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RESOLUÇÕES 
 

 A Direção Nacional da CUT, reunida nos dias 7 e 8 de abril de 2014 em São Paulo, ao fazer a 
análise de conjuntura, destacou os seguintes elementos: 

1. A evolução da economia brasileira no último período tem apresentado traços preocupantes. 
O crescimento do PIB em 2013 foi pequeno (2,3%) e a estimativa para 2014 é ainda menor 
(1,9%). Setores da economia, como a indústria, começam a sentir o impacto negativo das 
políticas de valorização do câmbio e de elevação da taxa de juros. Além de efetividade 
questionável no combate à inflação, a elevação da taxa de juros, adotada seguidamente nos 
últimos meses pelo Banco Central e sempre criticada pela CUT, ao mesmo tempo em que 
favorece os setores rentistas, reduz a capacidade de investimento do governo, por elevar a 
dívida pública, assim como restringe o investimento produtivo. Apesar da taxa de 
desemprego permanecer baixa, a massa salarial e a remuneração média continuam a dar 
sinais de queda.  

2. O quadro aponta a necessidade de mudanças na economia para que ela volte a crescer de 
forma mais robusta e para que o resultado deste crescimento seja traduzido em políticas de 
desenvolvimento que ampliem as conquistas da classe trabalhadora, assegurando a oferta 
de emprego, a redistribuição de renda, melhores salários, serviços públicos de qualidade e a 
diminuição das desigualdades sociais. 

3. Os setores conservadores da sociedade, apoiados na ação da grande mídia, continuam com 
a política ofensiva para desestabilizar o governo, criando uma onda de pessimismo com o 
objetivo de disseminar a desinformação e o descrédito no futuro do Brasil, espalhando medo 
e desconfiança com notícias alarmantes sobre a vulnerabilidade da economia, a volta da 
inflação e do desemprego. Pressionam o governo a adotar o receituário da política 
econômica neoliberal como alternativa para o crescimento, ao mesmo tempo em que 
alimentam, com a crítica sistemática ao governo, candidaturas da oposição que 
compartilham o ideário neoliberal.  

4. Nesse cenário, o movimento sindical CUTista manterá a defesa da continuidade 
do projeto democrático-popular, apontando objetivamente as mudanças 
necessárias para que este projeto avance: a reforma do sistema político, que 
deverá ter centralidade em nossa agenda, a reforma tributária, a reforma agrária, 
a democratização dos meios de comunicação e a reforma sindical. 

5. Desde a realização da 8ª Marcha da Classe Trabalhadora, no dia 9 de abril, até as eleições 
de outubro, a CUT deverá explorar todas as possibilidades de ação de massa para defender 
a continuidade, com mudanças e com Dilma, do modelo de desenvolvimento que vem sendo 
construído no país nos últimos doze anos. Queremos um Brasil ainda melhor no futuro. 

6. A indicação do primeiro dirigente sindical latino-americano, o companheiro João Felício, para 
ocupar a presidência da CSI, além de representar o reconhecimento do protagonismo da 
CUT na construção de um novo modelo de desenvolvimento no Brasil e de sua atuação no 
movimento sindical internacional, abre novas perspectivas de intervenção da nossa Central 
no cenário sindical internacional. 
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Diante desse cenário, a Direção Nacional aprovou as seguintes resoluções: 

 

1. REPARAÇÃO DE DIREITOS: DITADURA NUNCA MAIS 

 A CUT registra seu repúdio ao golpe militar de 1964 que ora completa neste abril de 
2014 cinquenta anos. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos com os generais 
presidentes destruindo a classe trabalhadora e suas organizações sindicais, com a lei 
do arrocho salarial, o fim do direito de greve, o fim da estabilidade no emprego, 
dentre outras medidas. Desde o primeiro dia do golpe, centenas de sindicatos, 
federações e confederações de trabalhadores foram invadidas e fechadas, além das 
mortes, tortura, exílio e desaparecimento de centenas de dirigentes e ativistas 
sindicais. Em 2012 a presidenta Dilma Rousseff instalou a Comissão Nacional da 
Verdade - CNV para regatar a memória e a história, fazer reparação e justiça. 

 Os atos de repressão, tortura e assassinato de cidadãos/ãs brasileiros/as devem 
permanecer em nossa memória coletiva e realimentar nossa ação permanente em 
defesa da democracia. Através de sua Comissão Nacional da Memória, Verdade e 
Justiça, a CUT exigirá a reparação de crimes cometidos contra trabalhadores/as e a 
punição dos/as criminosos/as e torturadores/as. Ditadura nunca mais. 

