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RESOLUÇÕES DA PLENÁRIA NACIONAL DA CUT 

18 de maio de 1984 

Sindicato dos Químicos de São Paulo - São Paulo - SP 

 

INFORMES DOS ESTADOS 

 

ACRE: A organização da CUT no Acre foi prejudicada pelas chuvas de outubro a abril, ocorrendo o 

fechamento das linhas de transportes terrestres. Ademais, há falta de recursos financeiros para se 

organizar encontros regionais. Falta também comunicação com a Direção Nacional e dos dirigentes 

estaduais entre si. Estão tentando organizar encontros estaduais. Ceclat estadual: 30 de junho e 1º de 

julho. 

 

ALAGOAS: O movimento sindical continua rachado: frente sindical e intersindical (Conclat). A 

frente sindical simpatiza com a CUT. Ceclat previsto para junho. Não há greve. Grande mobilização 

em União dos Palmares. Perderam as eleições por ação dos usineiros. Os 12 companheiros da chapa 

II estão preocupados. Julgamento dia 28/5. 

 

AMAPÁ: Amapá mais difícil que outros estados. Politicamente está mais atrasado. Nunca houve uma 

greve no Amapá. Estão trabalhando para a construção da CUT articulados com o movimento popular. 

A direção dos sindicatos urbanos está nas mãos do PDS. Em torno das Diretas se articularam com o 

movimento popular para penetrarem nos sindicatos. Os trabalhadores rurais é que estão dando 

comando. Não há clima de Greve Geral. Polícia, INCRA etc. boicotam reuniões. 

 

AMAZONAS: Movimento está no início. A CUT está trabalhando para preparar o Ceclat, que será 

realizado em 18, 19 e 20 de julho. Sindicatos que vão se filiar à CUT: Jornalistas, Médicos, 

Metalúrgicos, Professores Federais. Há um trabalho de organização de oposições. No campo há 

problemas, mas estão sob a orientação da Contag. 

 

BAHIA: Criadas três CUTs regionais: Sudoeste, Extremo Sul, e a do Norte. O Congresso Estadual 

será na primeira quinzena de julho. A CUT Bahia está transformada numa intersindical disfarçada. 

CUT não consegue reunir Direção Estadual nem Executiva. Em nome da unidade está se deixando de 

agir como CUT. Processo de eleições: Petroleiros – duas chapas, Bancários – duas chapas. No 

Sindiquímica há possibilidades de duas chapas. Diretas em refluxo. 

 

CEARÁ: Ceclat 14 e 15 de abril foi fundada a CUT Estadual. Foram realizados três Congressos 

Regionais e fundadas as CUTs. Estão sendo organizados outros congressos. Propostas do Ceclat: 

além do fortalecimento das decisões do 1º Conclat de São Bernardo, com relação ao Plano de Lutas, 

acrescentou a luta relacionada aos bolsões da seca e ao desemprego; participação da CUT na Jornada 

de Luta Contra a Fome. Já foram realizadas quatro manifestações com passeata no Palácio do 

Governo e conseguiram criação de frentes de trabalho nos bairros da periferia. Metalúrgicos lutam 

conta a intervenção e pela posse da Diretoria eleita. Professores da rede estadual, em estado de 

paralisação. Professores da Universidade Federal: greve nacional. Campanha salarial dos 
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funcionários públicos estaduais com mobilização. Eleições livres e Diretas Já. Participação da CUT 

no Comitê Teotônio Vilela. Grande manifestação dia 25/4, enterro dos traidores no 1º de maio. Greve 

geral, fundamental para impedir à conciliação. Crítica pela desmarcação das greves. 

 

DISTRITO FEDERAL: Marcou-se uma reunião para o dia 23/5 para encaminhar o deliberado na 

Plenária da CUT. Bancários não vieram, pois decidiram participar da Plenária Unitária. A Greve 

Geral é uma proposta correta, mas sua não realização está levando a CUT ao desgaste. A campanha 

das Diretas continua funcionando. Ceclat estava marcado para maio, por causa da emergência foi 

desmarcado. Marcado para 7 e 8 de julho. Mobilizações sem precedentes em torno das Diretas Já e 

Emergência. A CUT está presente em todos os acontecimentos. As bases aceitam as propostas da 

CUT. A questão da reunificação está sempre presente, o que às vezes, dificulta o trabalho. 

 

ESPÍRITO SANTO: A CUT está se estruturando no Espírito Santo. Ocorreram três congressos 

regionais e estão criadas três CUTs Regionais. O Ceclat Estadual será 25, 26 e 27 de maio. No 

momento avaliam que não têm condições de fazer a greve. Estamos trabalhando para criar condições. 

