
1 

 

RESOLUÇÕES DA 10ª PLENÁRIA NACIONAL DA CUT 

8 a 11 de maio de 2002 

Quadra do Sindicato dos Bancários - São Paulo - SP 

 

ELEIÇÕES 2002 

 

Os sindicatos e a eleição presidencial 

Aproximam-se as eleições presidenciais e Lula é candidato. Devemos assumir a discussão 

sobre o processo eleitoral com nossa base. Sabemos que a legislação não permite a participação 

direta dos sindicatos na campanha. Mas isso não pode justificar posturas que venham a restringir o 

apoio à candidatura que acreditamos estar comprometida com os interesses dos trabalhadores. Hoje, 

como em outros processos eleitorais, existe a compreensão de que o envolvimento dos sindicalistas 

nas campanhas eleitorais faz parte da democracia, é um dever político e uma responsabilidade 

fundamental na defesa dos interesses dos trabalhadores e da maioria da população. 

Em 2002, durante um primeiro turno, não haverá a Frente Brasil Popular, que em eleições 

passadas uniu os partidos, cujas bases sindicais integram a CUT. Isso, porém, não impede o nosso 

apoio à candidatura Lula, considerando que historicamente esta candidatura se apresentou e se 

apresenta com um alto grau de viabilidade eleitoral, sempre incorporou os princípios cutistas que 

afirmam a construção de uma sociedade mais justa e democrática. 

O neoliberalismo de FHC trouxe como resultado a diminuição de renda dos trabalhadores, o 

desemprego, as privatizações com desnacionalização, o aumento da dívida e um crescimento 

medíocre. A concentração da renda aumentou e hoje disputamos a lanterna dos indicadores sociais. 

Mas há uma realização ligada à imagem de FHC, que já nos derrotou duas vezes: a estabilidade da 

moeda – que foi a principal realização da política econômica inspirada no receituário do FMI. A 

população gostou da queda da inflação e teme sua volta. Aconteceu o mesmo em toda a América 

Latina e outras regiões do mundo. 

A propaganda oficial diz que foram oito anos de realizações, estabelecendo a base para um 

ciclo virtuoso de desenvolvimento. Agora, na visão oficial, saem os monetaristas de Malan, que 

conseguiram acabar com a inflação, para dar lugar aos desenvolvimentistas de Serra, que saneariam 

o déficit social, a partir daquilo que o FMI chama de “fundamentos sólidos da economia”. Grande 

parte de nossas críticas será rebatida com o argumento de que haverá uma mudança de curso, para 

contemplar um desenvolvimento econômico voltado para o social. 

O desenvolvimento que os trabalhadores defendem é diferente de um simples aumento dos 

índices de crescimento da economia acompanhado de programas sociais compensatórios. O país 

precisa eliminar a exclusão, que é estrutural, distribuindo renda e produzindo os bens que a 

população precisa consumir. Isto sem abrir mão dos confortos da vida moderna e defendendo a 

integração soberana do país na economia global. Só Lula reúne as condições para garantir as 

transformações que o Brasil precisa. 

O candidato de FHC, seja Serra ou quem for, não poderá enfrentar esse desafio. Os 

compromissos do atual governo tornam impossível qualquer autonomia com relação aos interesses 

financeiros que governam o país, em aliança com as oligarquias mais corruptas e retrógradas. A 

população excluída não faz parte das prioridades, e pode contar, no máximo, com políticas 

compensatórias para amenizar os efeitos perversos da submissão aos centros financeiros 
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internacionais. Esta foi a regra dos últimos oito anos, que continuaria em vigor se FHC elegesse o 

sucessor. O mais provável é que a luta contra a exclusão entre apenas como elemento de 

propaganda eleitoral ou de marketing político. O problema está na possibilidade de a população, 

mais uma vez, ser enganada pela propaganda, que vai ser pesada. 

