monetária e fi scal adotadas, 
até o momento, pelo governo Lula: juros altos, superávit fi scal elevado e câmbio valorizado. De 
um lado, estas políticas têm resultado na estabilidade dos preços; no cumprimento de contratos 
da dívida pública; na redução do risco-país, com a atração de capitais externos; em um contexto 
de liquidez internacional. Por outro lado, estas mesmas políticas não permitem um efetivo 
equacionamento da dívida pública, retraindo os investimentos públicos e privados, e penalizando 
os investimentos nas políticas sociais.

Para promover um desenvolvimento sustentável e solidário no país, propomos que o governo 
adote a fi xação de objetivos claramente sociais, vinculados à política econômica, através de metas 
quantitativas de crescimento econômico e de empregos formais a serem criados, além das metas 
de infl ação, já praticadas. Conseqüentemente, a fi xação das taxas de juros levaria em consideração 
o equilíbrio das três metas: a meta de infl ação e as metas de crescimento e de emprego.

A CUT dará continuidade às reivindicações e mobilizações em prol da correção da tabela do 
Imposto de Renda – IR; da ampliação do Conselho Monetário Nacional – CMN, incluindo nossa 
participação, e da redução da jornada de trabalho sem redução de salário e limitação de horas-
extras.

A necessidade de correção periódica da tabela do IR é uma reivindicação histórica do Movimento 
Sindical Cutista, desde o ano 2000. O congelamento dos valores da tabela de Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) e das deduções é um artifício ilegítimo para aumentar, de forma indevida, a 
cobrança de imposto, confi gurando um verdadeiro confi sco. Isso penaliza o trabalhador brasileiro, 
porque reduz seu poder de compra. Em janeiro de 1995, quem recebia até 10,48 salários mínimos 
era isento de Imposto de Renda; hoje está isento apenas quem ganha até 3,59 salários mínimos.
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Além disso, propomos a taxação, de maneira especial, do capital fi nanceiro que, graças à alta 
taxa de juros, à estabilidade econômica, ao aumento do crédito, da capacidade de endividamento 
da população, da universalização do acesso a contas bancárias e ao aumento da produção, tem 
tido lucros astronômicos, bem como é urgente a Reforma Tributária que desonere a produção e as 
pessoas físicas, cobrando mais de quem tem mais, menos de quem tem renda média e isentando 
uma quantidade maior de cidadãos que ganham pouco. 

Valorização do trabalho e desenvolvimento

O centro da atuação político-sindical da CUT, no próximo período, deve ser a busca de uma 
política de valorização do trabalho e de ampliação dos direitos coletivos. Para garantir sucesso 
nesta direção, a Central necessita:

• priorizar a “Campanha Nacional pela Redução da Jornada de Trabalho”, sem redução de 
salários e pelo fi m das horas extras, como mecanismo de distribuição de renda com capacidade 
de gerar cerca de 2 milhões de empregos legais e de combate frontal à informalidade; lutar 
permanentemente pela efetiva implantação da jornada máxima de 36 horas semanais, para os 
trabalhadores dos turnos ininterruptos de revezamento;

É importante levar em consideração e retomar, com força, o debate acerca da Redução da 
Jornada de Trabalho sem redução de salários, como elemento para impulsionar os índices de 
emprego, além de lutar pela reversão da precarização do trabalho e da fl exibilização de direitos, 
acabando com a terceirização e qualquer outra forma de contratação precária;

• avançar na conquista de maiores espaços de liberdade sindical e do direito de organização 
nos locais de trabalho, ao mesmo tempo que impedir as demissões dos dirigentes sindicais;

• vinculado à Redução da Jornada é importante que fossem estipuladas metas de elevação de 
escolaridade; destinando-se parcelas das horas remuneradas e não trabalhadas ao estudo; 

• valorizar os serviços e o funcionalismo público. É imprescindível a qualquer projeto soberano 
de nação, a universalização de serviços públicos, gratuitos e de qualidade, em áreas como 
Educação e Saúde;

• ampliar a capacidade de articulação e unifi cação das campanhas salariais, para a conquista de 
direitos por ramo de atividade;

• a CUT se posiciona contra a lógica mercantilista que vigora no INSS, lutando: pelo fi m da alta 
programada; pela nomeação urgente dos peritos concursados; pelo fi m do fator previdenciário; 
pelo fi m do retorno indiscriminado dos licenciados ao trabalho;

• a CUT defende a execução de uma ampla Reforma Agrária, valorizando o trabalhador rural 
e aumentando o emprego no campo; uma Reforma Urbana que privilegie a construção de 
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moradias populares, o que além de buscar sanar o défi cit habitacional, também geraria grande 
quantidade de postos de trabalho. Para além da garantia do direito do acesso à terra, a reforma 
agrária sintetiza a aspiração e a luta por um novo padrão de desenvolvimento do meio rural, 
integrado aos projetos nacionais soberanos; 

• a CUT reitera sua posição de que o “Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel” deve 
ser prioritariamente um instrumento de geração de emprego e renda e de inclusão social dos 
agricultores familiares e demais trabalhadores e decide pela participação efetiva das entidades 
cutistas nesse processo;

• universalização do acesso aos direitos fundamentais; valorização dos conhecimentos e das 
culturas tradicionais; garantia da segurança e da soberania alimentar; promoção da igualdade 
de gênero, de raças e etnias e a preservação ambiental integram-se em uma agenda com 
capacidade de democratizar, além da terra, o poder e a renda.

 
Salário Mínimo

A CUT deve reforçar, desde já, a implementação de uma campanha para dobrar o valor real do 
salário mínimo em relação ao seu valor de 2002, esclarecendo aos trabalhadores(as) e à população 
sobre sua viabilidade e medidas macroeconômicas necessárias para tornar possível tal aumento, 
bem como dos benefícios decorrentes para o conjunto da população.

Propomos a adoção, pelo governo, de uma política permanente de valorização do salário 
mínimo no Brasil, como parte essencial de uma política de desenvolvimento e de Estado, através 
da:

• defi nição do conceito de Salário Mínimo Necessário, a partir de pesquisa de orçamento familiar 
específi ca para os trabalhadores que ganham próximo ao salário mínimo;

• fi xação de um prazo para que o Salário Mínimo Necessário seja alcançado: 20 anos, com 
metas intermediárias, que considerem, anualmente, a infl ação e um percentual superior à 
produtividade média da economia – produto interno bruto per capita;

• adoção de uma política para desoneração tributária e de redução dos preços dos itens de 
maior peso no orçamento de uma família que recebe próximo ao salário mínimo; 

• luta pela preservação do poder de compra dos benefícios dos aposentados e pensionistas 
que recebem benefícios acima do mínimo;

• incentivo às políticas de PLR´s - Participação nos Lucros e Resultados, para os que recebem até 
dois salários mínimos, por meio de incentivos fi scais aos empregadores;

• instituição de políticas de redução de preços de itens essenciais (medicamentos e convênios 
médicos, por exemplo) de aposentados e pensionistas. Tais políticas podem basear-se no 
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desenvolvimento de pesquisas específi cas sobre custo de aposentados e pensionistas, visando 
aferir seus gastos;

• proposição ao Congresso Nacional de elaboração de critérios, baseados na viabilidade 
orçamentária e fi nanceira, para a criação de novos municípios no território nacional. Aliado 
ao aumento do aporte fi nanceiro ao Fundo de Participação dos Municípios, para auxiliar 
os Municípios com difi culdades em realizar o pagamento do salário mínimo aos servidores 
públicos destes municípios;

• efetivação da Comissão Quadripartite instituída pelo governo em 2006;

• viabilização de fontes de fi nanciamento para a política de valorização do salário mínimo. Uma 
possibilidade defendida pela CUT é a aprovação, pelo Congresso, de um Imposto Solidariedade 
sobre Grandes Fortunas, vinculado ao salário mínimo e que, sendo cobrado uma única vez, 
deverá gerar um fundo fi nanceiro capaz de alavancar essa política.

Super-Simples: substitutivo retira Direitos dos Trabalhadores

A CUT não pode aceitar que, em nome do incentivo à micro e pequena empresa, sejam retirados 
os direitos dos trabalhadores; como ocorre com o projeto em debate no Congresso Nacional com 
a implantação do Super-Simples (substitutivo do PLP 123/2004), conhecido como Super-Simples.

O projeto foi apresentado sob o pretexto de eliminar burocracias e regulamentar a unifi cação 
da legislação tributária das três esferas de governo, para micro e pequenas empresas. No 
entanto, extrapola em muito a abrangência dessa matéria e avança sobre legislação trabalhista, 
previdenciária e até em normas de fi scalização sanitária, ambiental, metrológica e de segurança 
do trabalho. Cabe à CUT lutar para que essas matérias sejam retiradas do substitutivo. 

A organização nacional do Cooperativismo de Economia e Crédito Solidário  
com a contribuição dos Ramos da CUT

A Central Única dos Trabalhadores criou em 1999 a Agência de Desenvolvimento Solidário - 
ADS, com o papel de promover a constituição, fortalecimento e articulação de empreendimentos 
autogestionários, buscando a geração de trabalho e renda através da organização econômica, 
social e política dos trabalhadores, inseridos em um processo de desenvolvimento sustentável e 
solidário. A Agência de Desenvolvimento Solidário deu início à incubação do Sistema Nacional de 
Economia e Crédito Solidário - Ecosol, através de um intenso trabalho de capacitação e assessoria às 
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cooperativas de crédito nos aspectos políticos, organizacionais e fi nanceiros, apoiada pela Secretaria 
da Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e por parceiros internacionais 
como o ICCO – Organização Intereclesiástica para a Cooperação ao Desenvolvimento, Fundação 
Rosa Luxemburgo, DGB Bildungswerk – Centro de Formação da Central dos Sindicatos Alemães.

A primeira etapa da ADS – Agência de Desenvolvimento Solidário possibilitou a constituição 
de cooperativas em dez Estados e a organização de duas centrais de cooperativas: a ECOSOL e 
a UNISOL. Agora, o que se pretende é a ampliação desta parceria para todo o território nacional. 
Já temos demandas para isto, como já temos a presença dos parceiros potenciais em todos os 
estados e microrregiões. O Brasil está mudando, os novos governantes tomarão posse em janeiro 
de 2007 com muitas promessas e poucos recursos orçamentários, porém, juntos podemos fazer 
a diferença positiva a favor de um trabalho articulado com a população de baixa renda, excluída 
do sistema fi nanceiro. O Banco Central, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco 
do Nordeste, o Banco da Amazônia, os Bancos de Desenvolvimento e alguns bancos privados já 
estão contribuindo ativamente para a inclusão fi nanceira. Precisamos, através das Cooperativas, 
contribuir para a inclusão econômica e social, contribuindo para que a população excluída dê um 
salto de qualidade de vida de forma duradoura e sustentável.

O ECOSOL – Sistema Nacional de Cooperativas de Economia e Crédito Solidário – constituído 
por Cooperativas de Crédito Singulares, Postos de Atendimento ao Cooperado (PACs), Bases de 
Apoio e pela Cooperativa Central de Crédito, funciona de maneira articulada através de sistemas de 
informação, comunicação e de governança cooperativa, administrados pela central em permanente 
contato – on line – com as cooperativas singulares e com o Banco Central. O Sistema ECOSOL é de 
propriedade indireta dos cooperados das cooperativas singulares; não possui fi nalidade lucrativa 
e tem como critério básico de efi ciência o pleno atendimento das necessidades fi nanceiras dos 
cooperados. 

A estratégia da ação do Sistema ECOSOL é a Inclusão e Organização Financeira da população de 
baixa renda, que é historicamente pertencente a comunidades excluídas dos serviços fi nanceiros 
formais e do acesso às agências bancárias. Ademais, os serviços fi nanceiros tradicionais são 
freqüentemente inadequados às necessidades fi nanceiras desta população, motivo pelo qual 
o Sistema ECOSOL trabalha pela ampliação e consolidação da oferta de serviços e produtos 
fi nanceiros adequados às necessidades das comunidades por ele atendidas, como também pela 
ampliação do volume de recursos fi nanceiros destinados a tais serviços e produtos fi nanceiros, 
como meio de promover a alavancagem da renda global destas comunidades.

Para que o Sistema ECOSOL possa cumprir a contento a estratégia de Inclusão e Organização 
Financeira desta população, torna-se imprescindível a ampliação de sua base de atuação, seja 
através da constituição de Postos de Atendimento ao Cooperado (PACs), seja através da constituição 
de novas Cooperativas de Crédito Singulares. Estes dois caminhos de ampliação condizem com o 
princípio da descentralização do sistema fi nanceiro ao nível das comunidades, que visa potencializar 
as fi nanças comunitárias e é o motivador principal da proposição atual do Sistema ECOSOL pela 
organização de Comitês de Finanças Comunitárias, que serão coletivos informais constituídos pela 
contratação recíproca de parceiros locais do Sistema ECOSOL. No governo Lula houve avanços 



19

nesta área, mas precisamos avançar ainda mais no combate à pobreza e à exclusão.

Nossa proposta combina a legitimidade dos mais de três mil sindicatos fi liados à CUT, 
estruturados nos diversos Ramos Estaduais e Nacionais, com a necessidade de, em conjunto, 
viabilizar a organização das famílias dos trabalhadores, das comunidades e dos diversos segmentos 
econômicos. Por exemplo: pela legislação atual do Banco Central, cada sindicato precisa fazer 
sua cooperativa. Como cada Ramo da CUT tem, em média, mais de cem sindicatos fi liados, em 
vez de se constituir milhares de cooperativas, cada Ramo constitui apenas uma cooperativa 
nacional, criando-se postos de atendimento aos cooperados – PAC’s, nos municípios e regiões. 
Nos Estados serão constituídas Bases de Apoio ou Central Estadual/Interestadual. As cooperativas 
já existentes, como as dos Metalúrgicos, Bancários, Agricultores Familiares e Servidores Públicos, 
gradativamente deverão fazer o processo de fusão nos seus respectivos Ramos, fi cando as atuais 
como responsáveis pelo processo de ampliação da base territorial para serem nacionais, conforme 
os ramos existentes na CUT. Da mesma forma, consideramos imprescindível a constituição de uma 
cooperativa nacional dos trabalhadores organizados em empreendimentos autogestionários e de 
economia solidária, particularmente os fi liados à UNISOL.

Esta é uma proposta de concepção estratégica de crescimento do cooperativismo solidário e 
que contribui muito para diminuir o trabalho informal e desprotegido, além de complementar o 
universo dos trabalhadores assalariados. Da mesma forma que construímos a CUT a partir de um 
Congresso Nacional e posteriormente os sindicatos foram-se fi liando à Central, as cooperativas 
nacionais por ramos de trabalhadores vinculados à CUT, também poderão combinar o esforço 
nacional com o trabalho local já desenvolvido pelos sindicatos e pelos movimentos sociais. A CUT 
começou com quarenta fi liados, hoje são mais de três mil. As cooperativas estão começando com 
alguns milhares, mas logo pretendemos ser vários milhões. Afi nal, fora do sistema bancário o Brasil 
possui mais de trinta milhões de trabalhadores.

Finalmente, quando todo mundo reclama das taxas de juros realizadas pelos bancos e pelo 
governo, nossa rede nacional de cooperativas de crédito e economia solidária pretende contribuir 
efetivamente para mostrar que é possível oferecer juros mais baixos para os trabalhadores que 
querem investir nas suas famílias e comunidades, valorizando a economia solidária e o bem-estar 
social. Afi nal, se um outro mundo é possível, vamos construí-lo!
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Delegado elabora proposta de moção

20



21

EIXO 3:

Democratização do Estado, Políticas Públicas e Universalização de Direitos

A polarização – na qual a CUT tem um lado bastante óbvio – tende a crescer ainda mais, 
conforme se aprofundam as contradições na experiência deste Governo de origem popular. Ela se 
dá entre os que defendem que a governabilidade se estabelece pelo cumprimento das exigências 
do capital fi nanceiro internacional e aqueles setores que defendem que há de se buscar uma nova 
governabilidade baseada na participação popular, na mobilização social e no atendimento às 
necessidades emergenciais do povo brasileiro, retirando renda do capital que parasita o Estado.

Uma agenda dos trabalhadores para alterar o perfi l das políticas públicas em nosso país – além 
de sua necessária democratização – deve ser baseada na busca de uma política de valorização 
permanente do salário mínimo; na redução da jornada de trabalho sem redução de salários; 
na recomposição do orçamento público destinado aos investimentos sociais, com a necessária 
diminuição do superávit, atendendo aos anseios emergenciais da população.

A fragilidade dos direitos sociais, provocada pelos anos de políticas neoliberais em nosso país, 
será superada com a inversão de prioridades no orçamento público. O contingenciamento dos 
investimentos públicos, sob o argumento de ampliar o superávit, é o alvo atual da luta de classes. 
A classe trabalhadora organizada e os movimentos populares, lutam para garantir recursos para as 
políticas sociais e para ampliar os gastos públicos com investimentos voltados para a distribuição 
de renda. Em outra ponta, os banqueiros e investidores fi nanceiros em geral pressionam o governo 
para cortar recursos públicos e manter os juros estratosféricos. Assim, conseguem obter os maiores 
lucros de sua história, com a máxima concentração de renda. Em torno do orçamento público está 
em combate a classe trabalhadora versus os capitalistas.

Fortalecer a democracia signifi ca, sobretudo, garantir que o Estado e as políticas públicas 
estejam a serviço do bem comum da população. Reafi rmamos as resoluções já aprovadas no 8º 
CONCUT sobre Papel do Estado, Políticas Públicas e atuação da CUT. Assim, em linhas gerais, nossa 
atuação deve se pautar pela:

a) participação na defi nição e acompanhamento dos orçamentos públicos em todas as esferas 
de governo, visando ampliar a distribuição de renda e universalização do acesso e permanência 
junto às políticas e ações públicas;

b) intervenção organizada e qualifi cada em fóruns e espaços públicos, visando garantir o caráter 
público do Estado, a qualidade e aprimoramento das políticas e serviços prestados; a instituição 
de mecanismos de participação efetiva na gestão e desenvolvimento das políticas, incluindo a 
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adoção de mecanismos concretos de controle social.

Dar concretude a estas decisões implica, necessariamente, em retomar e aprimorar processos e 
atividades de articulação e qualifi cação/capacitação dos conselheiros que representam a CUT nos 
diversos conselhos de gestão de Políticas Públicas, de modo a intensifi car e garantir a ação cada 
vez mais articulada do conjunto das instâncias nestes espaços.

Também, impulsionar uma reforma política que traga mudanças no sistema eleitoral e partidário, 
para combater a corrupção. Mas seria insufi ciente se não viesse acompanhada da implementação 
das consultas nacionais propostas por iniciativa popular. Ao lado disto, a implementação do 
Orçamento Participativo Nacional como política de governo, trará as decisões sobre as prioridades 
orçamentárias para as mãos da população brasileira.

A conquista da regulamentação do artigo 14 da Constituição Federal passa a ser estratégica 
para a CUT. Só os setores comprometidos com a democracia e a população podem mobilizar os 
trabalhadores(as) para garantir a participação direta de cada eleitor nas decisões de maior interesse 
do conjunto da classe trabalhadora, tanto na esfera federal quanto estadual e municipal.

É preciso também considerar a realização de Conferências das Cidades, com a formação 
de conselhos que têm se constituído em um dos mais amplos e democráticos processos para 
multiplicar e institucionalizar oportunidades de participação direta da sociedade, junto com o 
Poder Público, na formulação, execução e fi scalização das políticas públicas para a ocupação e o 
uso dos espaços urbanos. 

Assim, garantir o direito à Cidade e à cidadania, deve fazer parte de nossa estratégia de ação nesse 
próximo período, como forma de superar as desigualdades sociais, expressas dramaticamente nas 
cidades de todos os portes: a multiplicação de famílias e de comunidades que, sem outros espaços e 
oportunidades para moradia, instalam-se em favelas, lixões, encostas de morros e áreas ribeirinhas, 
onde sobrevivem em condições precárias e sob risco permanente; a convivência com a ocupação 
ilegal de terras públicas por poderosos inescrupulosos, enquanto falta a milhões de brasileiros 
pobres o direito à posse de lotes urbanos com infra-estrutura básica, como abastecimento de 
água, saneamento de esgotos e sistemas de transporte.

Serviço Público

Qualifi car e Democratizar o Serviço Público, com um Servidor Público 
Profi ssionalizado

Não existem políticas públicas de qualidade sem valorização dos servidores públicos. Para além 
da convocação – encaminhada pelo atual governo – de milhares de servidores públicos por meio 
de concursos, o movimento sindical tem se organizado em torno da luta por Planos de Carreira. 



23

A negociação coletiva por aumento salarial dos servidores públicos deverá ser conquistada na 
prática, mesmo com a ausência deste direito em forma de lei.

A Constituição Federal de 1988 constituiu as bases para um serviço público profi ssionalizado e 
de qualidade, ao estabelecer o princípio do concurso público como critério de ingresso, limitações 
claras para cargos em comissão, exigência de implantação de regime jurídico único, planos de 
carreira e isonomia de vencimentos; além de permitir a sindicalização dos servidores públicos 
estatutários.

No entanto, o processo vivido pelo país no período pós-constituinte foi a ascensão do 
neoliberalismo. Durante os Governos Collor de Mello e FHC, os serviços públicos foram duramente 
atingidos pelas políticas de Estado mínimo. As privatizações, terceirizações e transferências de 
responsabilidade sobre políticas públicas para agências reguladoras, combinadas com grande 
redução do quadro dos servidores, através de PDV’s e da não realização de concursos, além da 
fl exibilização das formas de contratação, com a criação do emprego público, causaram enorme 
precarização nos serviços públicos em geral.

A própria Constituição Federal sofreu profundas alterações, seja no papel econômico do Estado, 
com a quebra de monopólios estatais e as privatizações, seja em sua organização com a denominada 
Reforma Administrativa, que reescreveu o papel dos servidores públicos na estrutura, ou ainda, na 
Reforma da Previdência, que retirou direitos dos trabalhadores públicos e privados. Soma-se a isso, 
a política econômica de participação submissa na economia globalizada, que produziu graves 
conseqüências no desenvolvimento do país, gerando um elevado endividamento público que 
forçou a redução dos investimentos públicos e dos gastos sociais, tais como: educação, saúde, 
saneamento, moradia, reforma agrária, etc.

A Reforma da Previdência no início do Governo Lula manteve a lógica de retirada de direitos 
dos servidores públicos, sem resolver os problemas estruturais da Previdência.

Por outro lado, a pressão dos movimentos sociais e ações governamentais impuseram derrotas 
à lógica do Estado mínimo e da privatização de direitos. As principais iniciativas do Governo Lula 
na ruptura com a proposta neoliberal foram no sentido de paralisar o desmonte do Estado e 
de recuperar sua capacidade enquanto gestor e executor de políticas públicas. Citam-se entre 
elas a ampliação do ensino superior público, com a formação de mais universidades federais em 
diversas regiões do país; a contratação de mais servidores públicos para as instituições e empresas 
públicas, iniciando assim um processo de recuperação do serviço público, com a implantação de 
planos de carreira para alguns destes e a aprovação de um fundo de educação básica – o FUNDEB 
– baseado em patamares diferenciados do período neoliberal sobre fi nanciamento e gestão desta 
área da educação. O Estado deve ser provedor de políticas públicas que garantam o exercício da 
cidadania plena, com acesso aos serviços públicos, com participação popular e com distribuição 
de renda. Não existem, porém, políticas públicas de qualidade sem valorização dos servidores 
públicos. Para além da convocação – encaminhada pelo atual governo – de milhares de servidores 
públicos por meio de concursos, é preciso que se construa efetivamente uma política salarial, com 
diretrizes gerais, para o conjunto do funcionalismo, que ao mesmo tempo em que recupere o 
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poder aquisitivo perdido ao longo da última década, tenha o condão de acabar com as imensas 
distorções existentes. É fundamental que se discuta a implementação de pisos salariais, buscando 
mecanismos de redução das diferenças entre os menores e os maiores salários nas três esferas do 
governo.

