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RESOLUÇÕES 

 A Direção Executiva da CUT, reunida em São Paulo no dia primeiro de fevereiro, depois de 

avaliar a conjuntura internacional e nacional, aprovou um plano de lutas para o primeiro semestre 

de 2017  baseado numa estratégia de resistência e de luta contra as reformas apresentadas pelo 

governo ilegítimo de Michel Temer.  

Assistimos no plano internacional ao crescimento da direita como resultado da profunda 

crise do sistema capitalista e da contestada agenda neoliberal imposta pelos países centrais aos 

demais países para superar a crise. Esta agenda leva à diminuição do Estado, à degradação das 

políticas públicas e à intensificação das desigualdades. No seu desdobramento, produz o 

desemprego, precariza o trabalho, busca enfraquecer os sindicatos, diminui a renda da classe 

trabalhadora e cria, na outra ponta, uma enorme concentração de renda nas mãos de uma minoria. 

Mas, em toda a parte, há também a resistência dos trabalhadores e dos povos contra essa política  

e é nessa resistência contra a perda de direitos e conquistas sociais que a CUT se apóia. 

No plano nacional, o governo golpista mostrou em seis meses que veio para implementar 

esta agenda. Não é outro o sentido da PEC 55 (que congela o orçamento por vinte anos), do PL257 

( que impõe a agenda de austeridade para os Estados), da PEC 287/16 (reforma da previdência), e 

do PL 6787/16 (reforma trabalhista). 

Neste  cenário, restou uma a única certeza: a classe trabalhadora acertou onde e quando 

resistiu e lutou contra a agenda neoliberal.  

Movida por esta convicção e por ter desenvolvido no Brasil uma luta exitosa nesta linha nos 

anos noventa, a CUT deliberou por continuar combatendo sem tréguas o governo golpista de Michel 

Temer e por dar continuidade à estratégia que vem construindo com o movimento sindical 

internacional contra o neoliberalismo.  

Este é o caminho: resistir, lutar e derrotar o governo ilegítimo de Michel Temer e sua 

agenda regressiva, neoliberal.  Assim, a CUT reafirma a sua posição por “Fora Temer”. É  preciso 

dar a palavra ao povo brasileiro em eleições Diretas Já para presidente e, diante da crise 

institucional profunda e da cumplicidade do Judiciário e Legislativo com o golpe contra a soberania 

popular e nacional, contra os direitos sociais e trabalhistas, aponta a perspectiva de uma 

Constituinte que restabeleça a democracia em nosso país e abra a via para as reformas estruturais 

necessárias. 

A Executiva Nacional da CUT aprovou, neste sentido, o Plano de Lutas para a primeiro  

semestre de 2017 que tem como eixo uma intensa agenda de mobilização contra a reforma da 

previdência, contra a reforma trabalhista e em defesa do emprego.   

NENHUM DIREITO A MENOS! FORA TEMER! 

Direção Executiva da CUT 
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PLANO DE LUTAS – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017 
 

O Plano de Lutas da CUT para o primeiro semestre de 2017 articula dois eixos de 

ações prioritárias:  ações de resistência, colocadas no campo da defesa de direitos 

fundamentais da classe trabalhadora e ações estratégicas, situadas no campo de 

construção de políticas estruturantes relacionadas ao modelo de Estado e de 

desenvolvimento e ao projeto de sociedade pelos quais lutamos historicamente. As ações 

estratégicas terão como espaço privilegiado de debate o Congresso Extraordinário da CUT 

previsto para agosto.  

 

AÇÕES DE RESISTÊNCIA 

1. CAMPANHAS 

2. ATOS E MANIFESTAÇÕES 

3. AÇÃO INTERNACIONAL 

As ações de resistência têm como objetivo imediato colocar as bases da CUT em 

movimento, ao lado de movimentos sociais parceiros e de setores democráticos da 

sociedade, contra as medidas adotadas pelo governo ilegítimo de Temer visando a 

retirada de direitos dos/as trabalhadores/as, como a reforma da previdência e a reforma 

trabalhista. Neste campo, situamos também a luta contra o desemprego que já atinge 

mais de 12 milhões de brasileiros/as. 

A preocupação dos/as trabalhadores/as do campo e da cidade e de amplos setores 

da sociedade com o futuro da aposentadoria, com a perda de direitos e com o 

desemprego geram um formidável potencial de mobilização, que deverá ser aproveitado 

pela CUT para fortalecer a luta contra o governo Temer e tudo o que ele representa em 

termos de retrocessos para a classe trabalhadora e para a sociedade brasileira. 