No entanto, caso se tire a proposta de Greve Geral, voltaremos ao Espírito Santo e faremos tudo o 

que estiver ao nosso alcance para tentar encaminhá-la. Mobilizações: comitê dos desempregados, 

professores federais, funcionários das universidades em greve. Mobilizações também no campo. 

 

GOIÁS: Ceclat Estadual de criação da CUT em 23, 24 e 25 de março. Mobilizações: Greves de 

professores e funcionários das universidades, professores de 1o e 2o graus (150 cidades). Canavieiros 

na região Sudoeste: na implantação da CUT está se enfrentando problemas orgânicos e de finanças. 

Eleição dos bancários com chapa de oposição que apóia a CUT. Depois do dia 25/4, refluxo na 

campanha das Diretas Já. Dia 11/5 houve inauguração do painel dos traidores com barulhaço e para o 

dia 25/5 está marcado uma vigília pelas Diretas. 

 

MARANHÃO: Congresso Estadual marcado para 21 e 22/7. Mobilizações e paralisações por parte de 

funcionários públicos, professores da rede estadual e motoristas de ônibus. Houve um dia e 

paralisação em Caxias, professores da APEMA. 

 

MATO GROSSO: Não houve comparecimento. 

 

MINAS GERAIS: A CUT se encontra em fase de estruturação. CUTs Regionais em: Teófilo Otoni, 

Vale do Aço, Triângulo Mineiro. Categorias se mobilizam e não há integração. Forte situação de 

desemprego, clima de insatisfação e revolta, não se encontra como canalizar. Encontro metropolitano 

16 e 17 de junho. Congresso Estadual, possivelmente em julho. Houve intensa mobilização pelas 

Diretas, com refluxo após dia 25/04. Greve professores estaduais, professores federais, 10 greves no 

interior. Intensa luta pela terra e mobilização dos índios e a CUT perdeu o Sindicato dos Jornalistas. 

Greve Geral impossível (avaliação em termos estaduais). 

 

PARÁ: Existem três CUTs Regionais: Tocantins, Baixo Amazonas, Belém. Marcado congresso: 14 e 

15 de julho. Fez e fundou a CUT. Em 1º de maio, a CUT lançou documento denunciando 

parlamentares que votaram contra a emenda Dante de Oliveira e convocou todas as categorias a 

encaminhar Greve Geral. Conflitos de posseiros, inclusive com mortes. CUT tem estado presente em 
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todos os acontecimentos. O governo de estado está fazendo investimento total no movimento sindical 

e popular. Estão disputando eleição até de Centro Cívico. Comitê Pró-Diretas continua se reunindo e 

tem ato marcado para dia 25/5. 

 

PARAÍBA: A CUT está parada. Depois do 1º Conclat de São Bernardo, realizou três reuniões. 

Reunião dia 22/5 para marcar congresso para julho. São poucas entidades que fecham com a CUT. O 

jeito é fazer oposição sindical para fazer a CUT crescer. Greve de professores e os estudantes 

universitários. A CUT perdeu dois sindicatos: Bancários e Construção Civil. 

 

PARANÁ: No início foi feito um bom trabalho com encontros no interior com até 400 pessoas. 

Depois da suspensão da greve do dia 25/10, a CUT se apagou. A Direção Estadual não funciona. 

Tentaram fazer encontro municipal e não conseguiram. Tentaram fazer um Enclat e não conseguiram. 

O único sindicato que apóia a CUT no meio urbano é o da Construção Civil. Está surgindo um 

movimento de luta contra o desemprego. 

 

PIAUÍ: Manutenção do Comitê Suprapartidário. A CUT Piauí está sendo encaminhada por um grupo 

de pessoas que participou da criação da CUT, sem entidades sindicais da capital, com razoável 

penetração nos sindicatos rurais. Visitas a sindicatos e associações de moradores, utilizando o filme 

da CUT e distribuindo outros materiais de divulgação. Participação ativa no comitê suprapartidário, 

na organização de passeatas e atos públicos. Greve Geral: os adiantamentos seguidos têm desgastado 

o trabalho da CUT. Descrédito na opinião pública, inclusive sendo utilizado pela forças opositoras. A 

decisão da Greve Geral deve ser tirada a partir de dados concretos da realidade, respeitando-se as 

especificidades de cada estado. Ceclat será realizado em 30/6 e 1/7 CUT e Conclat: sem condições de 

discussão FETAP boicote às ações da CUT. 