O discurso do Governo Federal de corrigir as distorções salariais através das propostas de 
Planos de Carreira, não tem sido implementado. Na prática, as distorções salariais continuam. Os 
setores que têm as menores remunerações, tais como saúde, educação e PCC, continuam nesta 
condição. Bem como se manteve a política de desvinculação da remuneração de ativos e inativos 
e a remuneração através de gratifi cações.

O movimento sindical de servidores públicos tem se organizado em torno da luta por Planos 
de Carreira. Estes devem ser vistos não só como reivindicação corporativa e legítima, mas 
como espinha dorsal estruturante dos serviços públicos. A concepção de estado republicano, 
democrático e efi ciente deve nortear as propostas de planos de carreira. O direito de organização 
sindical garantido na CF/88, continua sofrendo enormes limitações nas três esferas de governo. 
Não são poucos os casos de ataques à organização sindical por governadores e prefeitos (desde 
não recolhimento da contribuição ao sindicato, não liberação de dirigentes, etc.). Em nível federal, 
embora tenha havido a implementação de uma mesa nacional de negociação permanente, 
pouco se avançou no que diz respeito aos direitos de organização sindical efetivamente. Mesas de 
negociação permanente são uma raridade nos estados e municípios.

A inexistência de direito à negociação coletiva, força os servidores a usar a greve como 
instrumento de pressão, para que as administrações públicas recebam as representações sindicais 
para “negociar”. Os procedimentos e acordos, realizados muitas vezes, não são formalizados, e 
freqüentemente vemos categorias de servidores em greve, cobrando o cumprimento de acordos 
estabelecidos.

Os direitos de organização ainda são bastante precários. Em nível federal, é inaceitável 
que o Governo Lula esteja chegando ao fi nal do seu mandato sem ter garantido avanços na 
democratização das relações de trabalho e nos direitos de organização sindical; como por exemplo, 
o restabelecimento do direito de licença classista, com ônus para os órgãos e não para as entidades 
sindicais. 

Somente teremos um serviço público de qualidade, com um servidor público profi ssionalizado. 
Para tanto, a Coordenação dos Servidores Públicos da CUT deve orientar a luta dos servidores 
públicos das três esferas de governo, por meio das seguintes bandeiras:

1- Reconhecimento da organização sindical dos servidores públicos, com garantias efetivas à 
atuação das direções sindicais.

2- Regime Jurídico Único, com a implantação dos Planos de Carreira e Isonomia de 
Vencimentos.

3- Cabe à CUT construir as diretrizes gerais para os planos de carreira das três esferas de 
Governo.



25

4- Exigência do concurso público para ingresso no serviço público, sendo os cargos em comissão 
restritos às atribuições de direção, chefi a e assessoramento.

5- Direito à negociação coletiva no serviço público.

6- Pleno direito à greve.

7- Previdência pública, com gestão paritária entre Estado e segurandos.

8- Garantia de condições de trabalho e saúde aos(às) trabalhadores(as) do serviço público.

O 9º CONCUT resolve que a CUT deve lutar pela aprovação da PEC 054/99 e pela estabilidade 
dos funcionários públicos contratados em caráter temporário (ACT). 

Educação

Compreendendo o campo educacional como um dos diversos campos de disputa de hegemonia 
na sociedade, a Central enfrentou o desafi o de propor e desenvolver novas metodologias 
educacionais, a partir de uma concepção inovadora de educação – Educação Integral, demonstrando 
na prática o desenvolvimento de projetos políticos pedagógicos fundamentados no trabalho como 
princípio educativo, nas realidades locais e experiências dos trabalhadores(as) no processo de 
construção de novos conhecimentos e validando os conhecimentos dos trabalhadores adquiridos 
ao longo da vida, na sociedade e especialmente no trabalho.

Essa estratégia nunca se colocou em uma perspectiva de substituição do papel do Estado, mas 
objetiva construir projetos alternativos para a conquista de políticas públicas de educação, que 
refl itam os reais interesses da classe trabalhadora.

Assim, o 9º CONCUT reafi rma a importância da Central dar continuidade ao desenvolvimento 
de experiências no campo da educação integral dos trabalhadores, sempre na perspectiva de 
infl uenciar as políticas públicas de educação, em especial para alfabetização e educação continuada 
de jovens e adultos e para a educação profi ssional.

A CUT lutará pela defesa das reservas de cotas para índios e negros nas universidades 
públicas.

A CUT lutará para que seja obrigatória a inclusão no currículo escolar do ensino médio, a partir 
do 1º ano, as disciplinas de Filosofi a e Sociologia, em todo o território nacional e ministradas por 
profi ssionais da área; visto que, são áreas de conhecimento que ajudam a desenvolver o raciocínio 
lógico e crítico do jovem.

Em Defesa da Educação no Campo

A CUT lutará em defesa da educação do campo, fazendo gestão junto aos órgãos competentes 
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do Governo Federal, com as seguintes reivindicações:

1. Articular e coordenar a construção de uma Política Nacional de Educação do Campo, em 
parceria do governo federal com os movimentos sociais, levando em conta as Diretrizes 
Operacionais, experiências já existentes e a plataforma aqui indicada.

2. Criar uma Política de Financiamento diferenciado para a Educação do Campo, com defi nição 
de custo-aluno que leve em conta os recursos e serviços que garantam a qualidade social da 
educação, as especialidades do campo e de seus sujeitos.

3. Cumprir a Constituição Federal que determina a aplicação dos recursos vinculados de no 
mínimo 18% da União e 25% dos estados e municípios, para manutenção e desenvolvimento 
do ensino publico; desvinculando a dívida pública (externa e interna) destes recursos.

4. Eliminar a Desvinculação dos Recursos da União (DRU), que repassa 20% dos mesmos para 
outras áreas, e voltar a garanti-los para a Educação;

5. Garantir a participação de representantes dos movimentos sociais do campo na Comissão de 
discussão do FUNDEB e no acompanhamento da sua aplicação.

6. Regulamentar o regime de colaboração e cooperação entre as três esferas do Poder Público, 
quanto à sua responsabilidade na implementação das políticas de Educação.

7. Articular uma política de Educação do Campo com as diferentes políticas públicas, para a 
promoção do desenvolvimento sustentável do campo, priorizando os seus sujeitos.

8. Incentivar e apoiar a elaboração, a distribuição e avaliação de materiais didáticos específi cos 
dos sujeitos do campo.

9. Mobilizar iniciativas para a derrubada dos vetos do Plano Nacional de Educação (PNE).

10. Participar da Avaliação do Plano Nacional de Educação (PNE) e reformulá-lo, para nele incluir 
a Educação do Campo.

11. Regulamentar, com urgência, a Resolução 03/99, especialmente no que se refere à criação, à 
regulamentação e ao reconhecimento da escola Indígena, do professor e da professora indígena 
e garantir a sua formação específi ca.

12. Incorporar a Educação do Campo nos Planos Estaduais e Municipais de Educação, assegurando 
a participação dos Movimentos Sociais no acompanhamento da sua execução.

13. Garantir a participação dos Movimentos Sociais nos Conselhos de Educação Nacional, 
Estaduais e Municipais, e em outros espaços institucionais.

14. Garantir a construção coletiva do projeto político pedagógico da Educação do Campo 
com a participação da diversidade dos sujeitos, tendo sempre como referência os direitos dos 
educandos e das educandas.

15. Garantir reconhecimento e fi nanciamento público das escolas dos acampamentos (escolas 
itinerantes), dos assentamentos, dos Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFA’s) 
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e a certifi cação da escolarização desenvolvida na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA).

16. Promover todos os meios necessários para acelerar a implementação das Diretrizes 
Operacionais para Educação Básica nas escolas do campo.

17. Garantir a formação específi ca de educadores e educadoras do campo, pelas universidades 
públicas e gratuitas e pelo poder público em parceria com Movimentos Sociais.

18. Participar do debates sobre a Reforma da Universidade, garantindo a incorporação da 
Educação do Campo.

19. Discutir com as universidades públicas a inclusão da Educação do Campo nos seus projetos 
político-pedagógicos e nos seus planos de desenvolvimento institucional.

20. Investir na formação e na profi ssionalização dos educadores, das educadoras e outros 
profi ssionais que atuam no campo, priorizando os(as) que nele vivem e trabalham.

21. Criar, para os educadores e educadoras do campo, Centros Regionais de Formação, 
devidamente equipados e fi nanciados pelo poder público.

22. Potencializar a Coordenação de Educação do Campo e o Grupo Permanente de Trabalho 
(GPT) de Educação do Campo do MEC, com participação dos Movimentos Sociais, para viabilizar 
a implementação das propostas de Educação do campo em todos os níveis, levando em conta 
a plataforma aqui indicada.

Saúde e Seguridade

Em Defesa do Sistema Único de Saúde

A defesa do SUS é questão estratégica para os trabalhadores. O Sistema Único de Saúde 
tem como diretrizes básicas a universalidade, a eqüidade, a igualdade, a descentralização, o 
fi nanciamento e o controle social. Como, conceitualmente, a política pública de saúde se destina a 
toda a sociedade, esta é uma de nossas mais importantes conquistas históricas.

Nosso desafi o é resistir aos ataques que o SUS sofre dos empresários e de seus representantes 
que estão inseridos no parlamento e no poder executivo, que mercantilizam a saúde e que também 
atacam a política de saúde pública por meio de terceirizações e parcerias entre os setores público 
e privado. Os sindicatos precisam se reaproximar da luta em defesa do SUS. É urgente a retomada 
dessa discussão e o efetivo envolvimento dos sindicatos na defesa do SUS, participando do FOPS 
(Fórum Popular de Saúde) e dos espaços institucionais de controle social (Conferências, Conselhos 
e Comissões Temáticas).
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A Central deverá convocar uma Conferência de Saúde com todos os sindicatos e demais 
movimentos sociais do campo de esquerda.

Lutar junto ao SUS, pela implantação do CEREST (Centro de Referência sobre Saúde do 
Trabalhador).

Engajamento da CUT Nacional e as estaduais pela aprovação da regulamentação da EC 29, PL 
01/2003 que tramita no Congresso Nacional, que defi ne os critérios para o fi nanciamento do SUS 
nas três esferas de governo.

Implantação/Implementação do PAISM (Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher) 
em todos os municípios, levando em conta a mulher em toda sua diversidade, além de garantir 
aos parceiros o acesso aos programas de planejamento familiar, pré-natal e prevenção das DST’s/
AIDS.

Reivindicação de uma política de saúde voltada para a prevenção do mal de Alzheimer e doenças 
similares, na defesa da cidadania do doente mental, de sua autonomia e reintegração à família e 
à sociedade, para que sejam supridas suas reais necessidades em termos materiais, fi nanceiros, 
psicossociais, de saúde e qualidade de vida.

Em Defesa da Proposta de Diretrizes do PCCS-SUS

A necessidade de Planos de Carreiras, Cargos e Salários do Âmbito do SUS - PCCS-SUS foi 
reconhecida em todas as Conferências Nacionais de Saúde. Porém, só em abril de 2004 foi criada a 
Comissão Especial Responsável pela Elaboração da Proposta Preliminar de Diretrizes do PCCS do 
SUS. Esta comissão compreendeu a participação de representantes de confederações nacionais de 
trabalhadores na saúde e gestores dos Ministérios da Saúde, Ciência e Tecnologia e Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Com o fruto do esforço desta comissão foi elaborada uma proposta de um 
PCCS-SUS, na qual os gestores do SUS encontrarão instrumentos para implementar políticas de 
motivação, de desenvolvimento profi ssional e evolução funcional. 

A proposta do PCCS-SUS encontra-se em debate na Mesa Nacional de Negociações do SUS, 
onde corre o risco de sofrer alterações propostas pelos gestores municipais.

Assim, em face à signifi cativa preocupação e em defesa da tentativa de uniformizar as diretrizes 
de gestão de recursos humanos no Sistema Único de Saúde, o 9º CONCUT resolve:

“A CUT defenderá a agilização do debate da proposta do PCCS-SUS elaborada pela Comissão 
Especial Responsável pela Elaboração da Proposta Preliminar de Diretrizes dos PCCS do SUS e 
orientará suas entidades orgânicas e fi liadas no sentido de garantir as reivindicações históricas 
dos trabalhadores do SUS”.
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Saúde do Trabalhador

Previdência Social

A CUT deve debater, mobilizar e pressionar o Congresso quanto à aprovação de uma lei de 
universalização dos direitos previdenciários.

A Central deve provocar discussão e debates junto ao Ministério da Previdência quanto à 
limitação de tempo para aposentadoria do segurado especial, ditada pelo artigo 143 da Lei 
8.213/91, que contraria o disposto no artigo 39 da mesma lei.

A Aposentadoria Especial dos Professores e Professoras

A Câmara está analisando a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 481/05, da deputada 
Neyde Aparecida (PT-GO), que reduz em cinco anos o tempo de contribuição à Previdência Social 
para a aposentadoria dos professores da rede pública em todos os níveis (federal, estadual e 
municipal), inclusive os da administração indireta, que tenham ingressado no serviço público até 16 
de dezembro de 1998, desde que tenham trabalhado exclusivamente em funções de magistério na 
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. A FETRAM-SC e CONFETAM  entendem que 
a proposta recupera o item da chamada PEC Paralela da Previdência Social, aprovada pela Câmara 
e, posteriormente, rejeitada pelo Senado. De acordo com a proposta, esses(as) professores(as) 
poderão aposentar-se com proventos integrais; desde que preencham, cumulativamente, as 
seguintes condições: 30 anos de contribuição, se homem; e 25, se mulher; 15 anos de carreira e 5 
anos no cargo em que se der a aposentadoria; idade mínima de 55 anos, se homem; e de 50 anos, 
se mulher; sujeita à redução de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a 
condição prevista no primeiro item. A Emenda 47, resultante da PEC Paralela, proíbe aposentadoria 
diferenciada; excetuando pessoas defi cientes e pessoas que exerçam atividades de risco, ou cujas 
atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física. Aos servidores públicos contratados até 16 de dezembro de 1998 (incluindo professores), 
são exigidos: 35 anos de contribuição, se homem; e 30, se mulher. 

Lembramos que os prazos diferenciados para a aposentadoria de professores existiam desde 
1967 e foram mantidos pela Constituição de 1988 e pelas emendas constitucionais 20 e 41. Na 
Votação da Emenda 47, porém, o Senado suprimiu esse direito do texto aprovado pela Câmara. 
Assim, diante destes fatos, a CUT defenderá e lutará pela aprovação da PEC 481/05.

Periculosidade e aposentadoria na construção civil e correios

No início da década passada, o setor da construção civil brasileira, assim como outros setores da 
economia, vêm passando por um processo signifi cativo de reestruturação produtiva em diversos 
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de seus segmentos, impactando diretamente o cotidiano dos trabalhadores e do movimento 
sindical do setor. Embora a velocidade e o ritmo de adoção dessas mudanças sejam bastante 
diferenciados nas diversas regiões do país, é inegável que, mais recentemente, um grande número 
de empresas passaram a adotar novos métodos de construção, baseados na utilização de novas 
tecnologias e de novas formas de gestão da força de trabalho. A indústria da Construção Civil 
mantém elevados índices de acidentes de trabalho, apesar de esforços do movimento sindical no 
sentido de reduzi-los. Infelizmente, esse setor é o que, ainda hoje, apresenta as piores condições 
de segurança no país. Os relatórios do Ministério do Trabalho e Emprego, disponíveis até o ano 
de 2003, demonstram que só naquele ano o setor da construção foi o responsável por mais da 
metade dos acidentes de trabalho mortais: dos 280 acidentes registrados, 156 sucederam na 
construção civil. Essa situação onera terrivelmente a Previdência Social e o Sistema Único de 
Saúde, considerando-se o atendimento médico e o pagamento de indenizações e benefícios ao 
trabalhador acidentado.

Muitos canteiros de obra não atendem aos requisitos mínimos de ordem e limpeza. É freqüente 
nesse ambiente de trabalho o acúmulo de materiais pontiagudos e escombros e a falta de 
dispositivos de proteção às rampas e passarelas. O transporte do pessoal, normalmente, não 
atende às normas de segurança. Os Equipamentos de Proteção Individual usados são apenas os 
capacetes e as luvas, fi cando esquecidos os protetores auriculares e faciais, os cintos de segurança 
e os sapatos especiais. Na fase mais demorada da construção (trabalho de concreto armado), 
freqüentemente há quedas nas beiras das lajes, choques elétricos causados por vibrações, até 
por fi os de alta tensão, além de queda de materiais nas áreas juntos às fachadas, acrescentando 
ainda as doenças provenientes do esforço repetitivo, da força bruta no exercício da profi ssão e das 
psicológicas, oriundas da implantação das novas tecnologias.

Para complementar o quadro, os processos decorrentes de acidente de trabalho são muito 
morosos, o que prejudica as conquistas dos direitos do trabalhador.

Ainda há nesse setor uma grande massa de trabalhadores em situação de informalidade. Nessa 
situação, a tendência é elevar-se a subnotifi cação acidentária; acrescente-se o fato de a população 
ser formada ainda por uma grande parcela de pessoas que desconhecem seus direitos, o que faz 
com que os trabalhadores acabem admitindo a culpa pelos acidentes, não chegando sequer a 
procurar atendimento à saúde ou, quando o fazem, omitem o seu problema de saúde como sendo 
relacionado ao trabalho.

Diante do exposto, elaboramos uma proposição com o objetivo de considerar perigosas as 
atividades na construção civil, o que implica reconhecer a situação de risco permanente em que esses 
trabalhadores são submetidos, para que possamos garanti-los do direito de uma aposentadoria, 
visto que só uma pequena parcela, cerca de 5%, se aposenta por tempo de serviço, sendo hoje a 
média de idade da população brasileira sessenta e nove anos, segundo dados estatísticos. Só que 
na construção civil, devido a todos os fatores já citados, a média de idade é bem menor. Neste 
sentido, mesmo por tempo de idade, os trabalhadores não conseguem a aposentadoria e dada a 
importância social do projeto, contamos com o apoio de nossos pares.
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Na Indústria da Construção Civil e da Construção Pesada, onde os ambientes de trabalho 
são totalmente perigosos, com altas estatísticas de morte, mesmo naquelas que disponibilizam 
os EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva), fi ca evidente a necessidade da CUT lutar pelo 
enquadramento da periculosidade de grau máximo para a atividade; incluindo esta na NR (Norma 
Regulamentadora) 16, em alínea dentro do anexo, ou criando um anexo próprio.

A CUT apóia o PL 082/2003, em tramitação na Câmara, aprovado no Senado sobre periculosidade 
dos carteiros. 

COPES - Cobertura Previdenciária Estimada e Fator Previdenciário

O Programa COPES – Cobertura Previdenciária Estimada, conhecido como Programa Data 
Certa ou como de alta pré-datada, estipula prazo máximo para o benefício de licença saúde do 
trabalhador. No entanto, muitos são obrigados a voltar ao trabalho ainda doentes.

Ao invés de reduzir as fi las, como preconizava, esse programa tem criado uma série de 
transtornos para os trabalhadores. São vários os casos de trabalhadores lesionados, antes mesmo 
da sua recuperação são encaminhados para o trabalho. O INSS por sua vez demora a responder, ou 
quando nega o pedido de reconsideração, tem deixado o trabalhador desprotegido, ocasionando 
até demissão sob o pretexto de abandono de emprego, fato que tem gerado uma grande demanda 
judicial.

Urge a necessidade de implementação de ações integradas, principalmente envolvendo 
os órgãos da previdência; trabalho; vigilância sanitária; centros de saúde do trabalhador e do 
movimento sindical. É necessário combater a subnotifi cação da ocorrência de acidentes e 
doenças relacionadas ao trabalho, seja pela omissão do empregador em não registrar através de 
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), seja pelas difi culdades impostas pelo próprio INSS 
em não acatar as CAT’s emitidas por entidades sindicais.

O INSS ao não assegurar, desde logo, o benefício acidentário que tem fonte de custeio (Seguro 
Acidente de Trabalho – SAT, que incide sobre a folha de pagamento das empresas), concedendo 
quando muito o benefício auxílio-doença, que não tem fonte de custeio, saindo do caixa geral, em 
prejuízo do lesionado(a), de sua família, da sociedade, e da própria previdência como um todo; 
além de contrariar seus próprios interesses, permite que os empregadores continuem demitindo 
trabalhadores(as) acidentados(as) e lesionados(as), mesmo ao arrepio da lei. E que sequer 
conseguem retornar ao mercado formal de trabalho, já que não mais são aprovados(as) nos novos 
exames admissionais que são exigidos.

Situação semelhante é a das aposentadorias especiais, que têm servido de um verdadeiro 
incentivo à sonegação, pois os empregadores deixam também de informar as condições em que é 
desenvolvido o trabalho para não recaírem sobre a contribuição patronal, os índices das alíquotas 
para as atividades especiais.

Por tudo isso, a CUT deve lutar e exigir do governo mudanças imediatas nestes procedimentos, 
que têm prejudicado a classe trabalhadora brasileira, posicionando-se  contra a COPES e exigindo 
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a contratação imediata de peritos para o INSS, além de lutar pelo fi m do fator previdenciário.

Saúde do Trabalhador no SUS e defesa do SAT

A imensa maioria dos municípios tem pouca ou nenhuma atuação voltada à saúde do 
trabalhador, predominando a ausência da prática do planejamento local e de equipes de saúde 
para execução destas ações. O investimento em recursos humanos e materiais é muito baixo, 
sendo incipientes os mecanismos de participação e controle social, por exemplo, não existem 
CIST’s (Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador) na quase totalidade dos municípios.

Por isso é necessário que a CUT fortaleça essas comissões onde elas já existam e contribua 
para a criação nas cidades onde não possuam mecanismos de controle social, como as Comissões 
Temáticas e Fórum Popular de Saúde nos municípios e no estado. Além disso, deve:

a) estabelecer política de organização e formação sindical que contemple a análise de 
determinantes, riscos e danos à saúde e a luta contra a nocividade dos ambientes, como também os 
processos de trabalho nos diversos ramos produtivos, devendo ser transformadas as necessidades 
e problemas de saúde em luta coletiva dos trabalhadores;

b) promover cursos de capacitação em Saúde do Trabalhador, realizando em conjunto com um 
jurídico previdenciário a todos os dirigentes sindicais cutistas;

c) divulgar e participar das Conferências de Saúde e das Conferências Temáticas (de âmbito 
regional, municipal, estadual e nacional), visando pautar o conhecimento da RENAST e a discussão 
sobre saúde do trabalhador, bem como disputar vagas nos Conselhos de Saúde e Conselhos 
Deliberativos nos Centro de Referência em Saúde do Trabalhador-CEREST’s, conforme todo o 
artigo 5º da Portaria do Ministério da Saúde, 2437/GM de 7 de dezembro de 2005;

d) defender a manutenção do SAT (Seguro Acidente de Trabalho) público, bem como a 
implantação de mecanismos de controle social com a revogação do parágrafo 10 da Constituição 
Federal.

CIPAS

A CUT deve lutar pela constituição de Comissões de Saúde não paritárias em todos os locais 
de trabalho, em substituição às CIPAS, devendo ser assegurada a estabilidade no emprego para os 
eleitos, titulares e suplentes com normas que garantam sua autonomia na luta contra os acidentes 
e doenças do trabalho.