As outras candidaturas que se dizem de oposição a FHC, além de não estarem efetivamente 

comprometidas com a maioria, não dispõem de uma base de sustentação popular capaz de enfrentar 

as pressões conservadoras. Ao contrário, a idéia, tanto de Ciro Gomes como de Garotinho, é chegar 

ao governo por meio de um pacto com as elites conservadoras e buscando acesso direto aos 

eleitores, via meios de comunicação de massas, sem qualquer mediação da sociedade organizada, 

isto é, por meio do populismo (muito à semelhança com o que Collor fez em 1989). Para se 

colocarem como alternativa à esquerda, enquanto costuram um pacto pela direita, afirmam que a 

candidatura Lula é incapaz de superar os índices tradicionais de rejeição. 

Nossa crença não é apenas na viabilidade e na vitória da candidatura Lula, mas também na 

necessidade que o país tem de eleger um governo capaz de resgatar a dignidade e a auto-estima da 

população. Por isto, temos que estar comprometidos com a construção dessa vitória. Vamos 

concentrar nossas forças na campanha, avaliando os erros e acertos do passado para organizar uma 

campanha inovadora e vitoriosa. Seria ingenuidade acreditar que vamos ganhar esta eleição 

repetindo exatamente o que fizemos nas anteriores. Para começar, os sindicalistas devem atentar 

para as diferenças entre partido e sindicato e, mais do que isto, distinguir um eventual governo Lula 

dos partidos que apóiam sua candidatura. 

Sempre recusamos o rótulo de “braço sindical” do PT e definimos como “pelego” o 

sindicato que, ao invés de defender os interesses dos trabalhadores, encaminha as propostas do 

governo. Também verificamos que alguns sindicatos assumem posições mais combativas quando o 

governo é de esquerda. Foi o que aconteceu durante as primeiras administrações democráticas e 

populares, mas a experiência está amadurecendo nossa base. A autonomia significa estabelecer 

claramente os interesses daqueles que representamos, definindo um processo transparente de 

negociação. O acordo vem como resultado, trazendo conquistas ou direitos e as correspondentes 

obrigações ou deveres. Eleger um governo democrático e popular não vai resolver todos os nossos 

problemas, mas vai servir para avançar as relações de trabalho no Brasil. Afinal, a “base”, digamos 

assim, de um governo, é bem maior e mais complexa do que a de um sindicato. É fundamental 

considerar estas diferenças, entendendo bem o processo para discutir as possibilidades e as 

dificuldades da transformação social que o país precisa. Não podemos esperar de um governo Lula 

a solução imediata para tudo que não conseguimos durante os governos anteriores. Mas podemos 

garantir para a base que teremos uma negociação transparente e de boa-fé, na qual os interesses dos 

trabalhadores serão devidamente considerados. 

Estamos diante da possibilidade de construir novas relações na sociedade em um patamar 

superior de democracia. A visão deformada de democracia, sem participação ampla da cidadania, 

constitui a regra na América Latina e nos países subdesenvolvidos. Vivemos impregnados por um 

autoritarismo que data dos tempos coloniais. Os nossos sindicatos sentiram o peso desse 

autoritarismo na greve dos petroleiros de 1995 e na ausência de negociação coletiva no serviço 

público durante todo o governo FHC. A luta pela reforma agrária continua matando sindicalistas no 

campo e a moradia continua como caso de polícia. Para ficar em alguns exemplos. 
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O apoio a uma candidatura passa, obrigatoriamente, pela discussão das alianças e do 

programa de governo, que estão intimamente ligados. O programa de governo será resultado da 

aliança e vice-versa. Não há como separar um do outro, pois a aliança deve ser para eleger e 

governar, senão o programa será substituído a cada votação no congresso pela discussão de 

interesses localizados. 

O governo Lula não será apenas um governo para os trabalhadores. Será um governo de 

combate à exclusão, com crescimento econômico, distribuição de renda, mais empregos, proteção 

social e resgate da cidadania, comprometido com a ampliação da democracia e da participação 

popular. Vai reforçar e será reforçado pela administração dos governadores e prefeitos do PT e dos 

partidos aliados que governam para a sociedade em aliança com setores democráticos e populares 

comprometidos com a transformação social. 

