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RESOLUÇÕES DA REUNIÃO DA DIREÇÃO NACIONAL DA CUT 
 

A Direção Nacional da CUT, reunida em São Paulo nos dias 18 e 19 de fevereiro de 
2016, ao analisar a conjuntura  internacional e nacional, destaca como principal  elemento  
a  ofensiva  neoliberal, comandada em escala global pelo capital financeiro que tenta impor 
no mundo e no Brasil o Estado mínimo,as privatizações,o ajuste fiscal, a redução da 
proteção social e a mudança na legislação trabalhista. Oresultado  dessa política tem sido a 
concentração de poder e renda ( em 2016 os 1% mais ricos da população mundial deterão a 
mesma renda que os demais 99%), a perda da soberania nacional diante do crescente poder  
das empresas transnacionais, a retirada de direitos e  a precarização do trabalho .  
 No Brasil, esta situação é agravada pelos desdobramentos da  crise econômica e 
política, levando a CUT a intensificar sua ação na defesa incondicional dos interesses da 
classe trabalhadora. Não aceitaremos nenhuma medida que penalize os/as 
trabalhadores/as com o ônus de uma crise que não criamos. Não aceitaremos nenhuma 
mudança na legislação que retire direitos que conquistamos em anos de luta. Não 
aceitaremos, igualmente, qualquer medida que coloque em risco a democracia e o Estado de 
Direito que ajudamos a construir nas últimas décadas, da mesma forma em que nos 
posicionamos radicalmente contra qualquer iniciativa que ameace nossa  frágil rede de 
proteção social. 
 A crise econômicaaprofunda-se e suas principais características são: recessão de 
4,1% em 2015 e projeção de desempenho semelhante em 2016, processo que atinge de 
forma generalizada todos os setores da economia e de forma mais aguda a indústria, a 
construção civil, a construção naval e as empresas que foram alvo da Operação Lava Jato; 
crescimento do  desemprego, com taxa próxima a 9,5%;  crescimento da inflação, com taxa 
acumulada de 10,7% nos últimos doze meses; queda dopoder aquisitivo dos/as 
trabalhadores, situação agravada pela redução dos salários; taxa de juros de 14,5%,  que 
compromete a dívida pública, o investimento e a retomada do crescimento. 

Este quadro, que atinge de maneira perversa a classe trabalhadora, não se combate 
com políticas neoliberais. Para a CUT, a crise deve ser enfrentada com uma política 
econômica centrada em outro eixo: o da retomada do crescimento. Por isso, a direção da 
CUT reafirma as deliberações do 13º CONCUT que apontam para o papel do Estado como 
indutor do desenvolvimento, com atuação decisiva no investimento público, na 
dinamização do mercado interno, na criação de emprego, na distribuição de renda, no 
combate às desigualdades e no fortalecimento da proteção social.  A CUT rechaça as 
iniciativas do governo que apontam na direção contrária a esta linha, em total dissonância 
com o projeto vitorioso nas eleições de 2014. Ogoverno  mudou o Ministro da  Fazenda, mas 
manteve a política econômica anterior. Vem se distanciando de suas bases de apoio popular 
ao ouvir o mercado e implementar o projeto que a população derrotou nas urnas, ao 
transformar em moeda de troca para sua sustentação política questões caras ao povo 
brasileiro e à classe trabalhadora: a previdência social, os serviços públicos, as estatais.  

Nesse cenário difícil, a Presidenta Dilma manifestou publicamente a intenção de 
fazer nova reforma da Previdência, na qual ganham destaque, entre outras medidas,  a 
elevação da idade mínima e mudanças nas regras da aposentadoria dos/as 
trabalhadores/as rurais. Contrariando a posição assumida no Conselho de 
Desenvolvimento, onde um grupo de trabalho foi criado para analisar o tema e apresentar 
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propostas de consenso entre trabalhadores, empresários e governo,a Presidenta assume o 
ônus de uma reforma impopular e que poderá minar suas bases sociais  de apoio.Dados 
revelam que são os juros extremamente elevados  que ameaçam o desequilíbrio das contas 
públicas (consumiram 501 bilhões de reais em 2014, valor correspondente a cerca de 80% 
do déficit público), não os gastos com a Previdência .Esses são os motivos, entre outros, que 
levaram a Direção Nacional da CUT a rejeitar, em nota oficial, a proposta do governo de 
reforma da Previdência. 