Enquanto não conquistamos Comissões de Saúde autônomas, sob controle dos trabalhadores, 
deveremos, além de fortalecer as CIPAS existentes, lutar para que seja obrigatória a sua constituição 
em todas as empresas públicas ou privadas que tenham 20 ou mais empregados, devendo também 
ser assegurada a estabilidade no emprego para todos os membros titulares e suplentes eleitos.
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Aos cipeiros eleitos deverá ser assegurado o mais amplo controle, fi scalização e acompanhamento 
dos programas de saúde nos locais de trabalho: PPRA (Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais), LTCAT (Laudo Técnico de Condições de Ambiente do Trabalho), PCMAT (Programa 
de Condições do Meio Ambiente do Trabalho), PCMSO (Programa de Condição Médico da Saúde 
Ocupacional), acompanhamento do médico ou engenheiro nos ambientes de trabalho.

Amianto

Hoje em nosso país, através de processos movidos apenas por trabalhadores expostos ao 
amianto, foram reconhecidos pelas empresas que mais de 2.500 trabalhadores destes estão com 
câncer, vítimas do amianto. Este número é bem maior, visto que os trabalhadores da construção 
civil, que montam telhas, caixas d´água e principalmente os que fazem demolições – onde no 
passado este material era usado no isolamento térmico – estão fora de todo e qualquer controle 
que, por ventura, venha acontecendo no setor de fi brocimento. Assim, fi ca para o estado o ônus das 
despesas decorrentes de internações quando diagnosticadas, pois não se faz o histórico laboral 
destes trabalhadores. 

Uma análise mais apurada comprovaria a relação direta entre o contato com o amianto e 
a enfermidade. A Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção e da Madeira, fi liados à CUT – CONTICOM desde a sua fundação, vem se posicionado 
pelo banimento do amianto e, durante esse período, sempre esteve ao lado daqueles que defendem 
o seu fi m como matéria-prima. Defendemos o direito ao trabalho em ambientes seguros, sem 
agentes agressivos e/ou nocivos que possam causar danos à saúde e, principalmente, quando a 
vida é colocada em risco; porque trabalhar, sim; adoecer, jamais. Para a concretização e consolidação 
deste objetivo estratégico, que diz respeito à qualidade das condições de trabalho e de vida, bem 
como à segurança e ao meio ambiente, e tendo em vista a complexidade das questões sociais e 
econômicas que envolvem o processo de produção e utilização do amianto no Brasil, defendemos 
as seguintes questões:

a) reafi rmamos nossa posição de banimento do amianto, iniciando uma ampla campanha 
nacional de esclarecimento aos trabalhadores(as) e à sociedade em geral, sobre os riscos da 
exposição à fi bra e as ações que visem o banimento;

b) promover estudos sobre o impacto social e econômico decorrentes da realocação de mão-
de-obra do setor mineral do amianto, para empregos em outros setores de extração (Fibras 
Substantivas);

c) promover processos de responsabilidade civil e criminal contra as empresas responsáveis 
pela transferência de riscos, em casos de doenças provenientes da exposição ao amianto;

d) encaminhar ações junto aos órgãos públicos no sentido de solucionar a destinação dos 
resíduos contendo o amianto;

e) estabelecer contatos com parlamentares para que entrem com projetos nas suas respectivas 
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câmaras, objetivando o banimento do amianto até que seja aprovado um projeto de lei federal 
proibindo o amianto no Brasil.

Frentes Parlamentares: habitação rural, agricultura familiar e reforma 
agrária

Garantia de Acesso ao Crédito

O 9º CONCUT resolve:

A CUT deve propor uma frente parlamentar em defesa da Habitação Rural para agricultura 
familiar a partir dos  seguintes pontos: criar mecanismos de fortalecimento, consolidação 
e ampliação dos programas do FGTS – Fundo de Garantia Tempo de Serviço; do FDS – Fundo 
de Desenvolvimento Social; do PSH – Programa de Subsídio de Habitação de Interesse Social, 
destinados à habitação rural; criar mecanismos para destinar recursos do PROESQ para a formação 
e qualifi cação dos agricultores familiares que participam de programas habitacionais; criar 
mecanismos de garantia do acesso, desburocratização e aceleração aos mecanismos de crédito, 
destinados aos programas habitacionais rurais. Isso poderia ser feito através da criação de um 
software, para que as organizações sociais da agricultura familiar pudessem operar e tabular os 
dados; estabelecer negociações com o MDA para a COOPERHAF; acompanhar a elaboração e 
implementação de projetos em infra-estrutura (galpões, chiqueiros, agroindústrias) do PRONAF 
Investimento; criar mecanismos para que o subsídio ao programa habitacional rural do FGTS fosse 
equivalente ao praticado para as regiões metropolitanas; criar mecanismos de substituição do 
seguro de crédito do FGTS por um Fundo Garantidor.

Em defesa da Agricultura Familiar

O 9º CONCUT resolve:

A CUT deve propor uma frente parlamentar em defesa da agricultura familiar a partir dos 
seguintes pontos: 

- projeto de lei para reconhecer a agricultura familiar como política de estado; ampliação das 
políticas de crédito; não adotar política de contingenciamento; instituir mecanismos de controle 
da expansão do agronegócio; instituir instrumentos legais para controlar expansão dos projetos 
de barragens; realização de mais concursos para aumentar o quadro de pessoal do MDA; instituir 
que a PGPM – Política de Garantia de Preços Mínimos, para os produtos da agricultura familiar, seja 
diferenciada e permanente; instituir programas de pesquisa na área da agroecologia para agricultura 
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familiar; criar mecanismos para aumentar recursos para a política de ATER – Assistência Técnica 
e Extensão Rural; criar mecanismos para aumentar recursos para a política de comercialização 
aos produtos da agricultura familiar de forma gradual, aumentando, a cada ano, 2 bilhões para 
aquisição de alimentos; criar mecanismos de maior inserção no mercado interno aos produtos da 
agricultura familiar; criar mecanismos na política do Biodiesel, onde os agricultores(as) familiares 
possam atuar na cadeia produtiva com crédito subsidiado do Governo Federal.

Reforma Agrária

O 9º CONCUT resolve:

A CUT deve defender uma ampla reforma agrária, valorizando o trabalhador rural, aumentando 
o emprego, melhorando a infra-estrutura no campo; e uma reforma urbana que privilegie uma 
política de construção de moradias populares, gerando milhares de postos de trabalho.

A CUT deve propor uma frente parlamentar em defesa da reforma agrária a partir dos seguintes 
pontos: Projeto de lei para adequar legislação sobre desapropriação; atualização dos índices de 
produtividade; reduzir superávit primário; não adotar política de contingenciamento; instituir 
mecanismos de controle da expansão do agronegócio; instituir instrumentos legais para controlar 
expansão dos projetos de barragens; realização de mais concursos para aumentar o quadro de 
pessoal no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)/INCRA.

Trabalho Infantil

A CUT deve lutar para:

1. Erradicar o trabalho infantil para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir 
de 14 anos.

2. Apoiar, divulgar e garantir as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3. Divulgar e fi scalizar a aplicação das leis trabalhistas para adolescentes entre 14 e 18 anos;

4. Reivindicar a implementação da convenção 138 da OIT, que trata da idade mínima para o 
ingresso no trabalho.

5. Estimular programas de geração de renda de caráter familiar, em localidades onde existiam 
crianças e adolescentes em atividades consideradas proibidas, retirando-os do trabalho e 
colocando-os na escola.

6. Assegurar ao adolescente com defi ciência, programas de formação profi ssional, respeitando 
suas possibilidades e aptidões.
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7. Estimular e apoiar as iniciativas que visem o combate às diferentes formas de exploração 
econômica da população infanto-juvenil.

8. Elaborar diagnósticos sobre as condições de trabalho de crianças e adolescentes, levando em 
conta as localidades e ramos de atividade econômica com maior concentração de mão-de-obra 
infanto-juvenil.

9. Apoiar a parceria entre as Delegacias Regionais do Trabalho ou substitutas e os Conselhos 
Estaduais e Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, no sentindo de garantir o 
cumprimento da legislação existente, que proíbe o trabalho da criança e protege direitos do 
trabalho do adolescente.

Política Energética e de Saneamento

Considerando que a energia e a água são bens universais e estratégicos para o desenvolvimento 
sustentável de uma nação, a CUT deve, em conjunto com a entidade do ramo:

• prosseguir na luta contra a privatização, em defesa do serviço público e pelo controle social, 
unifi cando todos(as) trabalhadores(as) através de mobilizações nacionais e estaduais, pelo 
funcionamento da CPI das Privatizações, acompanhando e pressionando para a efetivação de 
seus trabalhos;

• desenvolver campanha para pressão ao Governo, Congresso Nacional, BNDES e Direção das 
Empresas, para que as estatais de energia tenham acesso ao fi nanciamento do BNDES quando 
participarem como majoritárias nos novos empreendimentos;

• efetuar pressão no Congresso Nacional pela aprovação do PL 3337/2004, com a incorporação 
da Emenda que garante a democratização das Agências Reguladoras;

• desenvolver uma campanha de defesa de eleições diretas nas entidades fechadas de previdência 
complementar, visando melhorar e dar maior transparência na gestão dessas Fundações;

• efetuar uma campanha conjunta entre a CUT e FNU no Congresso Nacional, pelo retorno do 
direito de aposentadoria especial para os trabalhadores em atividades de risco no sistema 
elétrico;

• desenvolver ações imediatas de organização e representação dos trabalhadores gasistas em 
todos os estados onde não estão representados por nossos sindicatos;

• atuar de modo a garantir que o gás seja uma fonte energética acessível à população, defendendo 
uma tarifa que não afete a universalização e o caráter social do gás;

• intensifi car a articulação no Congresso Nacional para a aprovação imediata do PL 5.296/05, 
que regulamenta o setor de saneamento no país;
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• articular uma campanha para que o Governo crie programas e linhas de crédito específi co 
para a retomada das principais obras de saneamento do Brasil;

• iniciar uma campanha nacional visando garantir a universalização dos atendimentos de água 
e esgoto para todos.

Fiscalização e fi nanciamento de obra, com recursos públicos destinados à 
habitação

A prática exacerbada e desvirtuada da terceirização está fazendo da relação de trabalho, nas 
obras fi nanciadas com dinheiro público, tudo o que o estado de direito combate. São as obras 
que piores qualidades de trabalho oferecem, onde existe a maior exploração do trabalho, pagam-
se os piores salários e onde existem os maiores índices de utilização de trabalhadores sem 
vínculo formal de trabalho. E mais incoerente: é nas obras fi nanciadas pelos recursos públicos 
que mais sonegam as contribuições para o FGTS e a Previdência Social. Na grande maioria, os 
empreendimentos que utilizam fi nanciamentos da Caixa Econômica Federal (CEF) – em sua maioria, 
fi nanciamento imobiliário ou de saneamento – a empresa construtora tomadora do crédito e, em 
tese, a responsável pela execução da obra, não é a mesma que executará a obra. A grande empresa 
que reúne as habilidades para obter o fi nanciamento junto à CEF e aos órgãos de fi nanciamento, 
raramente assenta um tijolo na obra. No máximo, e nem sempre, registram tão somente um 
engenheiro ou um mestre para gerenciarem e subcontratam outras empresas menores para 
fazerem o serviço, que repassam para outros pequenos empreiteiros ou para trabalhadores(as) 
sem registro, para executarem os trabalhos, criando uma cadeia de sonegação e um ambiente 
propício para lesar os trabalhadores. A maioria das sub-contratadas, muitas de existência legal 
duvidosa, admitem trabalhadores sem qualquer observância das formalidades legais, inclusive 
de forma criminosa, aliciando trabalhadores de outras regiões e submetendo-os a condições 
subumanas; fazendo trabalhar sem equipamentos de segurança, sem alimentação e alojando-os 
em locais insalubres. Estes fatos são exaustivamente denunciados ao Ministério do Trabalho e ao 
Ministério Público, chegando alguns sindicatos a formalizarem parcerias com as DRTs para que 
as operações de fi scalizações fossem mais dinâmicas e em conjunto, o que melhorou em alguns 
casos, mas a situação ainda é grave porque os trâmites dos processos levam tempo, o que não 
ocorre com as obras, isso quer dizer que: quando o juiz bater o martelo o empreendimento já fi cou 
pronto e a empreiteira já foi embora, enquanto que o trabalhador ou está desempregado, sem ter 
recebido nenhuma indenização, ou está em outra obra, trabalhando novamente sem nenhuma 
garantia. Estes fatos demonstram a necessidade de maior rigor na utilização dos recursos públicos 
e compromisso social dos agentes fi nanciadores estatais, principalmente no que tange à aplicação 
do FGTS e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. É escandaloso que este fundo seja utilizado 
em obras de empresas que utilizam trabalhadores sem registro, que não contribuem para sua 
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constituição. Sendo mais rigoroso o agente fi nanciador estatal que não atentar para o mau uso do 
dinheiro público, poderia ser acusado de negligente e, no limite, responder pela malversação do 
recurso que gerencia. Diante destes fatos, a Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores 
nas Indústrias da Construção e da Madeira fi liados à CUT – CONTICOM-CUT, protocolou junto ao 
Fundo Curador do FGTS e à SIT (Secretaria de Inspeção do Trabalho) do Ministério do Trabalho e 
Emprego, um projeto que apresenta um conjunto de medidas que julgamos importantes para 
que os trabalhadores não sejam prejudicados, nem tampouco o dinheiro público acabe sendo mal 
utilizado. São medidas simples que vinculam concessões dos fi nanciamentos à apresentação de 
certidões atualizadas, emitidas pelo Ministério do Trabalho e pela entidade sindical representante 
da categoria profi ssional. 

Restando à empresa principal (a que recebe recursos) a responsabilidade pela aplicação das 
normas e todos os direitos trabalhistas daqueles que trabalharem dentro dos canteiros de obras. 
O principal ponto sugerido no projeto trata-se do cumprimento da legislação trabalhista. Neste 
caso, o agente fi nanceiro responsável pelo fi nanciamento da obra poderá fazer a fi scalização do 
cumprimento das obrigações trabalhistas, ao invés de somente verifi car a medição do produto 
executado. No caso de comprovação de alguma irregularidade, implicaria no bloqueio do 
fi nanciamento, fi cando a caução em depósito para pagamento de possíveis indenizações trabalhistas 
devidas aos trabalhadores(as). Acreditamos que com regras defi nidas, os(as) trabalhadores(as) 
terão garantia dos seus direitos e as empresas de má fé, que atuam hoje indiscriminadamente no 
mercado do setor da construção civil, estariam com seus ciclos de vida encerrados.

Segurança Alimentar e Nutricional, uma política necessária 

O direito à alimentação é um direito universal da humanidade, assim como a Carta Magna do país 
prevê que o salário mínimo dê garantias de diversos direitos, entre esses o direito à alimentação. 
Lamentavelmente, as políticas econômicas e sociais implementadas ao longo da história no 
Brasil fi zeram milhares de trabalhadores(as) se submeterem à situação de fl agelo e desnutrição, 
envergonhando a nação de base territorial continental e de terras com uma fertilidade invejável 
em nível mundial. 

Através do programa Fome Zero, implantado no Governo LULA, várias políticas em diversas 
áreas apontaram como foco a erradicação da fome, subtraindo em grande quantidade a visão 
e o conceito assistencialista de esmola ou favor, para o direito à alimentação com qualidade, 
quantidade e com continuidade. Vários efeitos já foram percebidos nos principais bolsões de miséria, 
especialmente no nordeste brasileiro, diminuindo ou quase zerando as frentes de emergências. 
Isto não representa a inteira solução: é preciso um maior crescimento econômico, combinado com 
uma política social sustentável, que não dependerá só de um governo, e sim de um conjunto de 
ações coletivas nos diversos setores da sociedade e nas diversas esferas de poder.
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A reorganização do CONSEA, espaço para pensar uma política de Segurança Alimentar e 
Nutricional – SAN para o país, com representação da sociedade e do governo foram para CUT 
um reconhecimento singular da sua responsabilidade histórica com os(as) trabalhadores(as) e 
sociedade, tendo à frente o então presidente da nossa central e hoje ministro, Luiz Marinho.

A II Conferência de SAN realizada em Olinda-PE; as diversas teleconferências; reuniões dos grupos 
temáticos; plenárias do CONSEA e o mais recente Encontro Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional, realizado em maio próximo passado, concretizaram uma avaliação bastante pertinente 
que pode ser utilizada pelos dirigentes sindicais e pela Central nas suas diversas instâncias.

Tendo como principais avanços a colocação da SAN como uma questão de interesse social e 
prioridade na agenda pública do país, com uma compreensão orientada pelo direito humano à 
alimentação adequada e saudável e pela busca da soberania alimentar, agora concretizados no 
Projeto de Lei Orgânica da SAN em tramitação no Congresso Nacional, aliados a uma crescente e 
mais qualifi cada participação social nas instâncias de formulação, implementação e controle das 
ações públicas relacionadas com a SAN nas três esferas de governo, ainda que de forma desigual 
e carecendo de suporte institucional, possibilitou resgatar cidadania.

Nesse sentido, a CUT ao priorizar a luta pelo desenvolvimento sustentável, com distribuição de 
renda, geração de empregos e oportunidades de trabalho na cidade e no campo, deve também 
intervir para o fortalecimento das ações da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, na atenção 
básica à saúde, para a redução da desnutrição infantil e a promoção da saúde da população, 
articuladas às demais políticas de SAN. Portanto, a CUT deve manifestar seu engajamento 
conclamando as Estaduais da CUT, Ramos e seus sindicatos para que se comprometam com a 
efetivação dos seguintes pontos:

1. aprovação da Lei Orgânica da SAN e a conseqüente regulamentação e implementação do 
Sistema Nacional de SAN, bem como a viabilização de processos análogos nas esferas estadual 
e municipal;

2. consolidação e interação entre os programas públicos federais que embasam a política 
nacional de SAN e também das ações públicas inovadoras de iniciativa da sociedade civil 
disseminadas em todo o país;

3. ampliação da presença internacional do país no sentido de incorporar as questões relacionadas 
com a SAN nos acordos internacionais, processos de cooperação e eventos multilaterais, 
considerando a experiência brasileira de construção de políticas de SAN com participação 
social;

4. convocação da III Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para o 
1º Semestre de 2007, tomando as iniciativas necessárias para assegurar recursos e ampla 
mobilização social em todo o país.
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Democratizar a comunicação

Não se pode falar em sociedade democrática sem que os meios de comunicação de massa 
também sejam plurais e abertos, em seu acesso e produção, para todas as manifestações sociais. 
Nesse sentido, os governos podem e devem atuar na implantação e promoção de políticas públicas 
que garantam a democratização dos meios de comunicação. 

Tendo em vista a atualidade desse debate, uma vez que em breve será implementada a TV Digital 
no Brasil, a CUT deve se posicionar em defesa dos princípios da democratização da informação, o 
aperfeiçoamento do uso do espectro de radiofreqüência, a inclusão social e a regulamentação dos 
artigos constitucionais que proíbem os monopólios e oligopólios e obrigam legalmente o poder 
público a instituir um sistema público de comunicação.

Nas decisões acerca da implementação da TV Digital no país, reside boa parte do futuro de 
nossas mídias. Como nação, decidiremos se queremos democratizar as mídias, se queremos uma 
legislação que prepare a nação para os desafi os da convergência tecnológica e se queremos que 
milhões de pessoas participem desse processo de debate.

Decidiremos, sobretudo, se queremos impulsionar e diversifi car nossa produção audiovisual, 
garantindo a representação na mídia da diversidade cultural regional brasileira. Essas decisões 
podem ajudar o país a se desenvolver sob o prisma do interesse público.

Assim, propomos:

• que o Governo Federal encaminhe para o Congresso Nacional um Projeto de Lei que proíba a 
propriedade cruzada dos meios de comunicação;

• que o Governo Brasileiro abra o diálogo com as mais diversas entidades dos movimentos 
sociais, principalmente os da comunicação, antes que se defi na o modelo de TV Digital a ser 
implantado no País;

• que o Governo Brasileiro se utilize das pesquisas de tecnologia em TV Digital desenvolvidas 
pelas universidades públicas brasileiras;

• que o Governo Federal convoque a realização de uma Conferência Nacional de Comunicação 
com as entidades dos movimentos sociais, com o objetivo de formular uma Nova Lei das 
Comunicações Sociais;

• que o Governo Brasileiro não criminalize, através da Policia Federal e da Anatel, as rádios 
comunitárias, pelo contrário, que as regulamente e proporcione o maior acesso dos movimentos 
sociais a essas emissoras;

• que a CUT participe do FNDC e proponha aos sindicatos fi liados que fortaleçam os comitês 
regionais do FNDC existentes em oito estados, além de contribuir para a estruturação de comitês, 
onde estes ainda não existam, em parceria com as demais entidades associadas ao Fórum;
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• que a CUT mobilize os trabalhadores e a sociedade civil na luta pelo controle social dos 
meios de comunicação de massa, para monitorar e dar visibilidade à estrutura e ao modo de 
atuação das redes de televisão e rádio, bem como à infl uência do capital estrangeiro sobre elas, 
formulando proposições que combatam a concentração e os conglomerados de mídia;

• participação da CUT e sindicatos fi liados na campanha pelo software-livre.

Meio Ambiente

As exigências de que os produtos e serviços fl orestais sejam produzidos de maneira sustentável, 
refl etem a preocupação mundial pela proteção da biodiversidade e o combate às mudanças 
climáticas, preocupações estas que começaram a ser internacionalizadas nos mercados através 
da adoção voluntária da certifi cação do manejo fl orestal e da cadeia de custódia para os produtos 
fl orestais. O Manejo Florestal é um sistema que combina produção com preservação e conservação 
de muitos outros produtos não madeireiros, serviços ambientais e funções ecológicas da fl oresta. 
O Manejo Florestal é obrigatório por lei. As empresas que não fazem manejo estão sujeitas a 
diversas penas. Embora a fi scalização tenha sido pouca efetiva até o momento, é certo que essa 
situação vai mudar.

Recentemente, tem aumentado a pressão da sociedade para que as leis ambientais e fl orestais 
sejam cumpridas. E, em se tratando da produção de pínus e eucaliptos, espécies exóticas que 
exigem enorme consumo de água, cabe ao Estado um maior controle, tanto na produção quanto 
na comercialização, bem como contrário ao refl orestamento com plantas exóticas em áreas de 
biomas de campos e cerrados.

A principal crítica à Lei de Gestão de Florestas Públicas é de que as concessões abririam brechas 
para a internacionalização da Amazônia, uma vez que a proposta deposita nas mãos da iniciativa 
privada a responsabilidade de preservar a fl oresta. A história mostra que projetos desse tipo não 
costumam dar muito certo. Pior, corre-se o risco de que, como no sistema de rádios e televisões, 
as concessões virem propriedade privada. Segundo especialistas, na Floresta Amazônica seria 
necessário, antes de tudo, aumentar a fi scalização para impedir as atividades ilegais e fazer 
a regularização fundiária da região para evitar a geração de confl itos agrários. De outro lado, a 
proposta aumenta o desmatamento, uma vez que a idéia é exatamente permitir a derrubada de 
determinada parcela das fl orestas. O risco de desmatamento aumenta ainda com a descentralização 
das ATPF´s da gestão do IBAMA para gestão em nível estadual, o que o torna mais suscetível a 
manipulações. Por isso, é necessário que lutemos para que o Governo Federal estabeleça uma 
fi scalização ordenada pelo IBAMA, apoiada pelas Forças Armadas e pela Polícia Federal, através de 
Lei Federal, com destinação da apreensão das madeiras e recursos naturais para as populações de 
baixa renda, resultado da exploração e enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, o 9º CONCUT resolve:
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Que a CUT faça gestões no sentido de que a emissão de ATPF´S continue sob a gestão do IBAMA 
e não seja fl exibilizada, e que as mesmas sejam emitidas por órgãos estaduais e municipais.