É necessário explorar este potencial mobilizador, levando a discussão da reforma da 

previdência, da reforma trabalhista e da defesa do emprego para os locais de trabalho, 

para os municípios e as regiões, mobilizando os/as trabalhadores/as para a greve geral.  É 

necessário também aproveitar as datas que marcam a história da classe trabalhadora, 

como o Dia Internacional da Mulher em 8 de março, o Dia Nacional de Paralisações em 15 

de março (indicativo),  o Primeiro de Maio, Dia Internacional do Trabalhador, com o 

mesmo objetivo. 
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I - CAMPANHAS 

1-1  - Campanha Nacional contra a Reforma da Previdência 

PERÍODO: FEVEREIRO-ABRIL 

Diante da necessidade de ampliar a mobilização contra a retirada de direitos da 

classe trabalhadora, a CUT organizará uma campanha nacional contra a reforma da 

previdência. O objetivo da campanha é atingir o maior número possível de municípios 

mostrando que trata-se de uma antirreforma que impedirá os/as trabalhadores de se 

aposentarem, ao contrário da propaganda do governo ilegítimo divulgada amplamente 

pela a mídia. 

A campanha deverá ser:  

 Realizada e coordenada nos estados pelas Estaduais da CUT e Ramos; 

 Articulada com os movimentos sociais e setores democrático populares, 

visando o desenvolvimento do maior número possível de ações unitárias; 

 Contar com campanha publicitária unitária, coordenada pela CUT 

Nacional. 

            A campanha articula três ações fundamentais: 

 

1. Pressão nas bases dos parlamentares, denunciando aqueles 

favoráveis à Reforma da Previdência e exigindo a sua retirada 

pelo governo (15 de fevereiro-março). 

2. Criação de Comitês Municipais contra a Reforma da Previdência, com 

o objetivo de agregar outros setores da sociedade e de desenvolver, 

no plano local, um intenso trabalho de agitação, propaganda e 

mobilização contra a reforma (março). 

3. Discussão no local de trabalho. Levar esta discussão para as bases 

dos sindicatos, mobilizando-as contra a reforma (abril). 

                  A CUT realizará uma reunião com os presidentes das Estaduais e das 

entidades nacionais dos Ramos, no dia 09 de fevereiro, para apresentar e discutir esta 
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campanha e a campanha seguinte, contra a Reforma Trabalhista e em defesa do 

Emprego. NENHUM DIREITO A MENOS! FORA TEMER! 

 

1-2- Campanha Nacional contra a Reforma Trabalhista e em defesa do 

Emprego 

Nos moldes da iniciativa anterior, a CUT organizará de maio a julho, a campanha 

nacional contra a reforma trabalhista e em defesa do emprego. Novamente, o objetivo é 

desmascarar o governo ilegítimo e mostrar para os trabalhadores e para a sociedade que 

o golpe foi dado para retirar direitos da classe trabalhadora e lançar milhões de 

trabalhadores/as na miséria. 

PERÍODO: MAIO -JULHO 

 A campanha deverá ser: 

 Realizada e coordenada pelas Estaduais da CUT e Ramos 

 Articulada com os movimentos sociais e setores democrático populares, 

visando o maior número possível de ações unitárias 

 Contar com campanha publicitária unitária, coordenada pela CUT Nacional 

A campanha articula três ações fundamentais: 

1 - Pressão nas bases dos parlamentares a favor da Reforma da 

Trabalhista (maio) 

2- Criação de Comitês Municipais contra a Reforma Trabalhista e em 

Defesa do Emprego, com o objetivo de agregar outros setores da 

sociedade e de desenvolver, no plano local, um intenso trabalho 

de agitação, propaganda e mobilização (junho). 

3- Discussão no local de trabalho. Levar esta discussão para as 

bases dos sindicatos, mobilizando-as contra a reforma e em 

defesa do emprego (julho).  

NENHUM DIREITO A MENOS! FORA TEMER! 
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II - ATOS E  MANIFESTAÇÕES 

 

2-1 - Dia Internacional da Mulher -8 de março 

A data deverá ser marcada com ampla mobilização das mulheres trabalhadoras do 

campo e da cidade, profundamente atingidas com a Reforma da Previdência e a Reforma 

Trabalhista. As ações previstas para o dia 8 de Março e para o período que se segue até o 

Dia Nacional de Paralisação (15 de março) deverão ser planejadas em parceria com os 

movimentos sociais e organizadas pelas entidades sindicais da base cutista e devem 

contar com o engajamento do conjunto dos sindicatos e da classe trabalhadora. 

