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São Paulo, 02 de setembro de 2009. 

 

Às 

Estaduais da CUT, Estrutura Vertical e Entidades Filiadas. 

 

 

Assunto: Resolução da Executiva e Direção Nacional da CUT – Campanha pela Redução da Jornada de 

Trabalho sem Redução de Salários. 

 

 

Companheiros/as, 

 

 

CHEGOU A HORA ! 

 

Depois de muita campanha, muitos debates e muita mobilização, estamos na reta final pela aprovação 

da redução da jornada de trabalho constitucional de 44 para 40 horas semanais.  A PEC 231/95 está na 

pauta do Congresso Nacional e deve ser votada no final de setembro ou no mês de outubro. 

 

NÃO PODEMOS VACILAR ! 

 

A Executiva Nacional da CUT, em reunião realizada nos dias 26 e 27 de agosto de 2009 na cidade de São 

Paulo, e a Direção Nacional da CUT, em reunião realizada no dia 28 de agosto de 2009, deliberou pela 

realização de um esforço concentrado da campanha da redução da jornada sem redução de salários nos 

meses de setembro e outubro de 2009. Esta intensificação da campanha será coordenada pela Direção 

Nacional da CUT, eleita no 10º CONCUT, composta pela Executiva Nacional e representantes das 

Estaduais da CUT e Ramos. A coordenação responsável é composta pelas Secretarias Nacionais Geral, 

Secom, Formação, Relações de Trabalho, Organização e Política Sindical, Administração e Finanças, 

Mulher Trabalhadora, Juventude e pelos Diretores Executivos Valeir Ertle e Adeilson Telles. 

 

MUITO TRABALHO E POUCO TEMPO 

 

Este esforço concentrado em setembro e outubro deve ser constituído de um conjunto de ações e 

mobilizações direcionado para o seguinte público alvo: base sindical cutista, sociedade em geral, 

imprensa sindical e geral e os/as parlamentares. 

 

A CUT Nacional, a partir do acúmulo de propostas e debates, dos materiais já produzidos sobre o tema, 

tomará as seguintes iniciativas, até o dia 10 de setembro: 

 

a. Produção de um cartaz nacional para distribuição às Entidades; 

b. Produção de adesivos também para distribuição; 
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c. Elaboração de um jornal que será disponibilizado para reprodução pelas entidades; 

d. Reimpressão de Cartilha para orientação à militância; 

e. Produção de informativos e “releases” para serem inseridos nos veículos de comunicação das 

Entidades; 

f. Inserção na página da CUT (www.cut.org.br) de um abaixo-assinado on-line e de um blog da 

campanha. 

 

As Estaduais da CUT e os Ramos devem tomar as seguintes iniciativas: 

 

a. Realizar plenárias de mobilização até o dia 15 de setembro para organizar a intensificação da 

campanha, como também a mobilização para a Marcha da Classe Trabalhadora em Brasília – com 

data indicativa para 07 de outubro, em Brasília. Neste debate deve-se inclusive iniciar a 

preparação da militância e a reserva, por parte das Entidades, de recursos financeiros para a 

Marcha a Brasília; 

b. Ampliar a campanha dialogando com as entidades dos movimento populares; 

c. Promover debates com a sociedade, nas Assembléias Legislativas, nas Câmaras Municipais e 

outros espaços, sobre os benefícios da redução da jornada. Estes debates deverão se concentrar 

entre os dias 10 a 25 de setembro); 

d. Na segunda quinzena de setembro, realizar Atos Públicos em frente às entidades patronais 

(Federação da Indústria, Federação do Comércio etc) denunciando a intransigência patronal e as 

mentiras que estão veiculando sobre a redução da jornada; 

e. Já a partir de hoje organizar visitas aos/as deputados federais, na sua cidade de origem, para 

levar a posição da CUT - e das demais Centrais Sindicais, sobre os benefícios da redução da 

jornada, cobrar dos/as deputados sua posição quanto à PEC 231. Lembrar que esta posição será 

amplamente divulgada pela CUT; 

f. Instalação de placar nas capitais e outras cidades, em praça pública, divulgando o voto dos/as 

parlamentares. A CUT Nacional irá disponibilizar uma proposta de arte para a confecção do 

placar 

g. Fazer o lançamento dos materiais da campanha a partir do dia 10 de setembro. 