Que a CUT promova campanha em suas entidades para a conscientização da reciclagem em 
seus ambientes e procure realizar os seus eventos em locais que tenham políticas de preservação 
do meio ambiente.

Lutar por uma política de compensação ambiental aos agricultores familiares que cumprem 
todas as normas de preservação em suas propriedades.

Pressionar o Governo Federal junto ao Ministério do Meio Ambiente a partir dos seguintes 
pontos: a implementação de projetos de recuperação das nascentes, mananciais e matas ciliares; 
o fortalecimento e a ampliação de programas de desenvolvimento de agroecologia, micro-bacias, 
diversifi cação da produção, construção de cisternas, exploração sustentável das várzeas, resgate 
de sementes crioulas e agrofl orestas; a criação de fundos específi cos nas diferentes esferas de 
governo (municipal, estadual e federal), para fi nanciar esses programas de proteção e recuperação 
do meio-ambiente; a implementação de projetos de manejo e exploração sustentável das matas.

Apoio à luta dos Povos Indígenas

O 9º Congresso Nacional da CUT aprova:

• todo apoio à luta dos povos indígenas pela demarcação de suas terras e revisão dos limites 
das terras por eles questionados;

• todo apoio à realização da IV Conferência Nacional de Saúde Indígena e à luta dos povos 
indígenas pelo direito à saúde, à educação e à cultura;

• contra a criminalização das lideranças indígenas e pela liberdade dos 07 indígenas presos 
arbitrariamente em Santa Catarina;

• total repúdio aos despejos cometidos pela Polícia Federal contra populações indígenas, como 
os ocorridos contra os Tupiniquins e Guaranis, no Espírito Santo; os Guarani-Kaiowá, no Estado 
do Mato Grosso do Sul e os Guaranis provenientes da Terra Indígena Avá-Guarani do Oco’y, no 
Paraná.



FORTALECIMENTO 
DA ESTRUTURA E 

ORGANIZAÇÃO DA CUT

Lançamento da Revista “Estratégia e Organização da CUT – Construindo o Futuro”

43



44

EIXO 4:

Fortalecimento da Estrutura e Organização da CUT

Estrutura e Organização Sindical da CUT

A CUT constrói sua prática, cotidianamente, articulando as reivindicações imediatas dos 
trabalhadores(as) com a necessidade de combater o sistema que os explora. A justa combinação 
das lutas específi cas com as questões gerais é o que mantém o sindicato sintonizado com sua 
base social e, ao mesmo tempo, leva o trabalhador a exercer seu papel político.

As importantes mudanças ocorridas no mercado de trabalho e, particularmente, no perfi l 
da classe trabalhadora brasileira colocam o desafi o de termos uma organização enraizada na 
realidade nacional, bem como a experiência organizativa do sindicalismo brasileiro mostrou que 
novos caminhos devem ser buscados, construindo diretrizes e parâmetros comuns para todo o 
sindicalismo CUT. 

O fortalecimento da organização sindical passa pela atualização das formulações de estratégia 
política e da estrutura e organização sindical, dando-lhes a capacidade de ser, efetivamente, uma 
ferramenta potente para essa estratégia e de adequar-se às características que a classe trabalhadora 
adquiriu após as transformações operadas nos anos 1990 sob o modelo neoliberal. 

O intenso processo de debates e formulações, envolvendo as entidades verticais e horizontais 
da CUT, desenvolvido até o momento, apontou importantes necessidades para conquistarmos um 
novo patamar político organizativo construído coletivamente, a serem priorizadas e implementadas 
pelo conjunto da Central, no próximo período:

• ampliar a representatividade dos sindicatos, superando o isolamento do atual modelo, 
propondo fusões e unifi cação de entidades, ampliando o número de trabalhadores sindicalizados 
e construindo a Organização no Local de Trabalho;

• aprofundar a estrutura e organização das estaduais da CUT visando ampliar seu papel, atuação 
e inserção nos estados, com maior capilaridade e capacidade política de atuação;

• democratizar de forma plena as entidades de base. Esta é uma das tarefas prioritárias em boa parte 
do sindicalismo cutista. Aprimorar mecanismos de democracia interna na Central, que garantam os 
princípios da CUT nas suas entidades, estruturas e instâncias, identifi cando e solucionando confl itos 
relativos à estrutura e representação sindical no campo da CUT e de questões estatutárias;
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• defi nir e adotar mecanismos que consideram a correlação de forças política, a estrutura e 
organização nos sindicatos, federações e entidades nacionais, assim como na CUT Nacional 
e Estaduais é uma importante estratégia a ser adotada, inclusive nas políticas de fi liação de 
sindicatos à Central;

• aprimorar e intensifi car, tanto nas estruturas verticais quanto nas horizontais da CUT, a formulação 
e adoção de estratégias e ações sindicais, para disputar a hegemonia junto aos trabalhadores, 
levando especialmente em consideração outras centrais e concepções sindicais, muitas destas 
surgidas no último período e sem bases sólidas junto aos trabalhadores e a reorganização do 
peleguismo clássico, formada por antigos defensores do modelo corporativo;

• organizar uma grande campanha nacional de sindicalização, enfatizando políticas para incluir 
a participação de jovens e mulheres na luta sindical, visto que a CUT, maior central sindical 
brasileira, estando entre as maiores do mundo, conta apenas com mais de sete milhões de 
trabalhadores(as) afi liados(as) nos seus sindicatos de base. Portanto, há um amplo espaço de 
crescimento, tanto em cada categoria como na conquista de entidades para nossa Central;

• implementar uma política nacional de organização dos trabalhadores(as) do setor informal. 
Apesar de ser um setor que cresceu muito nos últimos quinze anos, nossa Central não 
desenvolveu uma política permanente para esse setor. Este segmento da classe trabalhadora 
tem um perfi l muito peculiar que desafi a as concepções sindicais tradicionais, o que não deve 
inibir que a CUT faça um balanço das lições sobre as experiências desenvolvidas até aqui;

• retomar e atualizar a luta pela plena liberdade de organização sindical, o que deve incluir 
a defesa vigorosa do direito à organização nos locais de trabalho e a defesa dos mandatos e 
organizações frente aos atos patronais anti-sindicais;

• construir uma ofensiva para dar nova visibilidade à CUT, na sociedade em geral e na classe 
trabalhadora, em especial. Esta diretriz está ligada à política comunicacional da Central e à 
produção de bens simbólicos que expressem essa identidade (bandeiras, faixas, camisetas, 
bonés, cartazes, etc.);

• o único antídoto para evitar a dispersão, a fragmentação e o divisionismo é praticar os princípios 
históricos da CUT de autonomia e independência, do classismo e da democracia;

• estabelecer políticas objetivas de apoio para a organização das oposições na luta em defesa 
dos trabalhadores, de forma mais permanente e nas disputas das eleições em sindicatos 
representados por outras centrais;

• retomar um trabalho de formação política da militância de base e das direções sindicais 
cutistas, para aumentar o contingente de quadros capazes de implementar o projeto cutista;

• concluir o processo de construção do perfi l dos ramos para consolidar a Organização por 
Ramos de Atividade, defi nindo a composição, delimitação e identidade de cada Ramo, de acordo 
com o acúmulo organizativo existente e as dinâmicas próprias do capital em cada segmento, 
superando a estrutura sindical corporativista, dividida em categorias, e avançando no debate 
da unidade e fusão de entidades nos ramos.
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Para ser conseqüente com seu papel histórico, a classe trabalhadora e suas organizações não 
podem perder a perspectiva antiimperialista e revolucionária. As lutas econômicas, travadas 
através dos sindicatos e central sindical devem apontar a superação do sistema capitalista. É 
necessário que a construção do socialismo, com feições modernas, sem dogmas e de acordo com 
as necessidades de um futuro digno para os povos, esteja no horizonte da luta dos trabalhadores 
e de suas organizações.

A luta pela construção de um Sistema Democrático de Relações de Trabalho
 
A luta por uma reforma da estrutura sindical que amplie o poder de negociação dos sindicatos, 

possibilite a criação dos sindicatos por ramo de atividade, a organização no local de trabalho, 
reconheça as Centrais Sindicais e o pleno Direito de Greve entre outras bandeiras, fi cou expressa 
nas posições defendidas pela CUT no Fórum Nacional do Trabalho. A Central reafi rmou durante 
toda a sua participação a sua posição de defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, 
impedindo que os debates sobre a Reforma Trabalhista fossem uma mera apresentação de pauta 
do setor patronal para fl exibilizar direitos. Durante todo o processo defendemos nossas posições 
junto às demais Centrais Sindicais que participaram do Fórum, buscando a unidade e construindo 
consensos, sem abrir mão de nossos princípios.

A CUT, através de suas mobilizações e ações, conseguiu derrubar as medidas do governo FHC 
que promoviam fl exibilização de direitos, desregulamentação e precarização do trabalho, restrição 
ao direito de organização e ação sindical, criminalização do direito de greve, restrições ao número 
de dirigentes sindicais com estabilidade, além de perseguições aos dirigentes sindicais.

Nossa atuação também se deu com intervenções e mobilizações no Congresso Nacional, com a 
fi nalidade de inviabilizar a aprovação de projetos contrários às nossas reivindicações.

A CUT reafi rma sua disposição de concretizar uma reforma sindical democrática nos marcos 
da Plataforma Democrática aprovada na 11ª Plenária Nacional, contemplando nossas decisões e 
reivindicações para conformar um Sistema Democrático de Relações de Trabalho. 

Ampliar o papel negociador da CUT

Um dos principais elementos da estratégia para o próximo período reside na ampliação do papel 
negociador da Central. A ampliação e aprofundamento de novas dimensões para as negociações 
coletivas bipartites (com os patrões do setor privado ou com os gestores do setor público) e tripartites 
(empresariado privado, Governo e representações sindicais), possibilitam novas conquistas e direitos 
e permitem uma inserção mais signifi cativa da Central nas pautas gerais de luta dos trabalhadores.
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Um dos mais importantes avanços para a Central consistiu na negociação do Salário Mínimo. 
Pela primeira vez na história do país, as Centrais – impulsionadas pela estratégia da CUT 
– negociaram diretamente com o Governo Federal o reajuste do salário mínimo de 2005 e de 
2006, tema de interesse geral da classe trabalhadora, a partir de proposta de negociação de longo 
prazo, constituição de Comissão Quadripartite, a antecipação da data de reajuste, o Imposto sobre 
Grandes Fortunas, alcançando êxito, sobretudo pela ampla mobilização das diversas instâncias da 
Central (expressa nas duas Marchas à Brasília) e diversas articulações com diferentes setores da 
sociedade. Cabe à CUT aprofundar e aprimorar este processo.

Ampliar o papel negociador da CUT consiste, também, que a Central exerça de fato seu papel 
de coordenação, proposição e mobilização de Campanhas Salariais Unifi cadas, articulando os 
diversos setores/categorias para a construção de uma pauta comum a ser composta por quatro 
itens básicos: limitação de hora extra, pisos salariais nacionais, direito à informação mensal de 
emprego e salário por empresa e organização no local de trabalho.

Além disso, é estratégico articular setores e categorias que têm salário médio próximo ao salário 
mínimo, entre elas, o comércio, a construção civil, as trabalhadoras domésticas e os servidores 
públicos municipais; visando conquistar pisos nacionais superiores ao salário mínimo.

Constituir e consolidar espaços efetivos de negociação das relações de trabalho no setor 
público, nas três esferas de governo é outra meta importante da Central. 

Atualizar o debate sobre Acordo/Contrato Coletivo Nacional de Trabalho, para concretizá-lo 
como eixo de organização e mobilização das categorias.

Por fi m, a direção da CUT deverá elaborar uma estratégia dentro de seus princípios para 
orientação dos sindicatos fi liados no que concerne a negociação de Participação nos Lucros e 
Resultados – PLR, levando em conta, entre outros, a luta pela Organização por Local de Trabalho - 
OLT, a transparência e divulgação de informações por parte das empresas aos sindicatos; a tomada 
de decisões por assembléias de trabalhadores(as) sobre objetivos e metas dos acordos, além de 
taxa negocial.

Combate à terceirização

A terceirização faz parte de um conjunto de mudanças introduzidas no mundo do trabalho, 
especialmente a partir dos anos 90 no Brasil, com o objetivo de reduzir custos e de fl exibilizar as 
relações de trabalho. Sob o manto da “modernização”, ela serviu de fato para precarizar as relações 
de trabalho, promover a piora nos salários, nos benefícios e nas condições de trabalho e intensifi car 
a jornada e o ritmo de trabalho, tanto no setor público quanto no setor privado.

A terceirização também repercute na arrecadação e fi nanciamento das políticas públicas, 
sobretudo as que benefi ciam a população trabalhadora como, por exemplo, a seguridade social 
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- que tem como fonte a previdência social - e as políticas de habitação, cuja fonte é o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço -  FGTS. 

A atual composição da classe trabalhadora, mais fragmentada, heterogênea e com menor 
poder de pressão, tem difi cultado a organização, mobilização e representação de trabalhadores 
pelos sindicatos dos diversos ramos de atividade.

Apesar das contínuas deliberações e ações sindicais cutistas, o processo de terceirização difundiu-
se aceleradamente em todos os setores da economia. A ausência de uma legislação geral sobre as 
relações de trabalho em processos de terceirização e de uma prática efetiva de negociação sobre 
o tema, assim como a ainda precária organização dos trabalhadores(as) terceirizados, contribuem 
para que o fenômeno se difunda de forma incontrolável nos setores público e privado, e nos mais 
diferentes campos de atividade (indústria, comércio, agricultura e serviços). Ademais, os atuais 
projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional não contemplam as diretrizes estabelecidas 
pelos Congressos da CUT e pelo Grupo de Trabalho que atualmente debate e formula diretrizes 
sobre o tema.

Para fazer frente a este processo, a CUT formulou, em período recente, a seguinte estratégia, 
estruturada em três eixos:

a) organizar os trabalhadores(as) terceirizados, o que implica em discutir itens como 
representação de terceiros no âmbito dos ramos de atividade e enquadramento sindical;

b) negociar, em nível de empresa ou ramo, cláusulas sobre terceirização que estabeleçam o 
direito à informação prévia, assegurando, no mínimo, o mesmo patamar de garantias sociais, 
trabalhistas e previdenciárias válidas para o conjunto dos trabalhadores(as);

c) construir proposta de projeto de lei (um específi co para o setor privado; outro, para o setor 
público) a ser apresentada ao Congresso Nacional, visando coibir as terceirizações, impedindo 
que o trabalho seja utilizado como variável de ajuste perverso pelas empresas. 

Assim, a estratégia geral da CUT deverá basear-se em uma visão clara de combate à terceirização, 
lutando em todas as frentes – sindical, jurídica, institucional; articulando, nesse movimento, a luta 
concreta e imediata contra os efeitos deletérios da terceirização, assim como a intervenção nos 
processos de terceirização visando sua obstacularização.

Fica indicada ainda nesta estratégia geral a realização de uma Campanha Nacional contra a 
terceirização, coordenada pela CUT e articulada com os ramos de atividade e estaduais da CUT, 
destacando seus efeitos deletérios sobre a vida dos trabalhadores e identifi cando/problematizando 
os prejuízos causados para a sociedade. 

Além disso, é necessário:

a) estimular e acompanhar os processos de denúncia, resistência e negociação em curso nas 
diversas categorias e ramos da Central;

b) aprofundar o diagnóstico e os debates sobre a representação de trabalhadores(as) 
terceirizados;
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c) elaborar, no âmbito do GT de Terceirização, cláusula-padrão para negociação;

d) manifestar publicamente nossa posição crítica em relação aos diversos projetos de lei em 
tramitação no Congresso, por sua insufi ciência ou porque entram em choque com as diretrizes 
defendidas pela Central; 

e) aprimorar a proposta de projeto de lei sobre a terceirização no setor privado, elaborada pelo GT 
da CUT, de forma a torná-la um efetivo instrumento de mobilização e luta dos trabalhadores(as). 
Com o mesmo propósito, desenvolver proposta de projeto de lei específi ca para as relações de 
trabalho em processos de terceirização no setor público; 

f ) defender o fi m do estágio não curricular e o estrito cumprimento das normas de fi scalização 
quanto ao estágio curricular.

Terceirização e Reforma do Estado - Combate à terceirização dos serviços 
públicos, da reforma e do modelo de gestão de Estado

Vários sindicatos ligados à nossa Central vêm desenvolvendo ações que visam denunciar e 
resistir à terceirização dos serviços públicos e da reforma de Estado que vem sendo efetuada 
via OS – Organizações Sociais e OSCIPs. Diante do quadro de precarização x terceirização nos 
serviços públicos é necessário que o modelo de Estado seja debatido com os movimentos sociais, 
problematizando, dentre outras coisas,  a ausência do controle social neste tipo de manobra, os 
princípios, a forma de contratação dos serviços,  a fi scalização , etc. 

Não admitir a terceirização no setor público e organizar os trabalhadores para resistir às 
estratégias de privatização do Estado, que além de não garantir serviços adequados à população, 
ainda coloca em risco o trabalho de milhares de trabalhadores; defender o concurso público e as 
políticas públicas; organizar/representar os atuais terceirizados no âmbito do setor público, são 
compromissos a serem incorporados nas estratégias da Central no próximo período. 

Informalidade: organização e políticas de formalização das relações de 
trabalho
A prevalência do trabalho informal em detrimento do emprego regular, com garantias sociais 

é, sem dúvida, um dos grandes desafi os políticos e institucionais a serem enfrentados pelos 
trabalhadores(as) e que exige maior centralidade na agenda da CUT neste próximo período.

Não existe consenso entre os estudiosos sobre a defi nição e abrangência do setor informal 
da economia. No entanto, seja ele considerado sob o ponto de vista das formas explícitas ou 
disfarçadas de relações de emprego (trabalho sem registro em carteira, coopergatas, prestação de 
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serviços, etc.) e/ou do trabalho por conta própria através de microempresas legalizadas ou não, a 
informalidade do trabalho tem gerado sérios problemas sociais e econômicos.

A diminuição da arrecadação tributária e previdenciária e suas repercussões nas políticas públicas 
de seguridade social; a precarização das condições de vida e trabalho; a maior fragmentação e 
heterogeneidade da classe trabalhadora são algumas das suas graves conseqüências.

O trabalho informal a partir da situação dos trabalhadores no mercado de trabalho, pelos 
dados do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística – IBGE, perfaz um total de 45,4 milhões 
de trabalhadores(as) informais no Brasil, correspondendo a 58,1% do total de ocupados. Os 
trabalhadores por conta própria, sem nenhum vínculo previdenciário, é o grupo mais expressivo 
dos trabalhadores informais: 26,5% do total de ocupados e 45,5% do total de trabalhadores(as) 
informais. Os empregados sem carteira assinada e os trabalhadores(as) domésticos sem carteira 
assinada representam, respectivamente, 18,5% (14,4 milhões) e 5,7 (4,5 milhões) do total de 
ocupados.

Se em outras épocas o trabalho informal poderia ser visto como conjuntural, os dados acima 
indicam que cada vez mais vem se tornando mais a regra e menos a exceção, bem como revelam 
o enorme número de trabalhadores(as) entregues à própria sorte, sem garantias ou com garantias 
mínimas de proteção social. Indicam, também, que frente à reorganização da atividade econômica 
mundial na década de 90, marcada pela crescente centralização e concentração de renda, 
trazendo para a classe trabalhadora juntamente com o desemprego a exigência cada vez maior de 
especialização, a economia informal acabou se consolidando como alternativa de sobrevivência, 
absorvendo um grande número de desempregados.

Em que pese a melhora no emprego formal nos últimos dois anos, mesmo que a economia 
crescesse de forma vertiginosa, por diversas razões, não absorveria no curto prazo os milhares de 
trabalhadores(as) excluídos dos circuitos formais da economia. Além disso, é importante considerar 
que muitos trabalhadores que hoje possuem pequenos negócios ou microempresas não vêem 
mais o trabalho assalariado como alternativa de sobrevivência.

Do ponto de vista das mobilizações e organização dos trabalhadores(as) é importante que o 
combate às práticas ilegais e de exploração do trabalho, as lutas por emprego e salário e outras 
frentes que remetem a relação de emprego, sejam combinadas com estratégias que possibilitem 
responder às necessidades e demandas dos trabalhadores que hoje sobrevivem por meio de 
esquemas alternativos de trabalho, a exemplo das ações que a CUT vem desenvolvendo no campo 
da Economia Solidária, através da Agência de Desenvolvimento Solidário - ADS.

Cabe observar, no entanto, que ao contrário das experiências desenvolvidas no campo da 
Economia Solidária, cuja construção é coletiva e orientada pelos princípios da autogestão, 
as estratégias de sobrevivência dos trabalhadores(as) na economia informal geralmente são 
individuais e bastante pulverizadas, incrementando as difi culdades do ponto de vista político-
organizativo. Apesar das difi culdades, algumas Estaduais da CUT têm conseguido estabelecer 
espaços de diálogo com trabalhadores(as) da economia informal, como ambulantes, motoboys, 
mototáxis, dentre outros.
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O enfrentamento dos problemas e a busca de formalização do mercado de trabalho exigem 
uma série de medidas. Neste sentido, a Central Única dos Trabalhadores deve desenvolver no 
próximo período uma estratégia que envolva:

a) desenvolvimento de estudos sobre o trabalho informal, tendo em vista obter um diagnóstico 
mais preciso da situação desses trabalhadores(as) no mercado de trabalho brasileiro;

b) realização de diagnósticos sobre as experiências organizativas desenvolvidas pelo movimento 
sindical e por outros atores, bem como de políticas públicas exitosas nas três esferas de 
governo;

c) defi nição de formas de integração desses trabalhadores(as) na estrutura da Central, 
considerando as especifi cidades de cada uma das ocupações;

d) elaboração de propostas no campo jurídico e das políticas públicas (trabalhista, orçamentária, 
previdenciária, etc.) que ampliem a formalização e garantam a proteção social a todos os 
trabalhadores(as).

Uma Política de formação para fortalecer as estratégias da CUT

As ações desenvolvidas pela Rede Nacional de Formação da CUT, nos últimos três anos, apontam 
como um dos importantes avanços a maior vinculação entre as ações estratégicas defi nidas pela 
Direção Executiva Nacional e os Planos de Formação implementados em todos os âmbitos. Este 
avanço só se tornou possível pelo esforço de planejamento e atuação conjunta entre diversas 
Secretarias, Órgãos e Escolas Sindicais da CUT.

Pode-se citar, como exemplos deste trabalho articulado, as ações desenvolvidas no Projeto 
Construindo o Futuro, no qual promoveu em todas as regiões do país o debate sobre a atualização 
do projeto político-organizativo da Central (Secretarias Nacionais de Formação e de Organização); 
O projeto de Formação Sindical Juventude, Sindicalismo e Inclusão Social, (Secretarias Nacionais de 
Formação e de Política Sindical e Coletivo da Juventude); O projeto Todas as Letras (Secretaria 
Nacional de Formação, Presidência e Tesouraria, implementado em conjunto com as Estaduais 
da CUT e as Escolas Sindicais); O Projeto Especial de Qualifi cação Sócio-Profi ssional-PROESQ, 
(Secretaria Nacional de Formação, Escola Sindical São Paulo e Tesouraria, com a participação dos 
Ramos, Estaduais da CUT e Escolas Sindicais) e que trata da educação integral profi ssional setorial, 
negociação e contratação coletivas, democratização do Estado e controle social no sistema público 
de emprego e desenvolvimento sustentável e solidário e o Projeto Universidade Global (Secretarias 
Nacionais Internacional e de Formação, com a participação dos Ramos).