 

RIO DE JANEIRO: Realizado o Ceclat e fundada a CUT em 13, 14 e 15 de abril. A campanha das 

Diretas sofreu um refluxo após o dia 25/4. Até a vanguarda se desmobilizou. O comitê marcou uma 

data para o enterro do Colégio Eleitoral (dia 18/5) e adiou. Está marcado um barulhaço para dia 25/5. 

Dia 26/5 plenária para tentar agilizar a luta. A CUT Rio de Janeiro acha necessária, mas a CUT não 

tem condições de puxar a greve. Greves no Rio de Janeiro: Volta Redonda, funcionários, 

metalúrgicos, metroviários (dois ensaios), professores, universitários, funcionários públicos das 

universidades. 

 

RIO GRANDE DO NORTE: Não houve comparecimento. 

 

RIO GRANDE DO SUL: Ainda não foi fundada a CUT, nos dias 27, 28 e 29 de junho, será realizado 

Enclat Unitário. Várias mobilizações no estado: metalúrgicos, professores, mobilização pelas Diretas, 

movimento intenso dos sem-terra no interior, movimento desempregados com acampamento, greve 

de funcionários públicos, greve de metalúrgicos de Novo Hamburgo. 

 

RONDÔNIA: Não houve comparecimento. 

 

SANTA CATARINA: Em termos de CUT foi feito muito pouco. Depois do 1º Conclat foi feita uma 

reunião. Fizeram duas reuniões para criar regionais. Após esta plenária vão tentar encaminhar 
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regionais. No estado há movimento pelas Diretas, greve dos professores federais, movimento dos 

sem-terra. No Oeste, movimento dos atingidos pelas barragens. 

 

SÃO PAULO: Fundada a CUT Estadual em 27, 28 e 29 de abril. Fundada também a CUT Regional 

ABC. Congressos Regionais marcados: Vale do Paraíba, Baixada Santista, Grande São Paulo e 

interior. A CUT Estadual tem dado cobertura a todos os acontecimentos de São Paulo: Guariba, Tupã 

(bóias-frias) etc. Está dando prosseguimento à luta pelas Diretas. Tem dado apoio à oposição sindical 

metalúrgica de São Paulo. Convocada uma reunião para 27/5 para discussão política do movimento 

sindical. Mobilizações no estado: campanha salarial dos metalúrgicos, greve dos professores, greve 

dos funcionários da USP. Movimento espontâneo no campo. A CUT tem estado presente nos 

acontecimentos. 

 

SERGIPE: Não houve comparecimento. 

 

 

QUADRO GERAL DA CONSTRUÇÃO DA CUT NAS REGIÕES E NOS ESTADOS 
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 (todos marcados para junho e julho.) 

 

Congressos Regionais e Estaduais 

Previstos até julho de 1984 um total de 26. 

Observação: O Congresso Nacional da CUT (Concut) já está marcado para agosto de 1984 conforme 

decisão do 1º Conclat. 

O número de delegados nos Congressos Regionais e Estaduais tem variado entre 150 e 700. 

OBSERVAÇÃO: Já foi criada a CUT Estadual do Espírito Santo. Paraíba já marcou seu Congresso 

Estadual. 
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PROPOSTAS APROVADAS 

1. Preocupação central 

A CUT tem a responsabilidade de apresentar uma perspectiva de continuidade da luta pelas 

Eleições Livres e Diretas Já na medida em que os trabalhadores e o povo estão vendo as negociações 

sendo feitas e nenhuma direção é apontada. Isso significa a continuidade da ditadura, do arrocho, do 

desemprego e do desespero (ex.: a greve dos bóias-frias de Guariba no estado de São Paulo). 

 

2. As Diretas Já e a Greve Geral 

A CUT desde o início colocou a proposta de boicote ao Colégio Eleitoral. Neste momento, 

quando até mesmo deputados que votaram a favor da emenda das Diretas Já e políticos que foram aos 

palanques estão aceitando negociar dentro do Colégio Eleitoral, a CUT chama os trabalhadores a 

iniciar uma campanha nacional exigindo dos parlamentares a não participação no Colégio Eleitoral. 

Isso pode ser feito nas ruas, através de cartas, abaixo-assinados, delegação e outras iniciativas que 

envolvam massivamente aqueles que vinham participando da luta. Com base nesta campanha a CUT 

conclama todos os setores à preparação da Greve Geral e continuará a divulgá-la como forma de luta 

para conseguir nossos objetivos. 