2. PRIMEIRO DE MAIO 

 Na comemoração do Dia das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, além do resgate do 
significado histórico desta data para a classe trabalhadora, as entidades CUTistas 
deverão destacar a importância da reforma política, da democratização dos meios de 
comunicação e da Comissão da Memória, Verdade e Justiça da CUT.  

 Deverão enfatizar também outros temas da pauta da Classe Trabalhadora, como a 
redução da jornada de trabalho para 40 horas sem redução de salário, a continuidade 
da política de valorização do salário mínimo, o fim do fator previdenciário, o direito de 
negociação coletiva no serviço público (Convenção 151 da OIT), combate à 
terceirização (retirada do PL 4330 da pauta do Congresso), o combate à demissão 
imotivada (Convenção 158 da OIT), a redução dos juros e do superávit primário, a 
reforma agrária e agrícola, 10% do PIB para a educação pública, 10% do orçamento 
da União para a saúde, entre outras reivindicações.  

3. COPA DO MUNDO 

 A CUT considera o futebol uma manifestação cultural que envolve e mobiliza a 
população brasileira. A Copa do Mundo será um grande evento, que gera importante 
movimentação no turismo, investimento na infraestrutura e injeção de dinheiro na 
economia. 
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 A CUT, no entanto, condena enfaticamente o papel que a FIFA (Federação 
Internacional de Futebol) tem desempenhado na organização da Copa, interferindo 
na legislação nacional e local, impedindo a população local e os/as trabalhadores/as 
de participar e de se beneficiar do evento, monopolizando as atividades econômicas 
no entorno dos estádios e impedindo que os recursos fiquem na comunidade. 

 Da mesma forma, a CUT condena os processos utilizados para remanejar a população 
local para a construção de estádios, sem que seus direitos tivessem sido respeitados, 
assim como as condições precárias em que os/as trabalhadores/as foram 
submetidos/as na construção dessas obras, causando acidentes graves e diversas 
mortes.  

 Repudia também toda e qualquer tentativa de usar o evento para promover a 
exploração sexual de mulheres, formas precárias de trabalho, como o trabalho infantil 
e o trabalho voluntário,assim como faz a defesa incondicional dos direitos dos/as 
trabalhadores/as antes, durante e depois da Copa. 

  A CUT apoia os movimentos de protestos legítimos que mobilizam setores populares 
vítimas dos efeitos colaterais da Copa. E se posiciona contra qualquer iniciativa de 
criminalização dos movimentos sindicais e sociais. 

4. PLEBISCITO POR UMA CONSTITUINTE EXCLUSIVA E SOBERANA DO SISTEMA 
POLÍTICO  

 Sem a reforma política não serão feitas as mudanças que o Brasil precisa para se 
tornar um País mais democrático e menos desigual.  

 A CUT orienta suas bases para se engajarem na campanha do Plebiscito Popular por 
uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político, em conjunto com os 
movimetos sociais, organizando e participando dos Comitês Estaduais, Regionais e 
Locais, especialmente nos sindicatos filiados, comunicando periodicamente os 
resultados deste trabalho à Secretaria Operativa Nacional, com sede na CUT 
Nacional. 

 Os comitês devem ampliar o debate entre os/as trabalhadores/as e na sociedade, 
definindo e perseguindo metas para a votação, para que, no final, tenhamos um 
resultado político positivo para a classe, a saber, a conquista de uma verdadeira 
reforma política que contemple os anseios da maioria explorada e oprimida da 
sociedade brasileira.  

5. CAMPANHA PELA DEMOCRATIZAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 A CUT intensificará a luta pela democratização da comunicação, com ações em 
conjunto com os movimentos sociais, priorizando a coleta de assinaturas para o 
Projeto de lei de Iniciativa Popular por uma Mídia Democrática (PLIP), ação que deve 
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ser feita simultaneamente e de forma articulada com a campanha a favor do 
Plebiscito Popular. 

 Os sindicatos CUTistas devem coletar votos para o Plebiscito uma Constituinte 
Exclusiva e Soberana do Sistema Político e assinaturas a favor do PLIP em toda sua 
base, na semana de 01 a 07 de setembro. 