 Essas ações envolverão ampla panfletagem e debate nas comunidades rurais onde 

predomina a agricultura familiar e nos locais de grande movimentação nas cidades. 

Deverão ser também realizadas assembléias, manifestações e pressão nas bases dos 

parlamentares favoráveis à Reforma da Previdência e à Reforma Trabalhista. Atos 

massivos deverão ser organizados nas capitais no dia 8 de Março, em parceria com outras 

entidades, com foco na luta contra a retirada de direitos previstos nessas duas 

antirreformas e contra o governo golpista e sua agenda neoliberal de retrocessos. 

NENHUM DIREITO A MENOS! FORA TEMER! 

 

2-2 – Dia Nacional de Paralisação – 15 de março 

 

A CUT indica a data de 15 de março para o Dia Nacional de Paralisação e a proporá às 

demais centrais dispostas a combater a antirreforma da Previdência já enviada ao 

Congresso e a antirreforma trabalhista, tendo em conta a decisão de deflagrar uma greve 

nacional da Educação tomada pelo recente congresso da CNTE a partir do próximo 15 de 

março, a qual já ganhou a adesão de outras entidades de trabalhadores do Ensino.                                    

NENHUM DIREITO A MENOS! FORA TEMER! 

 

1-3- Primeiro de maio 

As mobilizações do Dia Internacional do Trabalhador deverão ocorrer em todas as 

capitais e terão como eixo a luta contra as reformas da previdência e trabalhista e em 

defesa do emprego. Será o momento de resgatar experiências históricas da luta da classe 



 

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES 
Fundada em 28/8/83 

 

Rua Caetano Pinto, 575 - CEP - 03041-000 - Brás - São Paulo - SP 
Tel.: (11) 2108 - 9200 Fax: (11) 2108 - 9310 - cut@cut.org.br - www.cut.org.br 

trabalhadora no Brasil e no mundo, como a emblemática greve de 1917 em São Paulo e a 

revolução russa de 1917. Será também o momento de discutir os desafios 

contemporâneos e o futuro do trabalho, assim como o papel do sindicalismo classista na 

transformação da sociedade. NENHUM DIREITO A MENOS! FORA TEMER! 

 

III – AÇÃO INTERNACIONAL 

 

3-1 – Luta internacional contra o neoliberalismo 

 A CUT dará continuidade a sua ação de articulação com o movimento sindical, no 

plano internacional, para combater o neoliberalismo. Na América Latina essa luta passa 

pela prioridade à organização da Agenda Continental contra o Neoliberalismo. 

  

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

A discussão de temas contemporâneos e fundamentais para a agenda da CUT será 

realizada através de um programa permanente de debates, coordenado pela Secretaria 

Geral, envolvendo na sua organização as Secretarias Nacionais e os Macrossetores.  

Além do debate, os temas serão objeto de estudo, pesquisa e de elaboração por 

parte da assessoria, na linha definida pela Coordenação do Congresso Extraordinário. O 

objetivo é resgatar a posição histórica da CUT sobre temas que hoje estão no centro de 

sua ação estratégica – previdência e seguridade social, sistema de regulação do trabalho, 

emprego e retomada do crescimento a partir de um projeto de desenvolvimento inclusivo 

e de combate à agenda neoliberal, entre outros – para construir a plataforma que a CUT 

discutirá no Congresso Extraordinário e apresentará para a sociedade. 

ANEXOS 

1 - SÍNTESE DA ANÁLISE DE CONJUNTURA INTERNACIONAL 

As mudanças mais significativas no cenário internacional nesse começo de 2017 

decorrem da posse de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos e suas 

primeiras medidas desde que assumiu a Casa Branca – medidas essas que apontam para 

um governo que será marcado pelo seu caráter repressivo, especialmente contra 

imigrantes, mulheres, comunidade LGBT e muçulmanos, além do seu descaso com as 

questões ambientais.  
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No front econômico, Trump anunciou a saída dos Estados Unidos da Parceria 

Transpacífica, além de ter reafirmado suas propostas de uma forte redução dos impostos 

para os mais ricos, e um amplo programa de gasto público em infraestrutura – o que pode 

gerar crescimento econômico, mas também uma expansão do déficit público dos EUA.  

O novo presidente também assinou um decreto que proíbe o financiamento com 

fundos federais de ONGs estrangeiras que apoiam o aborto. Trump, também assinou uma 

ordem executiva para iniciar a construção de um muro na fronteira com o México – 

segundo o governo norte-americano “De um jeito ou de outro, o México terá de pagar por 

isso”.  