Quanto ao eixo da Greve Geral a CUT propõe que seja: 

a. Diretas Já 

b. Conjunto das reivindicações dos trabalhadores 

Adendo: O Rio de Janeiro encaminhou um adendo sobre uma reposição salarial em nível nacional. 

Foi aprovado que a Executiva deve elaborar uma proposta e encaminhá-la à Direção Nacional. 

 

3. Plenária Nacional Unificada 

A CUT mantém a proposta de uma Plenária Nacional Unitária, cabendo à Coordenação 

Nacional da CUT decidir: 

a. sobre quem convoca 

b. sobre os critérios de participação 

c. sobre a data e local 

A parte a ser encaminhada para discussão é a seguinte: 

• Boicote ao Colégio Eleitoral 

• Greve Geral 

Se a Conclat mantiver a data da plenária nos dias 2 e 3 de junho e se a CUT avaliar que não é 

possível realizá-la em conjunto, a CUT se dispõe a estar presente, através da Direção, para discutir 

conjuntamente essas propostas: 

–– Boicote ao Colégio Eleitoral 

–– Greve Geral. 

 

4. Realizar Plenárias Estaduais 

Em preparação à Plenária Nacional Unitária a CUT não deve realizar uma nova plenária, mas 

deve realizar plenárias por estados. Os resultados dessas plenárias devem ser encaminhados a uma 

reunião da CUT. 
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5. Encaminhamentos conjuntos da luta 

Além da CUT, também o PT, a Comissão Justiça e Paz e os deputados que estão levando o 

abaixo-assinado contra o Colégio Eleitoral têm posicionamento conjunto de luta em nível nacional e 

local. Isso não implica esperar qualquer setor se pronunciar. A CUT deve tomar a iniciativa de iniciar 

já esse trabalho, não podendo ficar condicionado à votação da emenda ou subemenda. A CUT, no 

entanto, não pode ignorar a luta em nível do parlamento e deve ficar atenta ao processo de votação. 

 

6. Propostas já (algumas sugestões) 

a. Organizar o Dia Nacional de Luta 25 de maio de 1984. 

b. Chamar reuniões em todos os estados para cobrar dos seus deputados a não participação no 

Colégio Eleitoral. 

c. Fazer um cartão ou aerograma (da CUT) com o mesmo sentido que será encaminhado nas ruas, nos 

sindicatos, com comícios, barraquinhas etc. 

d. Tomar como base o panfleto de São Paulo (com algumas correções) de agitação da Greve Geral e 

que deve ser distribuído na base e usado em todas as atividades. 

e. A partir de agora, em todos os documentos em que entrar a palavra de ordem Diretas Já se deve 

incluir a palavra “livres”. 

f. Realização de debates sobre as propostas da CUT, a campanha das Diretas Já e da Greve Geral no 

movimento sindical e popular. 

g. Realizar assembléias gerais nas categorias discutindo e tirando encaminhamentos concretos de 

organização da Greve Geral. 

 

SOBRE A CAMPANHA “DIRETAS JÁ” 

 

1. Plenária Nacional Pró-Diretas Já, a ser realizada o mais rápido possível, com a participação dos 

298 deputados que votaram a favor da emenda Dante de Oliveira, partidos políticos, CUT, Conclat, 

sindicatos e entidades populares democráticas. O objetivo dessa plenária é isolar cada vez mais o 

regime e centralizar toda luta pela democracia. 

Nela defenderemos: 

• Não às negociações das Eleições Livres e Diretas Já. 

• Boicote ao Colégio Eleitoral. 

• Jornada Nacional de Luta com paralisações. 

• Marcha a Brasília. 

• Greve Geral. 

2. Retomada das mobilizações de massa combinadas com o trabalho de base. 

3. Discussão e preparação da Greve Geral pelo atendimento de todas as nossas reivindicações 

incluídas na campanha Diretas Já. A proposta de Greve Geral deve ser discutida: 

a. Nas portas de fábricas e outros locais de trabalho. 

b. Nos sindicatos e nas suas assembléias. 

c. Com a Conclat. 

d. Nos Comitês Pró-Diretas. 