Ainda no campo das alianças, convém considerar que as organizações de trabalhadores 

comprometidos em eleger Lula não estão restritas ao campo da CUT. Eleger Lula interessa 

principalmente à base de amplos setores do sindicalismo brasileiro. Ou seja, queremos Lula, mas o 

candidato não é só nosso. Mais do que isso, a tarefa é ampliar o apoio ao nosso candidato na área 

sindical. Para isso, o trabalho na campanha de Lula não pode se misturar com as disputas na área 

sindical. É um cuidado duplo. O nosso apoio a Lula ao lado de setores adversários não pode ser 

entendido como superação de diferenças que estão longe de serem resolvidas, do mesmo modo que 

essas diferenças não podem servir para afastar os outros setores sindicais da candidatura Lula. Não 

é uma equação fácil de montar, mas é um desafio que devemos enfrentar. 

Ao lado da discussão eleitoral, é preciso estabelecer uma pauta estratégica que contemple 

prioridades fundamentais para o futuro do movimento sindical. Ou seja, além de ajudar na 

construção do programa de governo, deveremos ter uma pauta específica da CUT, compatível com 

o programa que iremos defender, mas sem subordinação ao governo. 

Nossa pauta prioritária deverá ser uma construção coletiva, consultando os sindicatos e 

passando pelos fóruns democráticos da CUT. Algumas questões já estão colocadas, como a 

liberdade sindical e a negociação coletiva, além de temas como emprego, distribuição de renda e 

proteção social. Tudo isso considerando que as dificuldades não se restringem aos sindicalistas de 

fora da CUT. Há muito por discutir entre nós, para que cheguemos a uma pauta unificada, apoiada 

amplamente pelo conjunto dos trabalhadores e conduzida com a competência e a combatividade que 

as carências sociais de nosso país exigem. 

 

Resolução 

As delegadas e delegados à 10ª Plenária Nacional da CUT deliberam pelo apoio e 

engajamento na candidatura Lula à Presidência da República, bem como na tarefa de eleger 

governadores(as), senadores(as) e deputados(as) comprometidos(as) com o campo democrático 

popular. 

Devemos empenhar nossa energia militante para construir e organizar um amplo movimento 

de massas capaz de estabelecer as bases para edificar um Brasil soberano, uma Nação onde justiça 

social e democracia plena não sejam apenas palavras vãs, mas a realidade cotidiana de cada 

cidadão, em particular daqueles que, hoje, encontram-se excluídos por um modelo econômico que 

não construímos e não queremos. 
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Os tempos em que vivemos serão um marco na história do país. E está nas mãos de cada um 

de nós, dirigentes e militantes da Central Única dos Trabalhadores e agentes desta história, a 

responsabilidade de ajudar a criar novas perspectivas para o povo brasileiro, rumo a uma sociedade 

mais justa, fraterna e solidária. 

Fiel às resoluções de seus Congressos e Plenárias e aos princípios que nortearam sua 

fundação – um sindicalismo classista e independente de Estado, partidos políticos e também 

autônomo em relação aos governos –, a CUT reafirma seu compromisso com os interesses 

imediatos e históricos da classe trabalhadora e conclama a Nação Brasileira a votar em Lula 

presidente! 

 

São Paulo, 10 de maio de 2002 

10ª Plenária Nacional da CUT 

 

ESTRUTURA SINDICAL, ORGANIZAÇÃO DA CUT E SISTEMA DE RELAÇÕES DE 

TRABALHO 

 

“A força da CUT, como central sindical, está em sua capacidade de conseguir a participação 

dos trabalhadores e trabalhadoras e em sua capacidade de imprimir às lutas um caráter classista e de 

massas na conquista dos interesses imediatos e históricos da classe.” Resoluções do 7º Concut, 

2000. 