Donald Trump prometeu durante a campanha eleitoral mudar a embaixada dos EUA 

em Israel de Tel Aviv para Jerusalém – o que teria efeitos catastróficos na região. No dia 

27 de janeiro, assinou decreto que proíbe a entrada de refugiados nos Estados Unidos por 

120 dias e o ingresso de cidadãos de sete países de maioria muçulmana – Irã, Iraque, 

Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen – por 90 dias.  

Trump nomeou para os principais cargos econômicos (Secretaria do Tesouro – o 

equivalente no Brasil ao Ministro da Fazenda – e Secretário de Comércio – responsável 

pela estratégia comercial e industrial dos EUA) secretários com fortes conexões 

financeiras, ao contrário do que tinha prometido durante a campanha (que manteria 

distância dos interesses de Wall Street).  

O índice da Bolsa de Nova York (Dow Jones) fechou – no dia 25 de janeiro – pela 

primeira vez em sua história acima de 20 mil pontos. O mercado parece comemorar a 

redução dos impostos para os mais ricos, os investimentos em infraestrutura e o 

afrouxamento das leis ambientais. 

Todo esse cenário deverá trazer mais instabilidade e imprevisibilidade à conjuntura 

internacional no próximo período. A isso se devem somar processos eleitorais em países 

centrais no núcleo de decisão da União Européia, como Holanda, em março, França, em 

abril, e Alemanha, em setembro, todos com previsão de campanhas acirradas e marcadas 

pelo crescimento da extrema-direita.  

Na América Latina, seguem incertezas estratégicas e ataques neoliberais. Na 

Colômbia, persistem indefinições sobre o processo político interno e o processo de paz 

com as FARCs, e na Venezuela segue o aumento da tensão econômica e política com a 

reforma financeira e o impasse nas negociações entre o governo e a oposição. Na 

Argentina, com um ano de mandato do presidente Macri e o pífio desempenho econômico 

(retração do PIB em mais de 3%, inflação prevista de cerca de 40%, crescimento da 

dívida pública interna em cerca de US$ 40 bilhões) e social (estima-se que o percentual 

da população em situação de pobreza se aproxima de 40%, contra pouco menos de 30% 

quando da posse do presidente Macri, ao final de 2015) levaram a troca do ministro da 
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Economia, e a uma reestruturação do ministério, aumentando as incertezas econômicas. 

Vale lembrar que a Argentina tem eleições para renovação de parte do Congresso 

Nacional no segundo semestre de 2017. 

Mas haverá resistência e luta. A “Marcha para as Mulheres” reuniu mais de meio 

milhão de manifestantes que marcharam por Washington D. C. para mostrar a Trump, 

desde o primeiro dia de seu mandato, que há um Estados Unidos que não está de acordo 

com a agenda ultraconservadora do seu governo. Exigem respeito as mulheres, as 

minorias, os imigrantes e os direitos civis. Foram registradas grandes manifestações em 

Nova Iorque, Dallas, São Francisco, Los Angeles, Chicago e Washington – inclusive, em 

frente à Casa Branca. Também no caso do decreto anti-refugiados e anti-imigrantes de 

Trump a reação foi imediata. 

Nesta situação, não há apenas perigo, mas também oportunidade: é a chance de 

construir uma nova esquerda.     

 

2 - SÍNTESE DA ANÁLISE DE CONJUNTURA NACIONAL 

 

Iniciamos 2017 com os horrores das rebeliões em presídios brasileiros e com a 

constatação da incapacidade do governo federal para enfrentar a questão, considerada um 

fato acidental pelo Presidente Michel Temer e a ser resolvido pela repressão, segundo o 

Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Os fatos, porém, revelam uma profunda crise, 

não apenas do sistema prisional, mas da própria política nacional de segurança, 

envolvendo os três poderes, que está diretamente ligada aos cortes de investimentos nos 

serviços públicos. 

Outro fato marcante na conjuntura foi o acidente aéreo que vitimou o Ministro Teori 

Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo, criando um clima de incerteza sobre 

a continuidade das investigações. Embora tenha homologado as delações da Odebrecht, a 

Presidente do Supremo, Ministra Carmen Lucia, manteve o sigilo sobre as delações. Foi 

mais um gesto de cumplicidade com o governo ilegítimo, cujo núcleo, a começar pelo 

próprio Presidente Michel Temer, foi envolvido nessas delações. O imponderável sobre a 

continuidade da Lava Jato e o espectro de políticos eventualmente por ela atingidos 

continua a lançar uma sombra de incerteza no cenário político. 