6.  AÇÃO SINDICAL NA REGIÃO 

 A CUT deverá intensificar sua ação nas diferentes regiões do país, organizando 
manifestações, junto com os movimentos populares, em defesa do projeto 
democrático popular, destacando as conquistas dos últimos doze anos, defendendo 
reformas estruturais e mais avanços nas políticas públicas e nos direitos da classe 
trabalhadora. 

 As propostas da CUT para ampliar e consolidar esse projeto serão apresentados na 
Plataforma da Classe Trabalhadora. As Estaduais da CUT deverão aproveitar a Ação 
Sindical na Região para aprofundar o debate das questões nacionais e regionais com 
suas bases sindicais e para mobilizá-las em defesa dos conteúdos da Plataforma. 

7. PLENÁRIA ESTATUTÁRIA  

 A CUT deverá aproveitar o processo de realização da Plenária Estatutária para 
aprofundar o debate sobre os desafios do movimento sindical CUTista no plano 
nacional e regional e sobre os projetos políticos em disputa nas eleições de 2014, 
mobilizando suas bases em defesa do projeto democrático popular. 

8. ELEIÇÕES 

 O movimento sindical CUTista deverá intervir no processo eleitoral defendendo a 
continuidade do projeto democrático popular e desconstruindo o discurso e a 
propaganda das forças conservadoras. Deverá também desenvolver uma estratégia 
para construir maioria de parlamentares no Congresso Nacional comprometidos com 
os interesses da classe trabalhadora. 

9.  DEFESA DA POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO  

 A política de valorização do Salário Mínimo foi fundamental para o combate à 
desigualdade social, sendo instrumento fundamental de redistribuição de renda no 
Brasil. Esta política, aprovada em 2007 após iniciativa da CUT e Centrais Sindicais, foi 
regulada no governo Dilma, com vigência até 2022. Em 2015 deverá ser reavaliada a 
metodologia usada para definir seu valor.  
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 Diante da pressão dos patrões e dos setores conservadores da sociedade pelo fim 
desta política, a CUT deverá mobilizar toda sua base em defesa da sua continuidade. 

10.  DEFESA DOS DIREITOS 

 A CUT continuará lutando contra toda e qualquer iniciativa no Congresso Nacional 
que vise à retirada de direitos da classe trabalhadora. Exige a retirada do PL 4330 da 
pauta do Congresso e orienta suas entidades para lutarem contra a terceirização e a 
rotatividade no emprego, recursos usados pelos patrões para precarizar as relações 
de trabalho.  

11. PETROBRAS 

 Mais uma vez, a Petrobras volta a ser palanque das disputas políticas eleitorais. A 
oposição, apoiada na grande mídia, mira na empresa para desmoralizar a gestão 
pública da maior empresa brasileira. Quando ocupava o governo, dos anos 90 até 
2002, a oposição demo-tucana quebrou o monopólio estatal da Petrobras, escancarou 
a terceirização, privatizou alguns setores e unidades da empresa, reduziu 
drasticamente os efetivos próprios, estagnou investimentos em exploração, produção, 
refino e ainda tentou mudar o nome da Petrobras para Petrobrax. Foi nessa época, 
que a empresa protagonizou alguns dos maiores acidentes ambientais do País e o 
afundamento da P-36. 

 Antes do governo Lula, a Petrobras contava em 2002 com um efetivo de 46 mil 
trabalhadores/as próprios, produzia 1 milhão e 500 mil barris de petróleo dia e tinha 
uma reserva provada de 11 bilhões de barris de petróleo. Após o governo Lula, em 
2012, a Petrobras quase dobro o seu efetivo para 85 mil trabalhadores/as, passou a 
produzir 2 milhões de barris de óleo por dia e aumentou a reserva provada para 15,7 
bilhões de barris de petróleo. A Petrobras descobriu uma nova fronteira petrolífera, 
passou a produzir no pré-sal e caminha para se tornar uma das maiores gigantes de 
energia do planeta. 

 Se confirmarem erros e irregularidades na gestão da Petrobras, exigiremos que sejam 
devidamente apurados pelos órgãos de controle do Estado e da Justiça. A CUT, junto 
com a FUP, acompanharão de perto esse processo, cobrando transparência na 
investigação e a responsabilização de qualquer desvio que possa ter ocorrido. No 
entanto, não permitiremos que sangrem a Petrobras em um ringue de disputas 
políticas. Reagiremos à altura contra qualquer retrocesso que possa ser imposto à 
maior empresa brasileira, alavanca do desenvolvimento do País. 

 

Direção Nacional da CUT 