Além das respostas aos problemas enfrentados pelos trabalhadores e aos desafios colocados 

pelas políticas neoliberais implementadas pelo governo de FHC, que através da flexibilização dos 

direitos e das relações de trabalho vêm ampliando a exploração capitalista sobre a classe 

trabalhadora, os delegados desta 10ª Plenária deverão, através dos debates que ocorrerão a partir das 

Plenárias Estaduais, responder as questões que implicam na necessidade da CUT em seguir 

avançando nas definições do seu projeto organizativo. 

As respostas aos ataques aos direitos dos trabalhadores e à organização sindical terão que se 

traduzir em ações concretas de lutas, mobilizando nossos sindicatos e a militância. Nossa luta, além 

de estar pautada pela recusa intransigente das propostas de reforma neoliberal de FHC, deverá 

também contribuir para o avanço das definições e da implementação do modelo de organização 

sindical que defendemos. 

Por isso, a exemplo do que ocorreu no 7º Concut, as questões relacionadas com a 

organização sindical se colocam, mais uma vez, como um dos principais temas a serem discutidos 

nesta 10ª Plenária, o que exige dos delegados e delegadas uma atenção especial. 

No tema da organização sindical, em que pesem as resoluções da Central e o nível de 

consenso existente, ainda identificamos importantes pontos de divergências. Esta questão exige da 

militância e dos quadros dirigentes muitas discussões, para que a CUT possa definir questões ainda 

não resolvidas e implementar aquelas já discutidas e aprovadas. 

Devemos reconhecer e enfrentar as dificuldades que encontramos no debate sobre o tema da 

organização sindical. O peso de uma cultura herdada por um modelo sindical corporativo, 

sustentado pelo monopólio da representatividade e assegurada pelo Estado, nos impõe um processo 

de discussão extremamente difícil. Pois, além das dificuldades naturais sobre a compreensão das 

necessidades de mudanças do atual modelo de organização sindical por setores produtivos menos 
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dinâmicos da economia, enfrentamos o conservadorismo ideológico que em muitos casos serve 

mais para camuflar interesses pessoais e partidários. 

O compromisso com a preservação e o fortalecimento da unidade dos trabalhadores na CUT 

é um dos princípios fundamentais que, nesses 18 anos de existência da Central, tem sido defendido 

por todas as correntes de opinião dentro da CUT. O debate aberto, a confrontação das opiniões, 

fruto da diversidade política, o respeito às posições minoritárias e o compromisso com as decisões 

tomadas democraticamente pelas instâncias, tem sido e continuará sendo o instrumento que orienta 

a nossa prática democrática e unitária. 

Foi com a confrontação de idéias das diferentes experiências desenvolvidas, através das 

lutas pela superação dos limites impostos pela legislação sindical, que impulsionamos a CUT e a 

transformamos na maior organização sindical da América Latina. 

Portanto, a diversidade de idéias, o confronto permanente e democrático das posições 

políticas acerca das tarefas prioritárias da Central, se constitui no principal instrumento 

impulsionador da construção da unidade e do projeto cutista. 

Responder de forma clara e incisiva às demandas colocadas pelos setores econômicos 

organizados na CUT, que se originam dos processos da globalização econômica e da reestruturação 

produtiva, que promove o desaparecimento e a transformação de diferentes atividades profissionais 

e altera significativamente o perfil da classe trabalhadora, tem sido um dos desafios importantes a 

serem enfrentados atualmente pela Central. 

Na CUT existem inúmeros setores produtivos que de forma crescente vêm promovendo 

discussões, com o objetivo de construir novas formas de organização ou de mudar suas estruturas 

organizativas. Exemplos nesse sentido são muitos. Podemos destacar, entre outros, a experiência 

dos metalúrgicos da CUT, dos Urbanitários do Estado de São Paulo, dos aposentados, dos 

diferentes setores dos trabalhadores rurais e do funcionalismo público. 