Nos primeiros seis meses de mandato, o governo ilegítimo mostrou a que veio e o 

porquê do golpe que o colocou Michel Temer no centro do poder: implementar no País a 

agenda neoliberal, retirar direitos da classe trabalhadora, diminuir o investimento em 

políticas públicas essenciais, privatizar empresas públicas, entregar nossas riquezas à 

exploração de empresas internacionais (Pré-sal), permitir a venda de enormes extensões 
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de terras a estrangeiros, precarizar o trabalho no serviço público e atender aos interesses 

das empresas que financiaram o golpe com a flexibilização da legislação trabalhista.   

Embora tenha baixíssimos índices de popularidade, o governo conta sólida base de 

apoio no Congresso, onde mantém o controle das mesas diretoras do Senado e da 

Câmara. Contando ainda com a cumplicidade do Poder Judiciário e do Ministério Público e 

com a blindagem da mídia, o governo ilegítimo conseguiu em 2016 aprovar a PEC 55, que 

reduz drasticamente o orçamento federal e o engessa por vinte anos, e o PL 257 que 

condiciona o alongamento do pagamento da dívida com a União à subordinação dos 

Estados à política nacional de austeridade.  

Em dezembro, o governo adotou medidas tópicas para reaquecer a economia, 

liberou o acesso às contas inativas do FGTS e apresentou as propostas de reforma da 

previdência (PEC 287/16) e de reforma trabalhista (PL 6787/16) que atendem aos 

interesses das empresas e penalizam drasticamente a classe trabalhadora com a retirada 

de direitos históricos, conquistados ao longo de décadas de luta. 

A reforma trabalhista pretendida pelo governo organiza o desmonte dos direitos 

trabalhistas fundamentais a partir, essencialmente, do princípio do negociado sobre o 

legislado, da regulamentação da terceirização na atividade fim e da flexibilização do 

contrato e da jornada de trabalho, repetindo ataques feitos em crises anteriores. Sempre 

que ocorre uma desaceleração econômica com elevação da taxa de desemprego, os 

patrões culpam a rigidez da CLT pela crise. Argumentam que a elevação dos custos do 

trabalho inibe a contratações e gera redução de pessoal. Surgem então as medidas 

“temporárias” que acabam por se tornar permanentes, mesmo depois de passada a crise. 

Agora, a ofensiva é maior. Com a “prevalência do negociado sobre o legislado” e com a 

eleição e representante dos trabalhadores na empresa sem a participação do sindicato, 

será possível eliminar direitos individuais consagrados na CLT e na Constituição Federal e 

direitos conquistas em acordos e convenções coletivas.  

O PL 6787/16, da reforma trabalhista, contempla os interesses do empresariado 

expressos nas 101 Proposta para a Modernização das Relações de Trabalho, da CNI. Além 

da flexibilização das relações trabalhistas, da ampliação das possibilidades de contrato em 

regime parcial e contrato temporário com direitos reduzidos, o projeto possibilita o 

aumento da jornada. Essas medidas levarão a uma diminuição dos salários e da renda e a 

uma precarização generalizada das condições de trabalho.  

A PEC 287/16 da reforma da previdência social é outra medida destrutiva do 

governo, na linha de um ajuste fiscal antissocial. Sua concepção está alicerçada sob a 

falsa alegação de que a Previdência Social está quebrada, com sucessivos déficits em seu 

orçamento.  
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Novamente, o caráter da proposta é de desmonte e não de reforma, pois o objetivo 

final é restringir o acesso da população aos benefícios previdenciários e assistenciais, além 

de diminuir o valor dos benefícios, para abrir espaço para fundos de pensão privados. A 

intenção fica evidente em pontos do projeto como a imposição da idade mínima de 65 

anos para homens e mulheres, a extensão do tempo mínimo de contribuição para 25 

anos, a exigência de 49 anos de contribuição para acesso à aposentadoria integral e a 

desvinculação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Salário Mínimo. A PEC altera 

profundamente tanto o Regime Geral da Previdência Social quanto os Regimes Próprios, 

tornando improvável a integralidade do valor do benefício. 

Diante deste quadro nefasto para a classe trabalhadora, a CUT só vê um caminho: 

resistir, lutar e derrotar o governo ilegítimo de Michel Temer e sua agenda regressiva, 

neoliberal. A CUT reafirma a sua posição por “Fora Temer”, de que é preciso dar a palavra 

ao povo brasileiro em eleições Diretas Já para presidente e, diante da crise institucional 

profunda e a cumplicidade do Judiciário e Legislativo com o golpe contra a soberania 

popular e nacional, contra os direitos sociais e trabalhistas, aponta a perspectiva de uma 

Constituinte que restabeleça a democracia em nosso país e abra a via para as reformas 

populares necessárias. 

 

 

 

 

 