Esta opção foi fundamental para garantir ações articuladas nacionalmente, além de viabilizar o 
funcionamento permanente das Escolas Sindicais, mesmo considerando o conjunto de desafi os a serem 
enfrentados, sobretudo no campo da sustentabilidade e da gestão da Rede Nacional de Formação.
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Para aprimorar este processo e garantir que a política de formação subsidie as diversas 
estratégias da CUT é necessário recuperar os espaços de Gestão Nacional da Política de Formação, 
em particular a dinâmica dos Coletivos Nacional e Regionais de Formação - CONAFOR, para garantir, 
cada vez mais, um processo nacionalmente articulado de planejamento e avaliação dos impactos 
das ações da formação na sua relação com a estratégia política e sindical do conjunto da CUT. 

Para tanto, coloca-se como tarefa urgente a defi nição de uma política permanente de 
fi nanciamento da Política Nacional de Formação da CUT, visando a superação da dependência 
dos recursos externos.  

Mais urgente e importante são estas defi nições se considerarmos o processo profundo de 
renovação dos quadros dirigentes nas instâncias da Central e a forte demanda por formação 
político-sindical, decorrente da necessidade de compreensão do projeto estratégico da CUT e 
de novas demandas e espaços de atuação presentes no cotidiano das negociações, tanto com o 
empresariado quanto com os governos.

Assim, para consolidar e qualifi car as instâncias da CUT, desde os locais de trabalho, é preciso 
ter uma política consistente de formação de dirigentes e de formadores, com o investimento e 
fortalecimento das Escolas Sindicais, das Secretarias de Formação das Estaduais e dos Ramos da 
Central.

Reafi rmamos as defi nições da 11ª Plenária Nacional da CUT no que se refere às estratégias 
apontadas para a Educação Integral dos Trabalhadores Jovens e Adultos, a Negociação e Contratação 
Coletivas, especialmente da Qualifi cação e Certifi cação Profi ssionais e nossa intervenção junto às 
políticas públicas, em especial no Sistema Público de Emprego, Sistema S e Sistemas Públicos de 
Educação, Qualifi cação e Certifi cação Profi ssionais.

Para fazer frente às importantes tarefas que nos colocamos, se no último período atingimos 
4.000 dirigentes com o trabalho da formação sindical, é necessário neste período, no mínimo, 
quadruplicar este número, já que o cenário político aponta um quadro de grandes lutas e 
mobilizações, onde a disputa ideológica sobre o projeto de nação e de desenvolvimento exigirá 
de nossa parte uma atuação fi rme, qualifi cada e classista. 

A CUT vem dando grandes saltos qualitativos no trabalho com a juventude, particularmente nos 
últimos dois anos. A participação da Central na coordenação da juventude da Coordenadora das 
Centrais Sindicais do Cone Sul, o projeto de formação sindical juventude, sindicalismo e inclusão social, a 
estruturação de 11 coletivos e pré-coletivos estaduais, mais os coletivos dos ramos, e ainda a resolução 
da 11ª Plenária, demonstram o quanto a central tem priorizado o debate sobre a questão juvenil. 

Apesar destes avanços é necessário intensifi car o investimento no segmento juvenil, não apenas 
para formar novos quadros de dirigentes, mas para socializar com a juventude os princípios e a 
história da CUT, bem como contribuir para potencializar a organização no local de trabalho. 

É fundamental estruturamos uma estratégia de formação permanente, tendo como alvo 
os jovens. Muitas categorias têm em suas bases um grande contingente de jovens que são 
contratados em condições precárias de trabalho, ganhando menos e exercendo várias funções, 
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que antigamente eram desempenhadas por vários funcionários. Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística - IBGE, 50% dos desempregados no Brasil têm entre 16 e 24 anos de idade. 

Estas considerações reforçam a necessidade de desenvolvermos uma política de formação 
para juventude, bem como uma campanha de sindicalização que contribua para fazer com que os 
sindicatos cutistas se constituam em um verdadeiro aliado da juventude. Para isto é necessário:

a) realizar uma pesquisa nacional para diagnosticar o perfi l do jovem e da precarização juvenil 
em todos os ramos produtivos e tabular os dados visando promover um circuito de debates 
sobre a precarização do trabalho juvenil no Brasil;

b) garantir a continuidade do projeto de formação juventude, sindicalismo e inclusão social, 
envolvendo todos os ramos e todas as estaduais da CUT;

c) potencializar a estratégia da campanha de sindicalização promovendo seminários temáticos 
sobre as políticas públicas com enfoque na juventude trabalhadora;

d) intensifi car o diálogo entre as políticas de formação, organização sindical e social, no sentido 
de buscar desvelar os signifi cados do ser jovem trabalhador hoje para adequar a intervenção 
da CUT junto a este segmento, fortalecendo, através da formação sindical permanente, a 
organização da juventude no local de trabalho e nas instâncias da Central.

Outra iniciativa importante no campo da formação sindical foi a formulação do Projeto de 
Capacitação de Dirigentes para a Promoção da Igualdade Racial, elaborado pela Secretaria Nacional 
de Formação junto à Comissão Nacional Contra a Discriminação Racial da CUT e apresentado 
ao Governo Federal. Prevê a capacitação de 210 dirigentes em todas as regiões do país, com um 
processo de refl exões, formulações e intervenções da CUT na defi nição de estratégias de ação de 
combate à discriminação, tanto para a sociedade de forma geral quanto nos locais de trabalho. 
Neste sentido, uma das prioridades da Política Nacional de Formação, em conjunto com a CNCDR, 
é o desenvolvimento deste projeto com o envolvimento do conjunto das Escolas Sindicais e 
Estaduais da CUT.

Além disso, para o próximo período a Secretaria Nacional de Formação em conjunto com 
a Secretaria Nacional de Comunicação devem intensifi car o trabalho de debates e refl exões 
já iniciados, ampliando o quadro de dirigentes e assessores com maior domínio da política de 
comunicação da CUT, para qualifi car ainda mais o trabalho de informação no interior da Central e 
intensifi car o processo de disputa pela democratização dos meios de comunicação no país.

Por outro lado, a Política Nacional de Formação deve investir em experiências da Educação a 
Distância – complementadas por atividades presenciais, visando qualifi car formadores, gestores 
e dirigentes e representantes da CUT, tanto para o uso de tecnologias da informação quanto para 
a apreensão da metodologia de formação da CUT e conteúdos político-ideológicos e técnico-
científi cos.

Desde 1996, nossa Central, através das suas instâncias e da Rede Nacional de Formação vem 
acumulando importantes refl exões e formulações no campo da educação dos trabalhadores(as). 
Como resultado deste acúmulo, hoje a CUT apresenta-se como uma das principais referências nos 
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debates sobre Educação de Jovens e Adultos, não apenas dando visibilidade à noção de Educação 
Integral, a partir do desenvolvimento de metodologias que articulam as dimensões da educação 
propedêutica, da formação profi ssional e da formação política, com vistas ao fortalecimento da 
cidadania, mas também intervindo em inúmeros espaços de formulação de políticas públicas 
e estratégias educacionais que buscam responder os principais desafi os para a formulação de 
propostas pedagógicas que apontem no sentido de uma educação emancipadora. Considerando 
as possibilidades abertas pelo Decreto nº 5154/2004, que retoma as noções de desenvolvimento 
curricular integrado, propomos que a CUT, através da sua Política Nacional de Formação, dê 
continuidade ao processo de desenvolvimento metodológico no campo da educação integral 
dos trabalhadores(as), como uma das condições para fazer avançar o processo de disputa no 
âmbito das políticas públicas e da Rede Pública de Educação, sobre a concepção de educação 
que interessa aos trabalhadores(as). Propomos ainda, que em todo processo de desenvolvimento 
metodológico no campo da educação integral dos trabalhadores(as) as questões de gênero, raça, 
etnia, sexualidade saúde reprodutiva, direito humanos e meio ambiente se constituam como parte 
integrante da proposta pedagógica. Neste sentido, apontamos como uma das prioridades neste 
processo de consolidação da noção de educação integral, a necessidade de um amplo programa 
de formação voltado prioritariamente para educadores e educadoras. Que este programa de 
formação de educadores seja desenvolvido de forma articulada entre a Rede de Formação da CUT 
e as entidades que representam os trabalhadores(as) da Educação. Propomos ainda que, como 
condição para a ampliação da garantia de acesso da juventude rural à educação, a CUT intensifi que 
as refl exões sobre as propostas de educação para o campo, visando intervir nas formulações de 
políticas e estratégias educacionais que respondam às demandas dos trabalhadores(as) rurais, e 
em particular da juventude rural, do ensino fundamental ao nível superior.

Que a Secretaria Nacional de Formação promova imediatamente junto às CUTs da Região Norte 
um processo de debate sobre a implementação das estratégias da Política Nacional de Formação 
da CUT nesta região, visando aprofundar as formulações que apontem para o aprimoramento das 
estratégias formativas em todos os estados. Neste processo de balanço sobre a implementação 
da PNF/CUT na região norte, que se considere a demanda do Estado do Amazonas pela criação de 
uma Escola Sindical naquele Estado.

Comunicação: democratização e luta pela hegemonia

A resolução do 8º CONCUT apresentou, de modo correto, a comunicação como um “setor 
estratégico para a devida democratização do país”. Diariamente nos defrontamos com veículos de 
comunicação comerciais, ou a chamada grande imprensa, oferecendo suas páginas para ataques 
contra o pensamento de esquerda, contra as atividades da CUT, do Movimento Sem-Terra - MST e 
de outras entidades de luta e seus dirigentes. 

Contra esses constantes ataques, resta à CUT, muitas vezes, apenas reclamar seu direito de 
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resposta e de posicionamento. Enquanto brigamos, até judicialmente, para obter um pequeno 
espaço na mídia comercial e nos contrapor às mentiras e calúnias, os setores conservadores, 
neoliberais e comprometidos com o capital dominam a maior parte dos meios de comunicação 
e fazem predominar sua visão de mundo. Ao longo do tempo, forma-se na população conceitos 
baseados em um pensamento único e predominante.

Um projeto de comunicação da CUT que pretenda se tornar uma das frentes de resistência ao 
massacre ideológico dos meios de comunicação do capital, deve buscar todas as possibilidades 
de intervenção nesses veículos, mas, prioritariamente, criar uma rede de comunicação própria, que 
possibilite a disseminação de conceitos raramente expressos na grande imprensa. 

O conjunto da intervenção de mídia do movimento sindical cutista é grande, em termos 
quantitativos. Dados do fi nal dos anos 90 indicavam a produção cutista em torno de 30 milhões 
de exemplares por mês de boletins e jornais semanais. A experiência de produção de boletins 
sindicais, jornais e outros periódicos acompanha o movimento sindical e a esquerda brasileira 
desde seus primórdios anarquistas, ainda no fi nal do século XIX. 

Entre 1875, quando se iniciou a industrialização no Brasil, até o fi nal dos anos 20, predominaram 
as concepções do sindicalismo anarquista. Nesse período, foram lançados “O operário” (1879, 
Recife); “O socialista” (1890, Salvador); “Primo Maggio” (1892, São Paulo) e “A greve” (1903, Rio de 
Janeiro), entre outros 350 títulos. Entre 1930 e 1960 predominou o sindicalismo comunista no 
país. Após a ditadura militar, o movimento sindical ressurge com força no fi nal dos anos 70, com 
o novo sindicalismo, berço da CUT. Esses três períodos foram ricos em experiências de jornalismo 
sindical. Mas, enquanto companheiros imprimiam materiais em mimeógrafos à álcool, a direita 
fazia acordos mundiais de propagação de seus ideais por meio de satélite, internet, tv a cabo e 
comunicação em tempo real. “Os Flintstones” e “Uma Odisséia no Espaço” convivendo ao mesmo 
tempo. 

Cabe à comunicação do movimento sindical cutista não apenas denunciar e propagar a visão 
institucional da entidade, mas, sobretudo, “alimentar” os trabalhadores com informações não 
veiculadas (ou distorcidas) pela mídia comercial. A comunicação sindical não está mais na idade 
da pedra, mas ainda há uma enorme distância entre a intervenção da esquerda nesse campo e 
as tecnologias usadas pelos defensores do capital. Diminuir essa distância deve fazer parte dos 
objetivos estratégicos para uma política de comunicação da CUT.

A estratégia de comunicação da CUT deve levar em conta a existência de realidades distintas 
nas diversas regiões do país. Das 27 Estaduais da CUT, apenas 12 possuem página na internet, nem 
sempre atualizada. Se a realidade das estruturas estaduais é essa, maior o abismo tecnológico 
em que se encontram muitos sindicatos, com equipamentos defasados, falta de profi ssionais de 
imprensa e, principalmente, de uma política de comunicação. Dessa forma, é preciso construir 
propostas e medidas concretas para que essas instâncias tenham mais poder de intervenção em 
seus locais, através de uma comunicação mais moderna e dinâmica, cabendo à CUT o papel de 
coordenar a política e os processos de comunicação da Central e de suas entidades.

É necessário também, buscar cada vez mais intervir na mídia em geral, nos diversos temas 
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pautados pela sociedade, aliando o discurso e denúncia com informações precisas, e utilizar 
os mecanismos de comunicação ao alcance da Central para realizar a disputa política, e formar 
cidadãos conscientes e leitores críticos.

Portanto, é necessário priorizar as seguintes ações:

a) estabelecer uma alíquota da receita da Central para fi nanciamento de projetos de 
comunicação;

b) aprofundar o trabalho realizado no portal do mundo trabalho e garantir a permanência dos 
programas de rádio e tv, buscando novas formas de captação de recursos, principalmente entre 
os sindicatos, como forma de compromisso político;

c) realizar uma pesquisa nacional sobre imprensa sindical cutista, para subsidiar a gestão da 
política de comunicação;

d) integrar as Estaduais da CUT e o maior número de sindicatos à política de comunicação 
nacional e aprofundar a interface com as demais secretarias, em especial a de Formação, com 
projetos específi cos;

e) aprofundar o debate sobre a criação da Editora CUT;

f ) articular com Rádios Comunitárias a retransmissão dos programas da CUT e buscar formas de 
atingir o meio rural com programações específi cas;

g) participar ativamente do Fórum Nacional Pela Democratização da Comunicação – FNDC, e 
de outros com o mesmo objetivo;

h) disponibilizar os meios de comunicação de massa para formar os trabalhadores(as), visando 
estes recursos para fazer frente à comunicação oligárquica do setor privado;

i) divulgar nos rádios de todos os municípios as ações da CUT;

j) adotar uma política de formação continuada dos trabalhadores, visando a mídia de massa 
para atingir os mais longínquos lugares do território nacional.

Organização de aposentados e pensionistas

No 5º CONCUT (1994) foi aprovada a Resolução que indicava a criação de uma Organização 
Nacional que representasse os trabalhadores aposentados e pensionistas. Surgiu, a partir daí, um 
coletivo de aposentados e pensionistas da CUT que desenvolveram várias ações no sentido de, 
com a evolução deste processo, culminar com a criação, em maio de 2000, do Sindicato Nacional 
dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas – SINTAP-CUT.

Em dezembro de 2004, em São Paulo, o Sindicato Nacional dos trabalhadores Aposentados e 
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Pensionistas organizou seu primeiro Congresso, que contou com a participação de dezenas de 
dirigentes de todo o país, para discutir a defesa da Previdência Social Pública, a recuperação das 
perdas dos benefícios e a efetiva implementação do Sindicato em nível nacional, organizando as 
estruturas regionais do SINTAP.

Considerando que os aposentados(as) e pensionistas constituem o segmento da classe 
trabalhadora que mais cresce em termos absolutos e que este setor da população amplia a cada 
dia sua importância política, social e econômica, recebendo, anualmente, renda aproximada de R$ 
90 bilhões.

Considerando ainda que em países como a França, Espanha, Alemanha e Itália, os aposentados 
e pensionistas estão organizados em sindicatos autônomos integrados às suas Centrais Sindicais 
e que é necessário e urgente os aposentados e aposentadas se organizarem em entidades 
autônomas, para lutarem na defesa de seus interesses.

Considerando também que dentre os desafi os que temos a superar, situam-se as lutas por:

a) Previdência Social Única e Pública, com gestão autônoma, quadripartite (representantes dos 
trabalhadores, empresários, aposentados e governo), com caixa único;

b) recuperação das perdas salariais das aposentadorias e pensões e valorização do salário 
mínimo para atingir o patamar constitucional federal;

c) reajuste dos vencimentos das aposentadorias e pensões, na mesma data e percentual do 
reajuste do salário mínimo, além do pagamento imediato dos precatórios judiciais;

d) melhoria do atendimento à saúde pública, principalmente a preventiva, com a participação 
ativa dos aposentados e pensionistas e em defesa do Sistema Único de Saúde – SUS, e 
barateamento de medicamentos, com distribuição gratuita aos que se utilizam do SUS;

e) defesa do acesso ao lazer e turismo para todos, Reforma Agrária e solidariedade social e de 
classe e respeito à cidadania.

Hoje o número de aposentados e pensionistas do Brasil aproxima-se de 24 milhões. O atual 
governo vem implantando uma política de aumento real para o salário mínimo, mas o mesmo 
não tem ocorrido com aqueles aposentados ou pensionistas que recebem acima do piso do 
salário mínimo. A manutenção dessa política agravará ainda mais o arrocho de aposentados e 
pensionistas que recebem mais de um salário mínimo mensal. 

A estimativa é de que a continuidade desta política de reajustes fará com que, nos próximos dez 
anos, aproximadamente 22 milhões (95%) dos aposentados e pensionistas estejam recebendo um 
salário mínimo. 

Dentro desta conjuntura, o fortalecimento do SINTAP-CUT faz-se cada dia mais necessário. 
Neste sentido o 9º Congresso Nacional da CUT decide que a Central:

a) a CUT orientará a continuidade da discussão da organização dos aposentados junto aos 
sindicatos fi liados e instâncias da CUT e o SINTAP;
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b) incluirá na pauta da Campanha Salarial Unifi cada o aumento real dos salários-benefício; 
manutenção da política de valorização do Salário Mínimo; criação da Câmara Setorial dos 
Aposentados e Pensionistas para formulação de políticas públicas para o Ramo; estudos para 
estabelecer um Índice de Custo de Vida para aposentados, pensionistas e idosos, que recebem 
mais de um salário mínimo como benefi cio e o pleno cumprimento do Estatuto do Idoso.

Desafi os e perspectivas para a política de gênero da CUT

A estratégia da Central para a Política de Gênero da CUT, no próximo período, prioriza o 
envolvimento e ampliação da participação de homens e de mulheres nas direções, com liberação 
para coordenar as ações sindicais voltadas para a promoção da igualdade de oportunidades para 
as mulheres trabalhadoras.

Assim, é fundamental acompanhar e propor, no desenvolvimento da política de gênero, políticas 
e ações sobre a questão de gênero que visem a transformação da vida das mulheres, incluindo a 
luta pela isonomia salarial das mulheres e a ampliação da participação das mulheres trabalhadoras 
rurais nos coletivos de mulheres das suas instâncias.

Além disso, é necessário acompanhar e monitorar a implantação das Secretarias Estaduais de 
Mulheres a partir de 2006, intensifi cando os debates e articulando iniciativas para que as Estaduais 
da CUT e os Ramos busquem a integração com os trabalhos de outras secretarias e incorporem 
efetivamente a agenda nacional das mulheres, inclusive a articulação com o Sindicato Nacional 
de Trabalhadores Aposentados, para a construção de uma estratégia específi ca para as mulheres 
aposentadas, pensionistas e idosas. 

Reafi rmando a necessidade de participação efetiva das mulheres na construção das lutas 
gerais e no processo eleitoral 2006, na defesa de políticas para mulheres nos planos de governo do 
campo democrático e popular, articulando-se, inclusive, com os movimentos sociais organizados, 
o desenvolvimento da Política Nacional de Gênero se pautará pela articulação de cinco eixos:

a) o combate a todas as formas de discriminação;

b) a intervenção nas políticas públicas;

c) a organização das mulheres na CUT;

d) o fortalecimento da interface com as demais políticas e projetos da CUT;

e) a articulação com o movimento sindical internacional e com movimentos e organizações 
não governamentais na defesa dos direitos das mulheres.



59

A intervenção da CUT para a garantia de direitos dos trabalhadores(as) 
homossexuais

Embora a Constituição Federal Brasileira, no seu Artigo 3º, inciso IV e no Artigo 5º, respectivamente, 
preconize que “constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: ... promover 
o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.” e que  “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residente no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade...” , esse preceito constitucional não tem sido aplicado às 
pessoas com orientação sexual diferente dos padrões culturais exigidos pela sociedade, ou seja, 
para as pessoas homossexuais.

Prova disso são os constantes atos de violência social, de cunho psicológico, moral e físico 
praticados contra homossexuais, levando à morte de grande número deles(as). Nos locais de 
trabalho também identifi camos, facilmente, a violação de direitos desses trabalhadores(as): 
muitos empregadores discriminam homossexuais em todas as fases: no recrutamento ou seleção, 
nas oportunidades de promoção, no acesso a benefícios indiretos como estudos, entre outros. As 
empresas têm como política a segregação e a discriminação negativa, baseadas na orientação 
sexual das pessoas.

Nas relações sociais, trabalhistas e previdenciárias, a realidade também é bastante cruel. 
Exemplo disso é o fato de um gay ou uma lésbica não conseguirem inscrever seus parceiros como 
dependentes no Plano de Saúde patrocinado pela empresa em que trabalham. Na área da saúde, 
trabalhadores e trabalhadoras homossexuais de todas as idades enfrentam grandes difi culdades 
na obtenção de informações, orientações e auxílios em geral, principalmente sobre doenças 
sexualmente transmissíveis e sobre a própria sexualidade.

Embora tenhamos avançado nas discussões desse tema e na luta para garantir os direitos plenos 
das pessoas homossexuais, ainda estamos longe de garanti-los. Por meio de vias judiciais temos 
tido ações isoladas, a exemplo de um funcionário da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do 
Sul, que ganhou direito à isonomia, em 2000. Também podemos citar como positivo o fato do 
Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA ter outorgado o direito à terra para duas lésbicas, 
no interior do estado de São Paulo, em janeiro de 2006.

Do ponto de vista do avanço nas políticas públicas, destacamos o Programa Brasil Sem 
Homofobia, lançado pelo Governo Lula em 25 de maio de 2004. O programa é resultado da 
articulação entre o Governo Federal e a sociedade civil organizada na luta contra a violência e a 
discriminação aos gays, lésbicas, travestis e transexuais, e tem como principal objetivo desenvolver 
ações para prevenir a violência contra homossexuais, como: a implementação de políticas públicas 
de capacitação, de qualifi cação de policiais para o acolhimento, o atendimento e investigação 
em caráter não-discriminatório; capacitação de professores da rede de ensino, de trabalhadores 
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e trabalhadoras da rede de atendimento à saúde; a inclusão nas matrizes curriculares das Polícias 
e das Guardas Municipais do recorte de orientação sexual e do combate a homofobia nos eixos 
temáticos de direitos humanos; a implantação de estratégias de sensibilização dos operadores do 
Direito, assessorias legislativas e gestores de políticas públicas sobre os direitos dos homossexuais 
e a sistematização de casos de crimes de homofobia para possibilitar uma literatura criminal sobre 
o tema.

O desafi o que se coloca para o próximo período é o de garantir a consolidação do Programa 
Brasil Sem Homofobia, bem como a aprovação e cumprimento de Leis que garantam o pleno direito 
das pessoas homossexuais.

Os direitos dos homossexuais são direitos humanos, como o das mulheres, da raça negra e o 
movimento sindical, especialmente da Europa Ocidental e América do Norte, buscando garantir 
a proteção legal, via acordo coletivo, contra a discriminação por orientação sexual. No Brasil, a 
intervenção do movimento sindical nesta luta caminha a passos lentos e apenas um reduzido 
número de sindicatos leva em consideração esse ponto em uma negociação coletiva. 