Nestas discussões os trabalhadores devem reafirmar a utilização da Greve Geral como forma 

de conquistar as Diretas Já, tendo em vista a ilegitimidade do atual parlamento, que traiu a vontade 

do povo brasileiro. 
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Outros encaminhamentos aprovados pela plenária dentro da proposta da discussão e 

preparação da Greve Geral são os seguintes: 

a. buscar e encaminhar as lutas conjuntas, no sentido de comprometer a Conclat e o conjunto do 

movimento sindical na preparação da greve. 

b. trabalhar sobre a base das Direções Sindicais que são contra a Greve Geral, através das oposições 

sindicais, grupos de fábricas etc., com a finalidade de criar condições para a realização da greve e 

construção da CUT em todos os níveis e locais de trabalho, através de comissões. 

c. a deflagração da greve dependerá das condições políticas e organizativas que se conseguir. 

Neste caso, não estamos subordinados ao consenso de articulação entre CUT/Conclat, nem no 

Comitê Suprapartidário. 

d. não subordinar a data da greve à votação de qualquer emenda ou subemenda. 

e. que as CUTs estaduais e regionais produzam material para comunicação e mobilização dos 

trabalhadores em função das manifestações pelas Diretas Já e na preparação da Greve Geral. 

f. somar todos os esforços na estruturação e organização da CUT, através das CUTs Regionais, 

Estaduais e do Congresso da CUT/84. 

g. participar das manifestações pró-Diretas defendendo a posição da CUT. 

h. pressionar os parlamentares e partidos para que eles respeitem o anseio do povo. 

i. discutir nos comitês de base pró-Diretas a preparação da Greve Geral procurando torná-los 

embriões de comandos da Greve Geral. 

j. trabalhar junto aos sindicatos e suas bases que não têm definida uma posição sindical em relação à 

CUT ou Conclat para a proposta da CUT. 

k. tornar o panfleto de São Paulo mais explicativo. 

l. encaminhar a realização do plebiscito proposto por Goiás. 

Proposta de texto: 

1. Você é a favor das Diretas Já ou do Colégio Eleitoral 

2. Para conquistar as Diretas Já e nossas reivindicações você é a favor da Greve Geral? 

m. que a CUT fortaleça os Comitês Unitários Pró-Diretas Nacional, Estadual e Municipal. Que a 

CUT crie ou fortaleça comitês pró-Diretas por categoria. 

n. que a CUT chame as entidades populares para a organização da Greve Geral. 

o. que a CUT estimule a criação de comitês pela Greve Geral por categoria. 

p. que a CUT leve um documento com a resolução desta plenária à Conclat. 

q. que se realize uma atividade de caráter nacional de avaliação de preparação da Greve Geral. 

 

Aprovado para a Noite do Barulho (25 de maio) 

1. Cada entidade aqui presente confeccione o máximo possível de boletins na sua região. 

2. São Paulo confeccionaria 1 milhão de boletins (sugestão). 

3. No dia 25 na hora do almoço realizar comícios nas portas das empresas convidando os 

trabalhadores a participarem da manifestação. 

 

Plenária Nacional da CUT 

São Paulo, 18 de maio de 1984. 
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MOÇÕES 

 

A Plenária Nacional convocada pela CUT, reunida em São Paulo, no dia 18 de maio de 1984, 

vem a público se manifestar contra a intervenção que o Ministério da Educação e Cultura faz 

atualmente contra a Universidade Federal de São Carlos. 

Neste sentido esta plenária condena a tentativa de inquéritos que o Ministério pretende 

realizar naquela universidade para destruir as formas organizativas e políticas dos professores, 

funcionários, alunos. 

– Contra a intervenção 

– Diretas, livres, urgentes de reitor a presidente 

 

A Plenária Nacional da CUT se posiciona contra a intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos 

de Fortaleza e pela posse da diretoria eleita democraticamente pela categoria. 

– Pela liberdade e autonomia sindical! 

 

A Plenária Nacional da CUT vem publicamente apoiar a luta dos professores da rede oficial 

de ensino do Ceará pelo piso salarial de 1,5 salário mínimo bem como pela tabela de aumento 

apresentada, pois consideramos inaceitável que os filhos dos trabalhadores nas escolas públicas 

tenham mestres sem as menores condições de trabalho, ganhando a miséria de Cr$ 44.660,00. 

Proposta: que através da CUT-Ceará a moção seja encaminhada ao governo do estado e ao 

prefeito de Fortaleza. 

 

A Plenária Nacional da CUT, reunida no Sindicato dos Químicos de São Paulo, apóia a greve 

dos professores da rede oficial de 1o e 2o graus de Goiás na luta por melhores condições de vida e 

salário. 

– Pelo ensino público e gratuito! 

– Por mais verbas para a educação! 

– Por Eleições Livres e Diretas Já! 

 

Plenária Nacional da CUT 

São Paulo, 18 de maio de 1984. 