 

Solicitamos que os/as companheiros/as mantenham a Secretaria Geral Nacional (cut@cut.org.br) e a 

Secom (imprensa@cut.org.br) informadas dos calendários de atividades. 

 

Ainda, a Executiva Nacional da CUT construirá uma atividade no Congresso Nacional, nos moldes da 

ocupação pacífica que já realizamos, para manter e ampliar a pressão junto aos/as parlamentares. Logo 

mais informaremos maiores detalhes. 

 

 

DESENVOLVIMENTO SE FAZ COM REDUÇÃO DA JORNADA 

 

Não podemos em hipótese alguma vacilar neste momento. Precisamos de muita mobilização, muita 

pressão sobre o Congresso Nacional, enfrentar os patrões e dialogar com a sociedade. 

http://www.cut.org.br/
mailto:cut@cut.org.br
mailto:imprensa@cut.org.br
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A redução da jornada de trabalho sem redução de salários é uma luta histórica. Os operários/as já 

trabalharam até 18 horas por dia. A última redução da jornada que tivemos no Brasil foi na Constituição 

de 1988.  

 

Precisamos combater a precarização das relações de trabalho, promover o desenvolvimento sustentável 

com geração de empregos, renda e direitos. Neste sentido, a redução da jornada de trabalho sem 

redução de salários é uma alternativa eficaz, com a redução constitucional das 44 horas atuais para 40 

horas semanais seriam criados mais de 2 milhões de empregos. 

 

A redução da jornada beneficia a toda a sociedade. Promove o desenvolvimento e aumenta a 

produtividade. Reduzir a jornada de trabalho brasileira é possível, a produtividade no trabalho mais que 

dobrou na última década, como também aumentou significativamente o ritmo de trabalho. O custo dos 

salários no Brasil é um dos mais baixos do mundo e o peso dos salários, no custo total da produção, é 

baixo. 

 

Todos/as sabemos, apesar dos patrões e da imprensa conservadora insistirem em esconder a verdade, 

que não é o custo da mão-de-obra que estabelece o diferencial de competitividade dos países, afinal os 

EUA, o Japão e os principais países da Europa têm um custo muito maior que o Brasil. O que 

efetivamente torna um país competitivo são as vantagens sistêmicas que são oferecidas, como um 

sistema financeiro a serviço do financiamento de capital de giro e de longo prazo, taxas de juros 

acessíveis, investimentos em pesquisas para o desenvolvimento tecnológico, população com alto índice 

de escolaridade, saúde e habitação, trabalhadores/as especializados/as, infraestrutura desenvolvida etc. 

E a redução da jornada é um importante instrumento para este caminho. 

 

MARCHA DA CLASSE TRABALHADORA – DATA INDICATIVA 07 DE OUTUBRO 

 

A CSI – Confederação Sindical Internacional, entidade a qual a CUT é filiada, está convocando uma 

jornada mundial pelo trabalho decente para o dia 07 de outubro. 

 

Para somar com este esforço concentrado pela redução da jornada sem redução de salários, e para 

potencializar a pressão sobre o Congresso Nacional, a CUT e as demais Centrais Sindicais brasileiras 

estão convocando a Marcha da Classe Trabalhadora em Brasília, ainda com data indicativa para 07 de 

outubro, dependendo da confirmação da agenda do Congresso quanto a votação da PEC 231/95. 

 

As principais reivindicações da Marcha são as seguintes:  

 Redução da Jornada de Trabalho sem Redução de Salários (eixo principal) 

 Salário Mínimo 

 Convenções 151 e 158 

 Pela aprovação da PEC 438, contra o trabalho escravo 

 Pela retirada imediata do PL 4302/98 e do PL 4330/04 (terceirização) 

 Em defesa do marco regulatório do pré-sal 
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Maiores detalhes sobre a organização da Marcha seguirão logo mais. Mas a preparação da mobilização 

deve começar agora, no debate e convocação de nossa militância. 

 

É preciso lutar para conquistar. Solicitamos de todos/as os companheiros/as das Estaduais da CUT, das 

Confederações e Federações, das Entidades Filiadas, todo o empenho neste esforço concentrado de 

mobilização e pressão. 

 

Saudações Cutistas, 

 

Artur Henrique   Quintino Severo    

Presidente    Secretário Geral    

 