É preciso desenvolver estratégias de modo a envolver um maior número de entidades e de 
sindicalistas, para que os sindicatos, além da luta geral, desenvolvam juntamente a luta pela 
promoção da igualdade econômica e social, sem discriminação de gênero, raça, geração e 
orientação sexual. Estratégias que contemplem:

a) intensifi car o debate sobre o tema e elaborar cláusulas de isonomia de tratamento para os 
trabalhadores e trabalhadoras homossexuais, orientando as entidades fi liadas a incorporarem 
nas pautas de reivindicações;

b) retomar o Projeto Orientação Sexual, Mercado de Trabalho e o Movimento Sindical, realizado 
pela CUT em 2000/2001;

c) desenvolver campanha pela aprovação do Projeto de Lei de Nº 1151/1995, que disciplina a 
união entre pessoas do mesmo sexo e dá outras providências, e o de Nº 503/2001, que dispõe 
sobre a criminalização da homofobia, ambos em tramitação no Congresso Nacional; 

d) desenvolver ações que possam contribuir para a implementação e consolidação do Programa 
Brasil Sem Homofobia, especialmente em relação ao mercado de trabalho;

e) promover a articulação com as entidades de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros - 
GLBT, a fi m de realizar ações conjuntas e orientar as entidades fi liadas e as Estaduais da CUT a 
participarem da organização e mobilização das Paradas de Orgulho GLBT.

As políticas da CUT para a superação da discriminação racial e do racismo

Para a CUT, o fortalecimento da unidade da classe trabalhadora, compreendida como grupo 
social que se forja a partir da sua condição econômica e de trabalho, passa necessariamente pela 
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construção da sua identidade como classe, que não signifi ca a negação das suas diferenças físicas 
e biológicas (que é da natureza humana), mas pelo enfrentamento das desigualdades resultantes 
da construção social infl uenciada por um determinando tipo de modo de produção (capitalista) 
que se refl ete na organização do conjunto da sociedade.

Compreendendo que a acentuada desigualdade entre brancos e negros é fruto de uma 
construção social que buscou eliminar a presença signifi cativa dos negros no processo de formação 
da sociedade brasileira, constituindo-se, portanto, em uma problemática estrutural do nosso país, 
que demandou uma ação específi ca do movimento sindical; a CUT não apenas incorpora em suas 
resoluções as reivindicações dos militantes sindicais que atuam no combate à discriminação racial, 
como também cria espaços para a organização desses militantes no seu interior, com o intuito de 
fortalecer esta luta como uma luta do conjunto da classe trabalhadora.

Reconhecida ofi cialmente como um novo órgão da CUT durante a realização do 5º Congresso 
Nacional em 1994, a Comissão Nacional Contra a Discriminação Racial - CNCDR tem contribuído 
para a consolidação de políticas que visam discutir o trabalhador e a trabalhadora na sua plenitude, 
considerando as especifi cidades existentes no interior da classe. A tarefa da CNCDR tem sido 
a busca da igualdade, respeitando sempre a diversidade. Nesse período, a Comissão cumpriu 
um papel importante nas discussões de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, 
participando efetivamente de espaços e fóruns de debates públicos, envolvendo várias temáticas, 
como educação, saúde do trabalhador(a), crianças e adolescentes e orientação sexual.

Outras ações desenvolvidas pela CNCDR, como a participação em atividades da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT sobre Gênero, Raça, Pobreza e Emprego; a discussão de políticas de 
qualifi cação para as trabalhadoras domésticas; o debate sobre a reforma sindical e sobre o salário 
mínimo, demonstra a necessidade de manter e aprimorar a transversalidade da discussão racial 
nas políticas gerais da Central. Além disso, as ações com as entidades do movimento negro e social 
que discutem a questão racial, como a mobilização da Marcha Zumbi + 10, tem possibilitado o 
fortalecimento da relação da CUT com essas entidades.

Para avançar em nossa estratégia e intensifi car as lutas pela superação das desigualdades e 
pela busca da cidadania para os trabalhadores(as) negros e negras, a CUT decide:

a) ampliar o conhecimento do movimento sindical cutista sobre as relações raciais, especialmente 
sobre a discriminação no mercado de trabalho, suas causas e implicações em todos os âmbitos, 
sensibilizando e envolvendo um maior número de sindicatos em torno da participação nos 
Coletivos Estaduais Anti-racistas, assim como realizar Encontros Estaduais de Sindicalistas Anti-
racistas;

b) investir no processo de formação cidadã, voltada para a capacitação de dirigentes e 
lideranças sindicais na perspectiva da transversalidade dos temas relativos às questões raciais 
nas discussões de políticas públicas e sindicais;

c) formular e propor cláusulas nos acordos coletivos que contribuam na superação da 
discriminação e das desigualdades entre trabalhadores e trabalhadoras, brancos e negros. 
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Exigir das empresas o perfi l de seus empregados, levantando entre outros dados, o gênero; 
salário; nível de escolaridade; a raça/cor; função e a posição que ocupa na família.  Assegurar 
o acompanhamento pelas organizações dos trabalhadores, durante todo o tempo em que 
transcorrer a levantamento do perfi l dos empregados nas empresas;

d) lutar pela implementação de políticas públicas no plano federal para a população negra, 
intervindo em licitações e concorrências publicas, fi nanciamentos, licenciamentos, subsídios, 
funcionamentos, licenças de exportação e nas atividades de licença do governo ou aval, que haja 
um compromisso explícito na contratação de mão-de-obra negra e a ausência do trabalho infantil; 
pela Implementação do Programa Nacional de Anemia Falciforme nos Estados e Municípios da 
Federação;  implementação da Convenção da ONU sobre Eliminação da Discriminação Racial 
no Ensino; assegurar o acesso da população negra a cursos profi ssionalizantes e ao sistema 
educacional, garantindo na educação integral o tema racial; implementação das Convenções 
111,105,29 e a 100 da OIT; pesquisa científi ca, visando detectar as conseqüências e impactos 
sofridos pelos trabalhadores negros e negras, tendo em vista as transformações que vêm 
ocorrendo no mundo do trabalho; contemplar a diversidade de raça e gênero nos anúncios dos 
meios de comunicação, outdoors, etc., quer na linguagem falada, escrita, imagem e/ou outros;

e) promover debates entre o Governo e entidades organizadas, institutos de pesquisa, 
parlamentares, juristas, para a concepção correta dos diferentes tipos de cor (no que se refere 
à descendência), como objetivo de suprimir o termo pardo/parda bem como articular com 
os órgãos competentes a inclusão de “nota explicativa” nos dicionários sempre que houver 
palavras que promovam a perpetuação da ideologia racista e sexista através da linguagem, 
bem como a supressão das mesmas nos livros didáticos; 

f ) estreitar a relação com o Movimento Negro e o Movimento das Mulheres;

g) atuar conjuntamente com os órgãos de defesa da criança e do adolescente, principalmente 
no que diz respeito ao trabalho infantil, onde se insere a maioria das crianças e adolescentes 
negros.

Política Nacional de Saúde do Trabalhador

A saúde dos trabalhadores(as) é um campo de ação essencialmente político que requer uma 
intervenção organizada e coletiva dos trabalhadores e trabalhadoras nos processos de trabalho, de 
forma a modifi car as situações de riscos e agravos, bem como de superar a visão tradicional baseada 
tão somente na normatização dos riscos observáveis e mensuráveis nos locais de trabalho. 

Tal noção, de certa forma, acaba contribuindo para limitar as ações em saúde às CIPAS, em geral 
com pouco poder de intervenção, voltadas apenas para a prevenção de acidentes típicos e com 
pouca ou nenhuma articulação com as demais lutas. Outra conseqüência desta visão simplista 
é que a ação em saúde passa a ser “delegada” a profi ssionais da área de medicina do trabalho e 
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engenharia de segurança (cujo papel, em geral, é de preservar os interesses dos empregadores e 
de legitimar as práticas que naturalizam os danos à saúde causados pelo trabalho).

Longe de ser uma área estritamente técnica, alvo exclusivo do saber de profi ssionais 
especializados ou das CIPA’s, ou, ainda, objeto de ações tão somente institucionais por parte 
das autoridades, os processos de adoecimento dos trabalhadores se relacionam diretamente às 
tradicionais e novas formas de exploração do trabalho. 

Portanto, a saúde dos trabalhadores(as) é uma área essencialmente política, determinada 
por condições sociais e históricas que defi nem como estão inseridos homens e mulheres de 
diferentes raças, etnias e faixas etárias nos processos produtivos e de trabalho, em que as margens 
de liberdade e o poder de intervenção dos trabalhadores nas situações concretas de trabalho, 
em especial naquelas que impõem incômodos, sofrimentos, acidentes e doenças (ritmo, jornada, 
produtividade, condições ambientais, etc.) são aspectos-chave para defi nir ações de enfrentamento 
à violência a que estão submetidos trabalhadores(as), expressos no elevado número de mortes 
causadas pelo trabalho, as LER-DORT e doenças mentais de dimensões quase epidêmicas.

Um momento importante de refl exão, envolvendo dirigentes sindicais e movimentos sociais 
de todo o país, aconteceu na 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador – Trabalhar Sim, 
Adoecer Não, realizada ao longo de 2005, na qual a CUT teve uma participação ativa. A defesa da 
integralidade e da intersetorialidade das ações e o controle social a partir dos locais de trabalho, 
tornando os trabalhadores protagonistas nos processos de trabalho e das ações no campo da 
saúde, foram os principais pontos defendidos pela Central. Agora, com um empenho ainda maior, 
a central deve assegurar a implementação destas propostas, que devem se constituir na base para 
repensar a ação sindical da CUT em saúde do trabalhador(a).

Assim, reafi rmamos os princípios do SUS como norteadores das suas ações em saúde do 
trabalhador(a), as deliberações da 11ª Plenária da CUT de trabalhar com a ótica da vigilância em 
saúde para intervir precocemente nas condições de riscos e agravos à saúde desde os locais de 
trabalho.

Além disso, é preciso considerar e defi nir nossas políticas para a saúde dos trabalhadores(as) em 
interfaces com as demais lutas, em especial aquelas voltadas para trabalho, emprego, salário, renda 
e inclusão social, que devem ser vinculadas à garantia de um Trabalho Decente, contemplando 
a dignidade humana, a preservação da saúde, a qualidade de vida e ambiente saudável nos 
ambientes e processos de trabalho.

Neste sentido, a CUT deve estabelecer como uma de suas prioridades, devido à importância 
e complexidade da relação saúde-trabalho, a construção de uma Política Nacional de Saúde do 
Trabalhador, incorporando-a de forma orgânica, mais clara e efetiva nas suas estratégias, bem 
como na sua estrutura político-organizativa, com princípios, diretrizes e objetivos claros e níveis 
de responsabilidades entre suas instâncias:

a) fortalecer o Coletivo Nacional e Coletivos Estaduais de Saúde, Trabalho e Meio Ambiente, 
bem como assegurar os trâmites necessários para implementação das ações em saúde do 
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trabalhador(a) junto aos espaços decisórios da Central;

b) fortalecer a organização vertical e horizontal dos trabalhadores, otimizando, nos locais de 
trabalho, Comissões e ações relacionadas à saúde dos trabalhadores(as), articuladas com outras 
políticas da Central;

c) estabelecer um amplo processo de troca de experiências, avaliação e sistematização das 
experiências da CUT, tendo em vista conformar as bases da Política Nacional da CUT de Saúde 
do Trabalhador;

d) fortalecer o INST enquanto órgão de pesquisa e assessoria técnica e política da Central;

e) estabelecer a interlocução e a articulação com as Secretarias ou Departamentos de Saúde 
dos ramos de atividade e sindicatos fi liados;

f ) acompanhar e monitorar a intervenção dos representantes da CUT em fóruns e instâncias 
governamentais, nacionais e internacionais, no âmbito da Saúde, Trabalho e Previdência Social, 
visando a coerência com o desenvolvimento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador.

Defesa do trabalhador enquanto consumidor

A defesa de todos os interesses dos(as) trabalhadores(as) é o objetivo da CUT. Ao longo de sua 
história, foi desenvolvido o conceito de sindicalismo cidadão, propondo-se a organizar, também, as 
lutas dos trabalhadores(as) a partir da sua vida em comunidade, seu local de moradia e na defesa 
dos serviços públicos de qualidade, saúde pública, educação pública, creches e outros direitos de 
cidadania, inclusive no que diz respeito aos seus direitos políticos. A justa combinação das lutas do 
cidadão(ã) e do(a) consumidor(a) com a luta pela superação da exploração do trabalho, mantém 
a CUT em sintonia com a sua base social e ao mesmo tempo leva o trabalhador(a) a exercer o seu 
papel político.

No último período, atendendo ao chamado do Fórum Social Mundial em 2005, para participar 
de um boicote internacional contra uma marca norte-americana, e com a negociação do crédito 
com desconto em folha junto aos poderes executivo e legislativo, a CUT acumulou uma importante 
experiência de defesa dos interesses dos trabalhadores(as) enquanto consumidores, que é preciso 
desdobrar e aprofundar. A defesa de todos os interesses dos(as) trabalhadores(as) deve ser sempre 
o objetivo da CUT. 

O desenvolvimento da sociedade de consumo globalizada, nos moldes neoliberais, com 
o desmonte do Estado, as privatizações dos serviços públicos e a fl exibilização das relações de 
trabalho, tornou a defesa dos direitos dos trabalhadores, enquanto consumidores, cada vez mais 
complexa e mais urgente. Uma série de iniciativas – procuradorias, institutos, centros – foram 
criados em todo o país.
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Para a CUT, portanto, além de lutar por habitação popular, saúde e educação pública de qualidade, 
é preciso defender os trabalhadores e trabalhadoras das imposições nefastas de contratos e 
prestação de serviços públicos e privados de crédito, energia, telefonia, saúde, educação, dentre 
outros. 

Com este objetivo, este 9º CONCUT decide: 

a) orientar suas entidades fi liadas a, diretamente ou através de parcerias com instituições 
especializadas, oferecerem serviços de proteção ao trabalhador(a) enquanto consumidor de 
bens ou serviços;

b) organizar em nível nacional, campanhas de defesa dos direitos dos consumidores inclusive 
com o chamamento à mobilização pública em torno do boicote ao consumo de determinadas 
marcas responsáveis por práticas atentatórias aos direitos do trabalhador(a)/consumidor(a).

Ação frente às multinacionais

As empresas multinacionais, responsáveis por 2/3 do comércio mundial, infl uenciam ações de 
governos para a liberalização comercial na Organização Mundial do Comércio – OMC; impulsionam 
a Área de Livre Comercio das Américas- ALCA e, em nossas bases, interferem nas negociações 
coletivas, visando a redução e retirada de direitos. Estas empresas organizam-se mundialmente 
em redes e nossa contraposição deve ser organizada sindicalmente em REDE, para termos chances 
de sucesso em nossa luta.

O  Projeto Ação Frente às Multinacionais, já em sua segunda fase, desenvolvido em conjunto 
com a Federação Holandesa de Sindicatos - FNV, pela sua importância estratégica, não pode ser 
visto meramente como uma ferramenta de consolidação de redes sindicais, implementadas pela 
política de Relações Internacionais da CUT; mas sim como importante instrumento de organização 
no local de trabalho para toda a Central, principalmente através da articulação de diversas políticas, 
a exemplo da Organização, da Formação, Sindical, da Mulher, Geral e outras.

O projeto possibilita a organização em Redes Sindicais ou Comitês Sindicais Nacionais de 
dirigentes sindicais de grandes empresas multinacionais instaladas no Brasil, de todas as regiões 
do país e das mais variadas categorias profi ssionais, viabilizando o conhecimento de diferentes 
realidades aplicadas pela mesma empresa em diferentes bases sindicais e possibilitando a 
elaboração de estratégias conjuntas entre esses sindicalistas para a unifi cação de salários, 
Programas de Participação nos Resultados, saúde e condições de trabalho, aplicação das 
Normas Internacionais relativas a atuação das Multinacionais em todas as unidades da empresa, 
fortalecendo a luta sindical a aumentando a referência junto aos trabalhadores(as).

Finalmente, é de importância estratégica para a CUT, pois fortalece as confederações cutistas com 
a gestão e o acompanhamento das atividades desenvolvidas; busca a organização internacional 
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- além da nacional – dos trabalhadores(as), reforçando os laços de solidariedade e luta junto a 
sindicatos e centrais sindicais de outros países, junto a entidades sindicais internacionais, como 
as Federações Internacionais de Ramos, Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone SUL - CCSCS 
e a Organização Regional Interamericana de Trabalhadores – ORIT, na construção de Redes 
Internacionais nas Empresas Multinacionais. 

Movimento sindical e Responsabilidade Social Empresarial - RSE

O movimento mundial, iniciado pelas empresas multinacionais e conhecido como 
Responsabilidade Social Empresarial é mais um subproduto do processo de globalização. Os 
movimentos sociais e os críticos mais atentos anteveram os impactos sociais e ambientais perversos 
que adviriam das ações depredadoras das grandes empresas para se posicionarem no processo 
de globalização. Esses resultados, já tão conhecidos e debatidos, mostraram-se tão desastrosos e 
ilimitados que impulsionaram, de um lado, os organismos internacionais e, de outro, a sociedade 
civil organizada (por meio de grandes campanhas antiglobalização e de consumidores) à cobrança 
de posicionamentos e atitudes responsáveis das empresas multinacionais diante da sociedade 
como um todo. No entanto, o surgimento deste movimento não signifi ca, absolutamente, nenhuma 
tomada de consciência ética ou postura responsável, embora estes termos estejam incorporados 
no discurso empresarial. 

No Brasil e na maioria dos países da América Latina, o empresariado tem enfatizado, divulgado 
e publicizado enfaticamente ações assistencialistas com programas de RSE, como forma de 
demonstrar seu compromisso com a sociedade. A decisão de uma empresa de desenvolver 
programas de RSE é voluntária e unilateral. Pouquíssimas formam comitês de representantes 
das partes interessadas para tomada de qualquer decisão, e a maioria das empresas não envolve 
os sindicatos, mesmo quando há procedimentos de negociação estabelecidos no âmbito 
dos Recursos Humanos. Várias decisões que envolvem trabalhadores como, por exemplo, a 
utilização de programas de voluntariado junto às comunidades do entorno das empresas, são 
implementados sem nenhuma discussão a respeito de horas trabalhadas e uso do tempo livre 
desses trabalhadores(as).

Consideramos que uma verdadeira disposição de mostrar-se socialmente responsável, deve 
contemplar atitudes e disposição de diálogo e negociação, que vão além daquelas já estabelecidas 
formalmente pelas normas e regulamentos internacionais e leis nacionais. As empresas, ao 
ingressarem no movimento de Responsabilidade Social Empresarial - RSE, devem se comprometer 
com o cumprimento dos direitos mínimos já estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, formulada na década de 40 do século passado. Ora, mas isto é básico, obrigatório e 
insufi ciente. 

Neste sentido, a CUT deve atuar para a incorporação das normas internacionais da OIT, os 
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princípios do Global Compact da Organização das Nações Unidas - ONU e as Diretrizes para 
empresas multinacionais da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – 
OCDE, visando combater abusos nas relações de trabalho, cometidos por empresas multinacionais, 
que podem também ser denunciados no Ponto de Contato Nacional – PCN, sediado no Ministério 
da Fazenda.

Por outro lado, os sindicatos da CUT devem explorar, nas negociações coletivas, compromissos 
das empresas com a responsabilidade social, exigindo o exercício efetivo dos direitos sindicais 
e uma plataforma ampla de direitos dos trabalhadores(as). Como forma de agregar esforços 
utilizando a lógica empresarial da concorrência, a atuação dos sindicatos deve estar incorporada 
às diretrizes de organização por ramos, dando espaço para a formação de comitês de empresa, 
redes sindicais e outras formas organizativas, especialmente no caso de empresas multinacionais. 
Neste sentido, a constituição, participação e fi scalização dos Acordos Marco Global é o instrumento 
do mais alto nível de negociação e espaço real de cumprimento da responsabilidade social.

A CUT atuará de forma crítica fi scalizando as atitudes de empresas principalmente no sentido 
de não permitir que ações superfi ciais e marqueteiras criadas para fortalecimento da imagem das 
empresas encubram as constantes violações dos direitos dos trabalhadores e dos cidadãos.  Os 
sindicatos da CUT exigirão que nos Códigos de Conduta e Ética das empresas seja explicitado o 
compromisso e o respeito às relações com os legítimos representantes dos trabalhadores(as) – os 
sindicatos.

Política Internacional: Unidade do Sindicalismo Internacional

1) É fundamental trabalhar pela unifi cação do movimento sindical internacional para sermos 
capazes de enfrentar os desafi os colocados pela globalização capitalista.

2) Uma proposta de trabalho unitário do sindicalismo internacional não pode ignorar, no entanto, 
as trajetórias concretas de construção das diversas visões, sua diversidade, suas contradições, 
suas difi culdades.

3) Desde o Fórum Social Mundial de 2002, por iniciativa da CIOSL e da CMT, se realizaram 
Fóruns Sindicais Mundiais, além de outras iniciativas de centrais sindicais nacionais não fi liadas 
a nenhumas dessas duas centrais mundiais.

4) A CUT apoiou ativamente a iniciativa da ORIT (regional da CIOSL para as Américas) e participou 
da convocação de um Fórum Sindical das Américas em Mar Del Plata em novembro de 2005, 
no contexto da mobilização contra a ALCA. Para esse Fórum foram convidadas e participaram 
centrais sindicais de todas as orientações políticas (fi liadas ou não a uma central mundial). Essa 
experiência cresceu na realização do Fórum Sindical das Américas, realizado no âmbito do 
VI Fórum Social Mundial policêntrico, em Caracas, Venezuela, em janeiro de 2006, contando 
também como convocante a CLAT (regional da CMT para América Latina) e teve a participação 
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de centrais fi liadas à FSM e independentes.

5) A CUT defenderá, nos diversos espaços internacionais e regionais em que participa, a 
continuidade, a potencialização e ampliação dessas experiências, tanto no âmbito das Américas 
como a nível internacional, entendendo que Fóruns Sindicais unitários servem para aumentar 
o diálogo político entre as diversas visões e devem prioritariamente orientar-se a construir a 
unidade de ação do sindicalismo regional ou internacional.

6) A CUT deve trabalhar pela consolidação do Fórum Sindical das Américas, amplo e unitário, 
a partir de uma coordenação das lutas do movimento sindical da América Latina. Este Fórum 
deve ter caráter permanente e unitário e reunir as centrais sindicais, independentemente de 
sua fi liação internacional ou tendência política e ideológica, unifi cando-as em torno de uma 
plataforma de luta contra o neoliberalismo.

7) Diante da recomposição do sindicalismo mundial, a posição da CUT é que  a unidade do 
sindicalismo mundial tem que estar baseada no princípio da defesa dos trabalhadores, contra 
a exploração capitalista.