Como parte do processo mais geral de alinhamento à tese do Estado Mínimo,  está 
em curso no país uma onda crescente de privatização de empresas estatais. A CUT 
posiciona-se radicalmente contra o PLS 555/2015, de iniciativa do Senado e tramitando em 
regime de urgência, que dispõe sobre o estatuto jurídico, o regime societário e a função 
social da empresa pública e da sociedade de economia mista. O projeto representa uma 
invasão das prerrogativas do poder executivo, cria as condições para a privatização geral 
das estatais brasileiras em todos os setores e esferas, além de desconsiderar o papel 
estratégico das estatais no desenvolvimento econômico e social do país. 

A CUT manifesta total discordância e oposição à entrega de serviços públicos à 
administração de Organizações Sociais, Fundações e Autarquias, que atinge de forma mais 
intensa a saúde e a educação. Condena, além dessa forma dissimulada de privatização, as 
iniciativas que têm sido tomadas, em escala nacional, de fechamento de escolas rurais, de 
militarização da escola pública, de reestruturação da rede pública de educação, com a 
consequente precarização do ensino e das relações de trabalho. Condena, com igual vigor, a 
criminalização do pensamento crítico expressa na ideologia da “Escola  Sem Partido” que 
vem sendo disseminada no país. Reafirma, mais uma vez, sua discordância em relação 
política adotada pelo governo na área da educação profissional, particularmente o repasse 
de recursos do Pronatec ao Sistema S e entidades privadas, cujos programas desconsideram 
o trabalho como princípio educativo.Condena, igualmente, a autorização do Ministério da 
Educação para o sistema S fazer a certificação de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 
desenvolver o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional (PROEJA). 
 Além da crise econômica e agravando-a,  assistimos à continuidade da crise política, 
cuja solução ainda parece distante. Desde sua reeleição a presidenta Dilma vem sendo 
perseguida pelo fantasma do impeachment, primeiro via reprovação das contas pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU). Essa via foi abandonada, seja pela fragilidade da 
estratégia, seja pela situação de Eduardo Cunha, que não reúne qualquer condição moral de 
levar adiante esse processo. A opção dos golpistas passa agora pelo recurso ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) para examinar eventuais irregularidades no financiamento da 
campanha Dilma-Temer, emboraeste  mesmo tribunal já tenha aprovado a prestação de 
contas dos candidatos eleitos. 

Além de Dilma, Lula tornou-se o novo alvo dos golpistas. Está sendovítima de 
acusações sem qualquer fundamento, de investigações que expõem sua figura pública e 
invadem sua vida familiar e pessoal. A grande mídia comprometida com a direita golpista 
demonstrou, mais uma vez, do que é capaz. Promoveu novo espetáculo midiático, 
insinuando a culpa onde ela não havia, buscando evidências de enriquecimento ilícito que 
nunca existiu, explorando ao máximo provas que por sua inconsistência provaram-se 
ridículas. Lula não é investigado, nem é réu. Trata-se de uma ação criminosa com o objetivo  
de provar  seu suposto envolvimento com atos ilícitos  e, assim,  justificar sua prisão.  O 
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objetivo é claro: desconstruir sua imagem, como parte da estratégia para inviabilizar sua 
candidatura em 2018. 

 Estamos diante de uma situação paradoxal em que a busca sem trégua para 
incriminar Lula e Dilma coexiste com a inação da justiça e o acobertamento pela mídia de 
criminosos contra quem há provas suficientes para estarem na prisão, como é o caso de 
Eduardo Cunha, ou contra quem há sérios indícios de corrupção, como Aécio Neves e FHC. 

A mídia, que sempre teve lado- e nunca foi o lado dos trabalhadores – age nessa 
conjuntura como um partido político de oposição ao governo. No momento atual, não 
interessam mais golpes militares como os vários ocorridos na América Latina e no mundo 
na segunda metade do século XX. As forças conservadoras utilizam-se agora do poder 
judiciário, do legislativo e da mídia para promover o assalto ao Estado de Direito, dar o 
golpe e ainda justificá-lo em nome da democracia. A mídia se transforma nesse cenário em 
partido de combate, de enfrentamento, tem lado e atua sem escrúpulos em aliança com 
núcleos de carreira do Estado, com a simbologia das decisões togadas, que são 
irrecorríveis.É o processo de descredenciamento da política, que está em vias de ser 
reforçado com a aprovação da Lei Antiterrorismo, cujo principal objetivo é a criminalização 
dos movimentos sociais. 