Política de Finanças

O elevado número de inadimplência, por motivos diversos, tem provocado o impedimento 
da participação efetiva de um elevado número de sindicatos, difi cultando também os trabalhos 
da Central durante a gestão. Com o reconhecimento legal das estruturas verticais da CUT, novas 
questões colocaram-se sobre a distribuição das contribuições dos sindicatos de base. Esses 
problemas não podem ser enfrentados apenas às vésperas de Plenárias e Congressos da CUT. Por 
isso, o 9º CONCUT resolve:

a) convocar uma Plenária Nacional que terá como objetivo tratar a questão do fi nanciamento 
de todo o “sistema CUT”;

b) desse debate surgirão, eventualmente, propostas de alteração   estatutária no que se refere 
às contribuições fi nanceiras à Central;

c) a Plenária será também uma oportunidade para debater a implementação do Orçamento 
Participativo como método de defi nição de suas políticas fi nanceiras, mecanismos de  
transparência na aplicabilidade dos recursos e a promoção do sentido coletivo na tomada de 
posições sobre os investimentos da Central;

d) todas as propostas da Plenária serão apresentadas à 12ª Plenária Nacional da CUT, quando 
serão submetidas a debate e deliberação.
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Consolidar o projeto cutista no campo

O Brasil é um dos poucos países em que os trabalhadores(as) rurais organizam-se unitariamente 
com os trabalhadores(as) urbanos. A participação dos sindicatos e oposições sindicais de 
trabalhadores rurais na construção da CUT nos Estados e CUT Nacional foi importante e signifi cativa, 
demarcando uma diferença fundamental na história da construção de entidades classistas no 
mundo, uma vez que historicamente camponeses e operários não se organizaram em centrais 
sindicais de trabalhadores.

Essa experiência deve ser aprofundada e aperfeiçoada, aumentando a integração entre o rural e 
o urbano nas nossas ações cotidianas, proporcionando aos trabalhadores(as) rurais o mesmo papel 
de protagonistas das políticas centrais da CUT. Por isso, é cada vez mais importante a construção 
de uma estratégia que possa fazer a interface do rural com o urbano de forma mais concreta e 
abrangente.

A tarefa de aprofundar a construção da CUT no campo ainda é um desafi o presente.  Aprofundamos 
nossa concepção sobre a agricultura familiar e seu projeto estratégico, desenvolvemos lutas e 
alcançamos vitórias signifi cativas com os trabalhadores(as) assalariados e na luta pela reforma 
agrária, mas ainda não consolidamos um modelo de organização.

Tendo em vista as diversas experiências de organização dos trabalhadores(as) rurais no interior 
da CUT e a necessidade de aprofundamento do debate sobre o modelo organizativo da CUT, a 
próxima direção executiva deverá assumir a responsabilidade pela coordenação da organização 
da CUT no campo, como um de seus objetivos estratégicos, indicando os mecanismos e um 
cronograma mais adequado para o aprofundamento e encaminhamentos, inclusive para mediação 
dos confl itos existentes.

Servidores Públicos - Organização e Negociação

O serviço público no Brasil está organizado nas esferas federal, estadual e municipal, nos poderes 
executivo, legislativo e judiciário. Possui aproximadamente nove milhões de trabalhadores com 
diversos vínculos empregatícios: estatutário, celetista, temporário e outros.

O trabalho no setor público não segue os mesmos parâmetros econômicos do setor privado, 
onde jornada, salário, ritmo de trabalho e tecnologia têm relação direta com a produtividade e 
o lucro. Em tese, não há contrato de trabalho com o Estado, adere-se a um cargo e segue-se um 
estatuto. As transformações econômicas (globalização fi nanceira) e ideológicas (substituição 
do keynesianismo pelo equilíbrio fi scal), sob a lógica da diminuição do Estado e dos cortes 
orçamentários cada vez mais acentuados, a pretexto de um modelo mais efi ciente de atuação, 
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resultaram em uma desestruturação do Estado brasileiro e não signifi caram uma melhoria da 
qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

O sindicalismo no serviço público brasileiro se constituiu em um contexto de transição política 
da ditadura para a democracia e em um momento de crise fi scal e fi nanceira do Estado. Assim, a 
luta específi ca por salários e melhoria das condições de trabalho, ganhou um sentido mais amplo 
de luta pela democracia.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), excluindo as entidades 
representantes de trabalhadores em educação da rede pública (federal, estadual e municipal), 
em 2001 existiam 1.707 entidades sindicais de servidores públicos; sendo que 808 com registro 
no Ministério de Trabalho e 899 sem registro. Deste total, 23% estão fi liadas à Central Única dos 
Trabalhadores e 70,8% não estão fi liadas a nenhuma central sindical. Quanto ao tamanho, 47,8% 
das entidades possuem de 101 a 500 sócios, enquanto apenas 1% tem mais de 10.000 sócios. 
Do total de sindicatos de servidores públicos, 66% são de abrangência municipal, 25,6% de 
abrangência estadual, 7% de abrangência intermunicipal, 0,8% de abrangência interestadual e 
0,7% de abrangência nacional. Dados de 2004 mostram que os servidores públicos representavam 
22% do total de trabalhadores brasileiros, ou seja, 8.989.335 pessoas, sendo 1.294.136 servidores 
federais, 3.245.116 servidores estaduais e 4.450.083 servidores municipais.

O Brasil passou a ter cerca de um servidor público para cada 20 habitantes, muito abaixo de 
outros países. Na França são menos de 9 habitantes para cada servidor público, enquanto na 
Inglaterra são 16 habitantes para cada servidor. Essa defi ciência no número de servidores públicos 
fi ca ainda mais evidente quando considerada a quantidade de servidores em relação à população 
ocupada. Enquanto o Brasil possui 1 servidor público a cada 10 ocupados, os Estados Unidos e 
Inglaterra possuem 1 servidor a cada 6 ocupados e em países como a França e a Itália, a relação é 
de 1 para 4. Ao contrário do que o senso comum costuma apontar, as condições de trabalho e de 
salários dos servidores das três esferas de contratação, além de muito diferenciadas, são bastante 
rebaixadas.

A distribuição dos salários dos servidores públicos federais mostra que uma parte signifi cativa 
(26,8%) recebe vencimentos totais inferiores a R$ 1.500,00 . Esta situação é ainda mais grave entre 
os aposentados, em que 35,2%, cerca de 136 mil, estão nessa faixa salarial. No serviço público 
estadual, em torno de 10% dos servidores recebem até 1,5 salário mínimo e 23% de 1,5 a 3 salários 
mínimos.

Nos municípios esta situação fi ca dramática, em torno de 30% dos servidores recebem até 1 
salário mínimo e outros 30% recebem entre 1,5 a 3 salários mínimos. Se tirar deste total as capitais, 
o número de servidores que recebem 1 salário mínimo ultrapassa a cifra do milhão. Soma-se a isto 
a prática em todas as esferas, da política de gratifi cações, em especial as de produtividade, que 
nos últimos anos tem servido para diferenciar reajustes salariais entre ativos e aposentados e sob 
as quais não incide nenhuma das vantagens pessoais. A política de gratifi cações e a conseqüente 
desvalorização do salário base dos servidores contribuem tanto para a distorção entre ativos e 
aposentados, quanto entre as diferentes carreiras, reforçando a desigualdade entre servidores de 
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cargos correlatos. A fl exibilização nas formas de contratação, hoje existentes na administração 
pública, ampliam ainda mais as diferenças.

Um exemplo disso é que a renda média de um servidor público estatutário federal é em torno 
de 35% maior que a renda média geral dos servidores federais, e a do servidor estatutário estadual 
e municipal é 10% superior à média geral dos servidores estaduais e municipais. A adoção da 
remuneração variável baseada no desempenho individual, ao contrário da quase totalidade 
dos países da OCDE, não veio com a regulamentação da negociação coletiva para o serviço 
público no Brasil. Embora a Constituição de 1988 reconheça a legitimidade dos sindicatos dos 
servidores públicos, não há legislação específi ca regulando as negociações entre o Estado e os 
seus servidores. Em que pese a prevalência em lei da determinação unilateral pelo Estado das 
condições de trabalho e remuneração no setor público, a luta sindical encontrou um terreno fértil 
nos governos democráticos e populares para experimentar formas de negociação, como a Mesa 
Permanente de Negociação instituída pela Prefeitura Municipal de Lins, através de lei; o Sistema 
de Negociação Permanente (SINP) da Prefeitura de São Paulo e a Mesa Nacional de Negociação 
Permanente (MNNP), que representam avanços signifi cativos na relação Estado - servidor público. 
Esta situação, entretanto, explicita a fragilidade institucional das relações de trabalho no setor 
público e a conseqüente instabilidade que gera na sociedade.

Assim, considerando que o movimento sindical no setor público vive o confl ito de estar pautado 
pelo direito administrativo, com pouca margem para a negociação direta e muitas vezes pouca 
disposição por parte dos gestores, que não vêem a implantação de um sistema de negociação 
coletiva como um instrumento de gestão.

Considerando que a ausência de marcos legais para a constituição de sindicatos no setor público, 
propiciou ao movimento sindical estabelecer uma forma livre e independente de organização, 
resultando na existência de uma multiplicidade de formas de organização. 

Considerando que a importante conquista do direito à livre organização sindical, formalizada 
e legalizada na Constituição de 1988, não alterou as características básicas da organização do 
funcionalismo público, nem instituiu a contribuição sindical obrigatória, a unicidade sindical por 
lei, a base territorial e nem o poder normativo da Justiça do Trabalho.

Considerando que em 1986 a CUT aprovou em seu 2º Congresso a constituição de sua estrutura 
vertical, cuja base de representação seria o ramo de atividade econômica, como forma de superar 
o conceito de categoria profi ssional e a fragmentação existente.

Considerando que em 1992 a 5ª Plenária Nacional da CUT indicou a constituição de 18 ramos: 
rurais, metalúrgicos, bancários, químicos, comerciários, vestuário, educação, saúde, administração 
e serviços públicos, construção civil, móveis e madeiras, minérios, alimentação, comunicação, 
trabalhadores em indústrias urbanas, profi ssionais liberais, trabalhadores em administração e 
tecnologia; transportes, autônomos urbanos e inativos, em substituição aos 7 ramos inicialmente 
defi nidos.

Considerando que a dinâmica real em curso, onde as escolhas organizativas têm sido diferentes, 
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expressa a insufi ciência desse modelo e coloca a necessidade de discutir um novo projeto político-
organizativo comum.

Considerando ainda, que o aprofundamento do debate sobre a composição, defi nição e 
delimitação de cada ramo que respeite a diversidade existente está na agenda da Central.

O 9º CONCUT resolve:

• a CUT reconhece, no âmbito municipal, a equivalência entre o ramo de atividade e a esfera de 
contratação nos serviços públicos;

• a CUT garante a liberdade de opção do servidor(a) público(a) municipal quanto à sua 
representação/organização;

• a CUT ratifi ca o estabelecimento e funcionamento da Coordenação dos Serviços Públicos em 
sua estrutura. 

Tendo em vista as diversas experiências de organização dos trabalhadores(as) do serviço 
público municipal e a necessidade de aprofundamento do debate sobre o modelo organizativo 
da CUT, a próxima Direção Executiva deverá assumir a responsabilidade pela coordenação desse 
processo como um de seus objetivos estratégicos, indicando os mecanismos e um cronograma 
visando a tomada de decisão na próxima Plenária Nacional da CUT.

Contribuição Previdenciária Justa para os Servidores Municipais e Estaduais

A CUT reconhece a necessária alteração da determinação contida no artigo 149 da Constituição 
Federal e incluirá na sua agenda de atividades políticas esforços no sentido de pressionar os 
congressistas pela aprovação da PEC 496/06, a qual restabelece a defi nição da alíquota de 
contribuição previdenciária da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal, equivalente ao 
dobro da parcela de contribuição dos servidores públicos.

Regulamentação dos agentes de combate à malária e à dengue

A CUT deve reivindicar do Governo Lula, que encaminhe imediatamente a defi nição do Regime 
Jurídico e das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias.

Juventude

A realização do Projeto Juventude, Sindicalismo e Inclusão Social, da Secretaria Nacional de 
Formação da CUT, foi essencial para a qualifi cação e organização da juventude cutista, permitindo 
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maior integração dos jovens de diferentes ramos e estados, fortalecendo a organização nacional 
da juventude trabalhadora.

A CUT e o Meio Ambiente

O olhar sobre a questão ambiental, dentro do movimento sindical, tem se ampliado 

consideravelmente nos últimos tempos. A CUT, comprometida com a construção de uma sociedade 

justa, democrática e igualitária, tem na luta pela defesa do meio ambiente e da qualidade de vida 

e no combate à exploração predatória dos recursos naturais, uma de suas principais bandeiras de 

lutas.

Conforme já apontado em Resoluções da CUT, a discussão do meio ambiente deve ser vista e 

debatida no movimento sindical sob três aspectos, considerando direitos invioláveis da saúde e 

da integridade física dos trabalhadores e da população em geral: o meio ambiente de trabalho, 

pertinente aos locais de trabalho e seu entorno; o meio ambiente artifi cial, constituído pelo espaço 

urbano com utilização de recursos e a deposição de dejetos e subprodutos, como lixo, esgoto, etc, 

e o meio ambiente natural, preservado da intervenção humana, constituído pelo solo, a água, o ar, 

a fauna, a fl ora, etc.

As conseqüências do manejo predatório do meio ambiente podem ser avaliadas em processos 

produtivos, postos e relações de trabalho insustentáveis para a perpetuação do meio ambiente 

como bem comum, causando direta e indiretamente dano à saúde e integridade física dos 

trabalhadores(as) e da população em geral, incrementando o desemprego, o aumento dos gastos 

dos serviços de saúde e da previdência social. Enfi m, a impossibilidade do nosso projeto de nação 

para as gerações atual e futuras. 

Dos 850 milhões de hectares do território nacional, aproximadamente 550 milhões são cobertos 

por fl orestas nativas e 6 milhões por fl orestas plantadas. Desse total de fl orestas nativas, cerca de 

dois terços são formados pela fl oresta amazônica, e o restante por cerrado, caatinga, Mata Atlântica 

e seus ecossistemas associados. Da área total do território nacional, cerca de 66% são cobertos por 

fl orestas naturais, 0,5% por fl orestas plantadas e o restante (33,5%) por outros usos, tais como: 

agricultura, pecuária, áreas urbanas e infra-estrutura, dentre outros. Do total da área efetivamente 

disponível, cerca de 61% estão concentrados em apenas três Estados da Região Norte do Brasil 

(Amazonas, Pará e Mato Grosso).

O desmatamento desordenado está se dando através de incentivo de grandes grupos 

econômicos não interessados em ajudar os povos ribeirinhos, mas sim em construir grandes 

propriedades de agronegócio, como plantio de soja e criação de gado.

Por isso, o manejo fl orestal sustentável é importante, já que combina a produção com 
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preservação e conservação de muitos outros produtos não madeireiros, serviços ambientais e 

funções ecológicas da fl oresta. Desenvolvimento sustentável na área fl orestal signifi ca também 

a conservação da terra, água, patrimônio genético e a utilização de métodos tecnicamente 

apropriados para atenderem os requisitos de sustentabilidade. Pode, simultaneamente, reduzir 

custos em função de um planejamento e controle técnico, e é obrigatório por lei. 

A exploração criminosa de madeira na Amazônia é uma das maiores ameaças ao futuro da 

fl oresta e de suas comunidades tradicionais. Madeira ilegal signifi ca degradação ambiental, evasão 

fi scal e empregos irregulares de péssima qualidade. Para combater a exploração criminosa de 

madeira, o Greenpeace, uma ONG ambientalista, criou o programa “Cidade Amiga da Amazônia”, 

no qual a CONTICOM-CUT se tornou parceira direcionada às prefeituras brasileiras. A idéia é que as 

prefeituras brasileiras sejam exemplos de consumidores conscientes para o restante da sociedade, 

utilizando seu poder de compra como política ambiental e favorecendo empresas madeireiras 

que estão realmente comprometidas com o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

As exigências de que os produtos e serviços fl orestais sejam produzidos de maneira sustentável, 

refl etem a preocupação mundial pela proteção da biodiversidade e o combate às mudanças 

climáticas, preocupações estas que começaram a ser internacionalizadas nos mercados, através 

da adoção voluntária da certifi cação do manejo fl orestal e da cadeia de custódia para os produtos 

fl orestais.

Um projeto de desenvolvimento sustentável e inclusivo deve considerar aspectos como a 

utilização socialmente responsável dos recursos naturais, a transformação da estrutura agrária e 

agrícola, uma ampla reforma urbana, além de construir a compreensão que as crises ambientais 

são um problema de todos e que a população mais pobre é a mais imediatamente afetada pelos 

danos ambientais.

A consolidação da Comissão Nacional do Meio Ambiente possibilitou à CUT um novo patamar de 

experiências e propostas, bem como ampliou nossa articulação com diversas entidades nacionais e 

internacionais. Temas como Transgênicos, Agenda 21, Amazônia, Biodiesel e a utilização de energias 

renováveis, políticas de reciclagem, utilização de recursos hídricos e fl orestais, dentre outros, estão 

incorporados como uma política permanente de ações para o conjunto do movimento sindical 

cutista.

Para avançarmos a uma participação dos trabalhadores(as) e dos sindicatos na solução de 

problemas ambientais, desde o local de trabalho até o âmbito regional, nacional e internacional, 

devemos garantir que:

a) as questões ambientais estejam incluídas nas pautas de negociação do movimento sindical 

cutista;

b) o trabalho de informação e capacitação de sindicalistas seja fortalecido;

c) nossas parcerias com entidades progressistas e a relação com a luta de comunidades locais 
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sejam ampliadas;

d) realizemos alianças com associações de consumidores e o estreitamento de nossa ação junto 

aos órgãos ambientais governamentais, particularmente com os Ministérios do Meio Ambiente 

e do Desenvolvimento Agrário, que travam duras batalhas dentro do Governo Lula, como está 

patente nas disputas contra a liberação dos transgênicos e no uso das nossas fl orestas.

Pessoas Defi cientes

A CUT deve ampliar as condições de acessibilidade de todos as pessoas defi cientes em suas 
estruturas e ações, assim como defender a inclusão de cláusulas de acessibilidade nas negociações 
coletivas. 

A CUT deve apoiar e consolidar o Coletivo das Pessoas Defi cientes com a fi nalidade de construir 
uma política efetiva em defesa dos(as) trabalhadores(as) defi cientes.

Relação com outras centrais sindicais

As nossas relações com as outras centrais sindicais passaram, em especial a partir da eleição 
de Lula e com a construção de espaços democráticos de debate e decisão, a nos exigir um novo 
patamar de organização. Ultrapassando as divergências sindicais e político-ideológicas, cabe-
nos neste diálogo construir, ampliar e reforçar o papel de liderança da CUT nas mobilizações e 
negociações conjuntas, consolidando um movimento de unidade da classe trabalhadora na 
defesa de seus interesses, como o exemplo recente das Marchas do Salário Mínimo, de algumas 
campanhas salariais unifi cadas e, mesmo com todas as difi culdades, dos debates do Fórum 
Nacional do Trabalho.

Por outro lado, para nos fortalecer nesta construção, a CUT deve redobrar suas atenções 
quanto à consolidação de sua estrutura interna e potencializar sua ação. Ampliar nossa base de 
representação, com o número de sindicatos fi liados e desenvolver campanhas de sindicalização 
são tarefas imediatas. A possibilidade de uma reforma sindical, mesmo que tímida, ampliará 
os espaços de negociação. Já a direita buscará, por todos os meios, levar o debate da reforma 
trabalhista adiante, para fl exibilizar e reduzir direitos. Neste cenário, temos ainda a enfrentar o 
Conlutas, que busca nos desgastar em nossa base com o discurso do esquerdismo infantil, e a 
Nova Central, que busca ganhar espaço no conservadorismo político-sindical. 
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Contra a abertura do comércio aos domingos

A supressão do trabalho aos domingos é uma medida urgente, reivindicada pelos(as) 
trabalhadores(as) do comércio que não suportam mais as extensas jornadas e a privação do 
convívio familiar. Na prática, a abertura do comércio aos domingos não gerou e não gera empregos. 
A quantidade de contratações é irrisória. Além do mais, as vendas são mínimas.

E é exatamente por esse quadro de longas jornadas, desprezo ao direito de descanso e lazer do 
trabalhador, que a CONTRACS/CUT, em conjunto com outras centrais sindicais, lançou a campanha 
nacional contra o trabalho aos domingos.

As vendas podem ser pequenas, entretanto o desgaste do(a) trabalhador(a) é enorme, por um 
simples motivo: não há contratação de pessoal. Quem trabalha duramente toda a semana, também 
é escalado – leia-se obrigado – a trabalhar domingos e feriados.

A abertura do comércio aos domingos e feriados acaba sendo possível apenas às grandes 
empresas do comércio; às grandes redes de supermercados; às grandes lojas de departamentos; ou 
seja, sempre os grandes. E são exatamente as falências dos pequenos comerciantes que aumentam 
as estatísticas de desemprego no comércio. Calcula-se que cada emprego gerado por uma grande 
rede do comércio, extingue 3 ou 4 empregos nos pequenos estabelecimentos comerciais.

Por outro lado, já se percebe entre os(as) trabalhadores(as) no comércio, grande número de 
divórcios, desarticulação familiar e maior incidência de doenças do trabalho como LER, problemas 
de circulação, de coluna e estresse.

De modo geral, o fechamento do comércio aos domingos e feriados traz muito mais vantagens 
que desvantagens. Como vantagens, temos a melhora da saúde dos(as) trabalhadores(as), das 
relações familiares e sociais e em conseqüência uma sociedade mais humana e mais saudável.

Em países com forte movimento turístico, têm apenas as áreas prioritárias para o atendimento 
ao turista funcionando aos domingos. Na Holanda, Áustria e na Grécia o comércio não abre aos 
domingos. Em países como Alemanha e Espanha há um número máximo permitido para a abertura 
aos domingos. Na Alemanha o máximo é de quatro domingos por ano e na Espanha, de 12. Na 
Bélgica, o comércio permanece fechado, abrindo excepcionalmente algumas lojas. 

Nesse sentido, a CUT decide atuar, em conjunto com as entidades de trabalhadores diretamente 
envolvidos no empreendimento de uma campanha pelo fechamento do comércio aos domingos, 
construindo um amplo movimento em defesa do direito dos(as) comerciários(as) e, inclusive, 
buscando a participação dos Movimentos Populares, Organizações das Micros e Pequenas Empresas, 
OAB, e das igrejas católica e evangélica, incluindo o poder público municipal. Principalmente nas 
discussões do Plano Diretor do município, no que diz respeito aos Códigos de Postura em relação 
à abertura do comércio aos domingos e feriados.



RELAÇÃO DA CUT COM OS 
MOVIMENTOS SOCIAIS E A 

COORDENAÇÃO DOS MOVIMENTOS 
SOCIAIS - CMS

Delegados(as) aprovam encaminhamentos
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EIXO 5:

Relação da CUT com os Movimentos Sociais e
a Coordenação dos Movimentos Sociais - CMS

A mobilização de massas deve ser o centro da política da CUT como afi rmação de sua autonomia 
diante dos Governos. A Central tem de ser a referência de luta para o conjunto dos trabalhadores, 
inclusive os informais e os desempregados. É estratégico para a CUT avançar e consolidar a relação 
com os movimentos sociais, fomentando amplas mobilizações para o avanço da democracia, 
a organização da classe trabalhadora e a concretização de um projeto de desenvolvimento 
nacional, com valorização do trabalho, sustentado e sustentável. Para isso, deve consolidar, junto 
aos movimentos, uma agenda de ações estratégicas e unitárias.

A Coordenação dos Movimentos Sociais, que congrega as mais representativas entidades 
do movimento social brasileiro (como CUT, UNE, MST e Marcha Mundial de Mulheres dentre 
outras) é o melhor instrumento para a construção desta agenda. A CMS cumpriu importante 
papel na manifestação de agosto de 2005, quando desmascarou a tentativa de desestabilização 
do governo, ao mesmo tempo em que exigiu mudanças na política econômica, reforma política 
democrática e apuração e punição dos casos de corrupção. Na atual conjuntura, de disputa 
ferrenha de projeto para a nação, esta unidade dos movimentos é ainda mais fundamental. Por isso, 
a CUT deve fortalecer a CMS na luta pela construção do projeto de desenvolvimento defendido 
pelos trabalhadores, expresso no Projeto Brasil, encampado como plataforma da CUT em seu 9º 
Congresso, pressionando o Governo a atender estas reivindicações.
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PLANO DE AÇÃO E DE LUTAS

Para alcançar os objetivos propostos na estratégia, o 9º CONCUT delibera que o Plano de Ação e 
Lutas, a ser implementado pela Direção Nacional da CUT, será lastreado por uma gestão estratégica 
e coletiva, com as seguintes diretrizes:

Salário, Emprego, Desenvolvimento e Inclusão Social

• Lutar pela consolidação de um projeto nacional de desenvolvimento sustentado, com justiça 
e inclusão social. 

• Continuar a luta pela implementação de uma política permanente de valorização do salário 
mínimo, com a criação do imposto sobre grandes fortunas. 

• Potencializar a luta pela redução da jornada de trabalho e limitação das horas extras.

• Contra a autonomia do Banco Central. 

• Apoiar os trabalhadores da VARIG na sua luta contra as demissões. 

• Pela limitação da “concentração do capital fi nanceiro” via aquisição/compra de banco por 
outro banco.

• Pela regulamentação da aposentadoria das donas de casas e dos trabalhadores e trabalhadoras 
informais. 

• Lutar pela manutenção da lei 8213, que garante aposentadoria aos trabalhadores rurais. 

• Lutar pela redução da idade para aposentadoria do trabalhador e trabalhadora rural. 

• Pela garantia da aposentadoria especial para os(as) trabalhadores(as) que labutam em 
atividades insalubres e perigosas.

• Fortalecer a luta pelo limite máximo da propriedade rural. 

• Ruptura com a política do FMI. 

Democracia e políticas públicas

• Reivindicar junto ao Governo Federal a aprovação da lei complementar, que trata da 
aposentadoria especial do policial civil e lutar no âmbito estadual por sua aprovação. 

• Valorizar os serviços e os servidores públicos. 

• Contra as privatizações. Pela reavaliação e revisão de todas as privatizações da era FHC. 

• Suspensão imediata dos leilões das áreas das bacias petrolíferas e a nacionalização do petróleo e gás. 
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• O 9º CONCUT reafi rma a posição adotada pela executiva nacional da CUT pela anulação do 
leilão de privatização da Cia. Vale do Rio Doce (VRD).

Em 1997 o governo FHC cometeu o crime de lesa-pátria de entregar a Vale aos interesses 
privados a preço irrisório. 

Naquele momento, a CUT e as organizações de luta de nosso povo fi zeram uma mobilização 
nacional contra a privatização da Vale.

A CUT se engaja nessa luta, orientando as CUTs estaduais e sindicatos fi liados a impulsioná-la, 
realizando, no início do segundo semestre de 2006, uma jornada nacional unitária pela anulação 
do leilão da Vale.

• Lutar pela criação de delegacias de mulheres nas cidades onde não houver e defender a 
extensão do seu funcionamento para 24 horas. 

• Luta contra o racismo. A CUT deve lutar pela implementação da Lei 10.639 em todos os estados 
e municípios; pela implementação das Convenções 100, 111 e pela ratifi cação da 158 da OIT; 
pela transformação da SEPPIR em Ministério.

• Lutar pelo cumprimento da lei que garante as cotas para as pessoas defi cientes. 

• Lutar pela aprovação do estatuto da igualdade racial que está no Congresso Nacional. 

• Que a CUT se engaje na luta contra o nepotismo nas esferas de Governo, exigindo a criação e 
implementação de leis específi cas.

• Lutar por uma Reforma política com a defi nição de critérios transparentes e prestação de 
contas dentro da lei (Justiça Eleitoral). 

• Lutar pela redução dos impostos e valores cobrados nas tarifas, em especial de energia elétrica 
e telefonia.

• Na luta contra os transgênicos a CUT defi ne:

- realizar debates e campanhas de esclarecimento, envolvendo sindicatos cutistas em conjunto 
com outros movimentos sociais; exigir rotulagem obrigatória de todos os produtos que 
contenham OGM´s; lutar pela proibição defi nitiva das pesquisas para o desenvolvimento das 
sementes “terminator”; promover uma ampla campanha contra a lei de patentes por medidas 
efetivas que coíbam e punam severamente a bio-pirataria; lutar por mudanças nos critérios de 
formação da CTN-BIO, procurando garantir a participação mais efetiva dos movimentos sociais 
e organizações sócio-ambientais.

• Fortalecimento dos sistemas de ensino federal e estadual público.

• Pela conversão da dívida externa em recursos para a educação.

• Por uma reforma universitária que assegure o ingresso, a permanência, a autonomia das 
instituições, a liberdade acadêmica e uma carreira digna para os trabalhadores da educação, 
bem como um padrão de qualidade único em todo território nacional.

• Pela derrubada dos vetos de FHC ao Plano Nacional de Educação.

• A defesa da água como bem público.

A CUT, por intermédio dos seus sindicatos, deve avançar na luta em defesa da água, opondo-



81

se efetivamente a toda tentativa de privatizá-la. Garantindo, desta forma, a gestão e controle 
público da água, com participação da sociedade civil.

• Pelo fi m do assédio moral. Lutar pela aprovação da lei contra assédio moral que está em 
tramitação na Câmara  dos Deputados.

• Contra a extinção da Rede Ferroviária Federal (RFFSA); pela retirada da MP 283; por exigir do 
Governo a caducidade dos contratos de concessão à iniciativa privada da malha ferroviária e 
a suspensão imediata do Programa de Regionalização/Privatização da CBTU, mantendo seu 
caráter estatal e federal; reintegração de todos anistiados demitidos aos quadros da CBTU e 
RFFSA. 

• Apoiar a aprovação e implementação do PCI (Plano de Carreira Indigenista - FUNAI), bem 
como os demais planos de carreira dos servidores federais, já objeto de acordo.

• Lutar para que as escolas da rede pública desenvolvam em seus planos pedagógicos os temas: 
gênero, raça, etnia, sexualidade, saúde reprodutiva, direitos humanos, etc. 

Fortalecimento da estrutura e organização da CUT

• Potencializar a gestão coletiva, realizando após o CONCUT a atualização dos cenários e da 
estratégia, através do Planejamento para a gestão 2006-2009. 

• Reorganizar e consolidar o projeto político-organizativo, à luz dos novos cenários, promovendo 
as necessárias alterações na estrutura e no modelo organizativo da CUT. 

• Combate a todas as formas de violência contra a organização sindical e práticas anti-
sindicais. 

• Denunciar ações arbitrárias de gestores públicos e pelo repasse imediato das contribuições 
associativas consignadas em folha de pagamento.

• Lutar pela livre organização sindical e pela manutenção da estabilidade para os dirigentes 
sindicais, mobilizando e pressionando os Deputados Federais para barrar a mudança do artigo 
522 da CLT. 

• Apoio aos(as) trabalhadores(as) das fábricas ocupadas: Cipla, Interfi bra (SC) e Flaskô (SP).

• Desenvolver ações de apoio à consolidação da nova central sindical mundial. 

Relações com os movimentos sociais

• Fortalecer as relações de solidariedade com os trabalhadores e os povos em nível mundial e, 
em especial, nos países do Mercosul, ampliando a integração soberana dos países da América 
Latina. 

• Pela participação nas mobilizações em conjunto com o MST, pela reforma agrária.

• Solidariedade ativa à luta dos trabalhadores e povos pela sua emancipação em todo o mundo, 
contra a política destruidora do imperialismo. 

• Recusa da política de Pacto Social como condição para arrancarmos dos patrões melhorias 
salariais e condições de trabalho.
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Delegados credenciados no 9º CONCUT - Estados
ESTADO DESCRIÇÃO TOTAL PERCENTUAL 

TOTAL HOMENS PERCENTUAL 
HOMENS MULHERES PERCENTUAL 

MULHERES

AC ACRE 12 0,48 7 58,33 5 41,67

AL ALAGOAS 44 1,77 26 59,09 18 40,91

AM AMAZONAS 42 1,69 32 76,19 10 23,81

AP AMAPÁ 8 0,32 5 62,5 3 37,5

BA BAHIA 308 12,36 220 71,43 88 28,57

CE CEARÁ 179 7,19 124 69,27 55 30,73

DF DISTRITO FEDERAL 129 5,18 88 68,22 41 31,78

ES ESPÍRITO SANTO 79 3,17 56 70,89 23 29,11

GO GOIÁS 41 1,65 21 51,22 20 48,78

MA MARANHÃO 41 1,65 24 58,54 17 41,46

MG MINAS GERAIS 186 7,47 121 65,05 65 34,95

MS MATO GROSSO DO SUL 17 0,68 15 88,24 2 11,76

MT MATO GROSSO 17 0,68 10 58,82 7 41,18

PA PARÁ 79 3,17 58 73,42 21 26,58

PB PARAÍBA 28 1,12 24 85,71 4 14,29

PE PERNAMBUCO 143 5,74 82 57,34 61 42,66

PI PIAUÍ 29 1,16 15 51,72 14 48,28

PR PARANÁ 88 3,53 52 59,09 36 40,91

RJ RIO DE JANEIRO 118 4,74 88 74,58 30 25,42

RN
RIO GRANDE DO 
NORTE

79 3,17 52 65,82 27 34,18

RO RONDÔNIA 28 1,12 12 42,86 16 57,14

RR RORAIMA 1 0,04 0 0,00 1 100,00

RS RIO GRANDE DO SUL 147 5,9 110 74,83 37 25,17

SC SANTA CATARINA 85 3,41 52 61,18 33 38,82

SE SERGIPE 23 0,92 16 69,57 7 30,43

SP SÃO PAULO 533 21,4 372 69,79 161 30,21

TO TOCANTINS 7 0,28 5 71,43 2 28,57

 TOTAL GERAL 2491 100,00 1687 67,72 804 32,28
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Delegados credenciados no 9º CONCUT - Ramos

DESCRIÇÃO TOTAL
PERCENTUAL 

TOTAL
HOMENS

PERCENTUAL 
HOMENS

MULHERES
PERCENTUAL 

MULHERES

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

256 10,28 158 61,72 98 38,28

ALIMENTAÇÃO 27 1,08 24 88,89 3 11,11

APOSENTADOS 3 0,12 3 100,00 0 0,00

COMÉRCIO 117 4,7 81 69,23 36 30,77

COMÉRCIO 
AUTÔNOMO

24 0,96 21 87,5 3 12,5

COMUNICAÇÃO, 
PUBLICIDADE E 
JORNALISMO

69 2,77 54 78,26 15 21,74

CONSTRUÇÃO 65 2,61 57 87,69 8 12,31

EDUCAÇÃO 636 25,53 329 51,73 307 48,27

EXTRAÇÃO 9 0,36 9 100,00 0 0,00

FINANCEIRO 179 7,19 138 77,09 41 22,91

INFORMÁTICA 16 0,64 11 68,75 5 31,25

METALÚRGICO 165 6,62 147 89,09 18 10,91

OUTROS RAMOS 1 0,04 1 100,00 0 0,00

PROFISSIONAIS 
LIBERAIS 5 0,2 3 60,00 2 40,00

QUÍMICO 84 3,37 70 83,33 14 16,67

RURAL 469 18,83 323 68,87 146 31,13

SAÚDE 150 6,02 82 54,67 68 45,33

TRANSPORTE 76 3,05 62 81,58 14 18,42

URBANITÁRIO 105 4,22 93 88,57 12 11,43

VESTUÁRIO 35 1,41 21 60,00 14 40,00

TOTAL GERAL 2491 100,00 1687 67,72 804 32,28
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Com a participação de 2.491 delegados e delegadas de todo o Brasil, o 9º CONCUT foi um dos 
mais representativos da história de nossa Central. Entre aqueles que representaram suas bases no 
Congresso, 32,3% eram mulheres e 67,7%, homens, resultado praticamente igual ao do 8º CONCUT. 
O ramo da Educação foi o mais expressivo, com 25,5% dos delegados e delegadas. Os rurais tiveram 
a segunda maior delegação, que representou 18,8% do total, seguida pelos representantes da 
administração pública, que somaram 10,2%.

Em comparação com o Congresso realizado em 2003, houve troca de posições entre as 
delegações estaduais mais numerosas, à exceção de São Paulo e Bahia, que mantiveram-se como 
as maiores. São Paulo representou 21,4% do total em 2006, contra 19,9% no 8º CONCUT. A Bahia 
registrou 12,36%, muito próximos dos 12,87% de 2003. Minas Gerais, quarta maior em 2003, trouxe 
neste ano o terceiro maior grupo de delegados – 7,5% frente aos 7,1% anteriores.

Outra delegação que cresceu foi a cearense, com 7,19% do total. Em 2003, com 6,27% dos 
delegados e delegadas, o Ceará havia ocupado o quinto lugar. No 9º CONCUT, essa posição foi 
preenchida pelo Rio Grande do Sul, com 5,9% do total de delegadas e delegados, contra 8,8% 
inscritos no Congresso anterior, quando os gaúchos representaram a terceira maior delegação.

No total, 27 CUTs Estaduais e 18 ramos de atividades debateram os desafi os futuros e 
encaminharam as resoluções presentes nesta publicação. Para fazer frente aos compromissos aqui 
fi rmados, os delegados e delegadas também escolheram a nova Direção Executiva Nacional, em 
um dos mais intensos e fecundos processos eleitorais da CUT.

Convidados Internacionais

NOME ENTIDADE PAÍS / CIDADE

STANLEY GACEK AFLCIO ESTADOS UNIDOS

TERRY LAPINSKY AFLCIO ESTADOS UNIDOS

AMANDA LATIMER ASC CANADÁ

FAZAIL BAGIROV ATUC  AHIK AZERBAIJÃO

FUAD MAMMADOV ATUC  AHIK AZERBAIJÃO

BLANCA GÓMEZ MANZANEQUE CCOO ESPANHA

LAUREANO CUERDO GOMEZ CCOO ESPANHA

FERNANDO BERASAIN CCSCS URUGUAI

K V A IYER CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS ÍNDIA

M M LAWRENCE CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS ÍNDIA

EVELYNE PICHENOT CFDT FRANÇA

FULVIO FAMMONI CGIL ITÁLIA

NANA COROSSACZ CGIL ITÁLIA

NINO GALANTE CGIL ITÁLIA

HÉLÈNE BOUNEAUD CGT FRANÇA
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JUAN JOSÉ GORRITTI CGTP PERU

FLORIVAL LANÇA CGTP IN PORTUGAL

DEBORAH SCHNEIDER CHANGE TO WIN ESTADOS UNIDOS

ROCIO SAENZ CHANGE TO WIN ESTADOS UNIDOS

XÉSUS RÁMON GOZÁLES BÓAN CIG GALICIA ESPANHA

JOSÉ OLÍVIO OLIVEIRA CIOSL BRUXELAS

ENRICO GIUSTI CISL ITÁLIA

GIANNI ITALIA CISL ITÁLIA

GIUSEPPE GIULIANO CISL ITÁLIA

NATALINA BERTA CISL ITÁLIA

SÉRGIO BETTI CISL ITÁLIA

HASSAN YUSSUFF CLC CANADÁ

EMIR MOURAD CONFEDERAÇÃO ÁRABE PALESTINA DO BRASIL BRASIL

PEDRO MARCOS ANGULO
CONFEDERAÇÃO DE TRABALHADORES DE 
COLÔMBIA

COLÔMBIA

LUIS ALBERTO GONZÁLEZ JIMENEZ CONVERGÊNCIA SINDICAL PANAMÁ

WILLIAM MADISHA COSATU ÁFRICA DO SUL

REJANE CHINIERE CSC CANADÁ - QUEBEC

PHILIPPE MOUGET CSN CANADÁ - QUEBEC

RICHARD LAPOINTE CSN CANADÁ - QUEBEC

EDUARDO MENAJOVSKI CTA ARGENTINA

HUGO YASKE CTA ARGENTINA

NORMA DIAZ CTA ARGENTINA

OSVALDO BATTTISTINI CTA ARGENTINA

PABLO MICHELI CTA ARGENTINA

VÍCTOR DE GENARO CTA ARGENTINA

ERNESTO FREIRE CASAÑA CTC CUBA

JOSÉ VILLARROEL CUT CHILE

MARCO ANTONIO BEAS DUARTE CUT CHILE

FABIO ARIAS GIRALDO CUT COLÔMBIA

JORGE ALVARENGA CUT PARAGUAI

OSMAR MARECOS CUT PARAGUAI

EUSTAKIO URANGA ELA STV ESPANHA

JANA SILVERMAN ENS COLÔMBIA

JOSÉ LUCIANO SANÍN VÁSQUEZ ENS COLÔMBIA

ACHIM WACHENDORFER FESUR URUGUAI

JE WOOK YOO FKTU CORÉIA

KWANG HO JEONG FKTU CORÉIA

PATRICIO SAMBONINO FNV HOLANDA

RAMIREZ GERARD FORCE OUVRIERE FRANÇA

DORTE WOLLRAD FUNDAÇÃO FRIEDRICH EBERT ALEMANHA

REINER RADERMACHER FUNDAÇÃO FRIEDRICH EBERT BRASIL

MOHAMMED N S YAHYA GENERAL UNION OF PALESTINE WORKERS PALESTINA

ANDREA LANZI INCA ITÁLIA

ANNA SERRA INCA ITÁLIA

CARLOS CACHÓN INST CUESTA DUARTE URUGUAI

JOCELIO DRUMMOND ISP SÃO PAULO
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MÔNICA VALENTE ISP SÃO PAULO

EMILIO INNOCENZI ITÁLIA ITÁLIA

ERIKA TAMÁS LIGA HUNGRIA

PETER KONYA LIGA HUNGRIA

MARK ANNER LO NORUEGA

KIRSTY HAKANSSON LO SUÉCIA

LEIF HAKANSSON LO SUÉCIA

MARCO KREMERMAN OBSERVATORIO LABORAL CHILE

ALESSANDRO RAMAZZA OBJETIVO LAVORO ITÁLIA

ARNALDO CARIGNANO OBJETIVO LAVORO ITÁLIA

MARCO BULGARELLI OBJETIVO LAVORO ITÁLIA

MASSIMO CABIATI OBJETIVO LAVORO ITÁLIA

MAURIZIO MIRRI OBJETIVO LAVORO ITÁLIA

ANA BELL JARAS OBSERVATORIO LABORAL CHILE

MARTÍN PASCUAL OBSERVATORIO LABORAL CHILE

ANGEL SERPA ORIT SÃO PAULO

IVAN GONZALES ORIT SÃO PAULO

LUZ ADRIANA GONZALES ORIT SÃO PAULO

MARTA AYALA ORIT SÃO PAULO

VICTOR BAEZ ORIT SÃO PAULO

KATIA GIL ORIT SÃO PAULO

WELLINGTON ALMEIDA OXFAM BRASIL

JUAN JOSÉ RAMOS PIT CNT URUGUAI

GIOVANNA LARCO PLADES PERU

PAUL CASTELLANOS PLADES PERU

LAURA MARTIN MURILLO SUSTAINT LABOUR ESPANHA

JOSEBA ECHEBARRIA UGT ESPANHA

DELMIRO CARREIRA UGT P PORTUGAL

FÁBIO PORTA UIL ITÁLIA

GUIDO MORETTI UIL ITÁLIA

PLÍNIO SARTI UIL ITÁLIA

MARCELA MÁSPERO UNT VENEZUELA

ORLANDO PÉREZ UNT VENEZUELA

MANUEL AUGUSTO VIAGEM
UNTA - UNIÃO NACIONAL DE TRABALHADORES
DE ANGOLA

ANGOLA

ANGEL RECUPERO UOM ARGENTINA

DANIEL GOMEZ UOM ARGENTINA

FRANCISCO ALMADA UOM ARGENTINA

OSVALDO LOBATO UOM ARGENTINA

RAÚL OVIEDO UOM ARGENTINA

BENHJAMIN HALAS USW CANADÁ

CAROLYN KAZDIN USW ESTADOS UNIDOS

JAMES ROBERT WHITMORE USW ESTADOS UNIDOS
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DIREÇÃO EXECUTIVA NACIONAL DA CUT – 2006/2009

Presidente: Artur Henrique da Silva Santos

SINERGIA – Sind. Trab.Ind. de Energia Elétrica do Estado de SP

Vice-Presidente: Carmen Helena Ferreira Foro

Sind. Trab. Rurais de Igarapé-Miri – PA

Vice-Presidente: Wagner Gomes

Sind. dos Metroviários do Estado de SP

Secretário Geral: Quintino Marques Severo

Sind. Trab. Ind. Metalúrgicas de São Leopoldo – RS

Primeiro Secretário: Adeilson Ribeiro Telles

SEPE -Sind. Est. dos Profi ssionais da Educação do Estado do RJ

Tesoureiro: Jacy Afonso de Melo

Sind. dos Bancários de Brasília – DF

Primeiro Tesoureiro: Antonio Carlos Spis

Sind. Unifi cado dos Petroleiros do Estado de SP

Secretário de Relações Internacionais: João Antonio Felicio 

APEOESP – Sind. dos Professores do Ensino Ofi cial do Estado de SP

Secretária de Política Sindical: Rosane da Silva 

Sind. dos Sapateiros de Ivoti – RS

Secretário de Formação: José Celestino Lourenço (Tino) 

SIND-UTE – Sind. Único dos Trab. em Educação do Estado de MG  

Secretária de Comunicação: Rosane Bertotti 

Sind. Trab. Agricultura Familiar de Xanxerê – SC

Secretário de Políticas Sociais: Carlos Rogério de Carvalho Nunes

Sind. dos Assistentes Sociais do Estado do CE

Secretária de Organização: Denise Motta Dau 

SindSaúde - Sind. dos Serv. Pub. em Saúde do Estado de SP

Secretária Sobre a Mulher Trabalhadora: Maria Ednalva Bezerra de Lima

Sind. Trab. Educação do Estado da PB

Diretor Executivo: Anízio Santos de Melo

APEOC - Sind. Serv. Pub. Lot. Sec. de Educação e de Cultura do Estado do CE

Diretor Executivo: Antonio Soares Guimarães (Bandeira)

Sind. Trab. Rurais de Pentecostes – CE

Diretor Executivo: Carlos Henrique de Oliveira 

Sind. Serv. Pub. Municipais de São José do Rio Preto – SP

Diretora Executiva: Celina Alves Padilha Areas - SINPRO 

Sind. dos Professores  do Estado de MG

Diretor Executivo: Dary Beck Filho

Sind. Trab. Ind. Dest. Refi nação de Petróleo do Estado do RS

Diretora Executiva: Elisangela dos Santos Araújo

Sind. Trab. Rurais de São Domingos - BA

Diretor Executivo: Everaldo Augusto da Silva

Sind. dos Bancários de Salvador - BA

Diretor Executivo: Expedito Solaney Pereira de Magalhães

Sind. dos Bancários do Estado de PE

Diretor Executivo: José Lopez Feijóo

Sind. Trab. Ind. Metalúrgicas do ABC – SP

Diretor Executivo: Julio Turra Filho

SINPRO - Sind. dos Professores do ABC – SP

Diretora Executiva: Lucia Regina dos Santos Reis

SINTUFRJ - Sind. Trab. em Educação da UFRJ

Diretor Executivo: Manoel Messias Nascimento Melo

SINDPD – Sind. dos Trab. em Informática do Estado de PE

Diretor Executivo: Milton Canuto de Almeida

SINTEAL - Sind. Trab. em Educação do Estado de AL

Diretor Executivo: Pascoal Carneiro

Sind. Trab. Ind. Metalúrgicas de Salvador – BA

Diretor Executivo: Rogério Batista Pantoja

Sind. Trab. Ind. Urbanas - AP

Diretor Executivo: Temístocles Marcelos Neto

Sind. Serv.Pub. em Saúde do Estado de MG

Diretor Executivo: Vagner Freitas de Moraes

Sind. dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região - SP
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