No ano de 2015 a CUT cumpriu papel fundamental na defesa da democracia e dos 
direitos dos trabalhadores, organizando grandes atos por todo o Brasil, participando da 
Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo. A Direção Nacional da CUT entende ser 
fundamental nessa conjuntura a unidade das esquerdas em uma única frente e vai 
continuar trabalhando na sua construção desse objetivo. Em 2016,  a ação da CUT não será 
diferente. Continuaremos denunciando à sociedade e pressionando o Congresso Nacional 
contra projetos de lei que retiram direitos da classe trabalhadora ( PLC 30/15, PL 5069/13, 
PL 432/13). Estaremos novamente nas ruas no dia 31 de março, desta vez numa Marcha da 
Classe Trabalhadora a Brasília, onde ecoarão nossas palavras de ordem: 

 NÃO HAVERÁ GOLPE! EM DEFESA DO ESTADO DE DIREITO! 

 FORA CUNHA! 

 NÃO AO DESEMPREGO! POR UMA NOVA POLÍTICA ECONÔMICA! 

 NÃOÀ REFORMA DA PREVIDÊNCIA E À RETIRADA DE DIREITOS DA CLASSE 

TRABALHADORA! NENHUM DIREITO A MENOS! 

 NÃO ÀS PRIVATIZAÇÕES! EM DEFESA DA PETROBRAS E DAS ESTATAIS! 

 NÃO À PRIVATIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. EM DEFESA DA EDUCAÇÃO E  

DA SAÚDE! 

Diante deste quadro, a Direção Nacional da CUT aprovou as seguintes resoluções: 
1 - Apoio às propostas de mudanças estatutárias na Confederação Sindical Internacional 
(CSI), visando torná-la mais democrática, mais ágil e eficaz na articulação das lutas dos 
trabalhadores em todo  o mundo, como exige o atual momento político. 
2 - Intensificar as lutas contra as demissões, paralisando os locais de trabalho onde 
estiverem ocorrendo demissões e onde essa ameaça existir, denunciando as causas do 
desemprego, negociando a manutenção do nível de emprego e defendendo a mudança da 
política econômica para a retomada do crescimento. Ainda em relação ao desemprego,  
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apresentar estudo, elaborado em conjunto com a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE), mostrando a quantidade de empregos  dizimados pela operação Lava 
Jato. 
3- Além de manifestar em nota oficial sua posição contrária a qualquer tentativa de reforma 
da Previdência, criar, sob a coordenação da Secretaria Geral, um grupo de estudos com a 
participação da Secretaria de Políticas Sociais, o Observatório Social e o Dieese para 
analisar a seguridade social com mais profundidade e tratar dos encaminhamentos 
cotidianos, nas diferentes frentes, do combate à reforma. 
4 – Manter estado de vigilância e pressão permanente no Congresso contra a aprovação de 
projetos de lei que retirem direitos dos/as trabalhadores e promovam o retrocesso na área 
dos direitos humanos. 
5 - Apoio à reeleição de David Barcelar ao Conselho Administrativo da Petrobras. 
6 - Promover ações que envolvam outras entidades, além da Frente Brasil Popular e Frente 
Povo Sem Medo,  como a OAB, CNBB e outras, criando comitês populares de resistência ao 
golpe e ao projeto neoliberal. Devemos ainda buscar a solidariedade internacional, 
denunciando nos fóruns internacionais do movimento sindical a ação golpista em curso no 
Brasil. 
5 – Unificar nacionalmente a luta contra a privatização do ensino e em defesa da educação 
pública.  
6 –Desenvolver campanha de solidariedade às vítimas do crime ambiental em Mariana e na 
bacia do Rio Doce. 
7 -Convocar reunião das Centrais Sindicais para discutir a pauta no Congresso, com 
assessoria do DIAP e do DIEESE.  
8 - Retomar o GT das Estatais dentro da CUT para fortalecer a luta contra o PLS 555.  
9 - Articular a constituição de uma Frente Parlamentar Mista em Defesa da Classe 
Trabalhadora.  
10 - Protocolar o Projeto das Centrais sobre Terceirização na Comissão de Legislação 
Participativa do Senado (CDH) para subsidiar a construção do Relatório do Senador Paim 
sobre o PLC 30/15 na Comissão da Agenda Brasil. 
 
Direção Nacional da Central Única dos Trabalhadores 
 
 
 