Ao contrário daqueles que interpretam essas discussões e iniciativas como sendo parte de 

uma estratégia política de disputa interna, elas se originam da necessidade de superar suas formas 

de organização corporativa e fragmentada e da vontade de buscar modelos organizativos mais 

atualizados com as transformações que ocorrem nas suas relações de trabalho. São essas 

experiências de alterações organizativas que têm produzido importantes conflitos no interior da 

CUT, o que evidencia a necessidade de a CUT pautar o debate sobre o seu projeto de organização 

sindical. Sem superarmos esses conflitos, não estaremos em condição de redefinir nossas estratégias 

de intervenção para disputarmos a hegemonia do movimento sindical, que tem como objetivo a 

conquista da representação de todos os trabalhadores. 

Fazer o debate, superar os conflitos e fortalecer a unidade da CUT é o grande desafio que os 

delegados e delegadas desta 10ª Plenária terão que enfrentar. Podemos, nesta Plenária, não 

responder a todas as questões que se colocam como desafios no campo da organização sindical, 

mas, certamente, estaremos avançando se, democraticamente e com coragem, formos capazes de 

realizar todas as discussões. Pois não existirão respostas duradouras aos ataques desse governo 

neoliberal aos direitos de organização se optarmos por uma política apenas no campo defensivo. 

A 10ª Plenária defende que as garantias, a preservação e o fortalecimento da unidade na 

CUT reside na prática democrática construída no debate, a partir dos sindicatos. Sem o que não 

seremos capazes de ampliar as bases de consenso sobre a concepção, a estratégia e a prática sindical 

existentes entre nós. A busca da unidade sem a confrontação das idéias e sem a participação da 
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militância pode ser o caminho mais cômodo para se alcançar a “boa convivência” na cúpula, mas, 

certamente, não resolverá as questões que alimentam as diferenças e os conflitos que dividem a 

CUT na base. 

Mapear as questões que unificam e que separam aqueles que defendem a CUT e fazer o 

debate de forma organizada, democrática e solidária é um dos desafios que esta Plenária lança a 

todos, para que possamos atingir novos patamares de unidade interna, o que nos possibilitará 

enfrentar o ataque aos direitos dos trabalhadores e fazer avançar o projeto de construção da Central 

Única dos Trabalhadores. 

Temas como o papel dos sindicatos e da Central que se constitui na concepção e na prática 

cutista como: a defesa do direito a cidadania a todos, que se traduz na idéia do sindicato cidadão, 

oposicionista e propositivo, ainda não aceito por parcelas dentro da CUT, deve ser um dos pontos a 

serem destacados e discutidos. Fazer o balanço sobre a atual estrutura organizativa da CUT, suas 

instâncias horizontais e verticais, apontar os problemas, as limitações e encontrar soluções, devem 

fazer parte de outro conjunto de temas a serem discutidos. 

O processo de discussão aprovado por esta Plenária deverá ser preparado pela Executiva 

Nacional e deverá acontecer durante todo o processo de preparação do 8º Concut. 

 

O fortalecimento da CUT como prioridade político-organizativa 

A CUT tem 3.160 entidades filiadas, contando com um pouco mais de 7 milhões de 

trabalhadores associados. Esse número cai para 4,5 milhões quando consideramos apenas os sócios 

quites com suas contribuições sindicais e os aposentados, em geral sócios remidos. 

Tais dados revelam que a CUT representa formalmente uma parcela expressiva da classe 

trabalhadora; mas apenas uma parte desse grupo participa das atividades sindicais e compartilha do 

projeto cutista. 

As dificuldades para ampliar e fortalecer a representação real da CUT e, portanto, sua 

capacidade de organizar e mobilizar para as lutas uma parcela importante da classe, decorre do 

cenário de crise e de implementação do projeto neoliberal, que aprofundam a desestruturação do 

mercado de trabalho e a insegurança no trabalho, combinado com os ataques do governo FHC e da 

justiça à organização sindical, com elementos da reestruturação produtiva (novas formas de gestão 

do trabalho, o desemprego e a precarização do trabalho) e da própria disputa com o sindicalismo 

neoliberal. Mas não apenas isso. Decorrem também da estrutura sindical corporativa (os sindicatos 

não precisam buscar sua legitimidade para existir), da ausência quase geral de organização no local 

de trabalho e da própria trajetória da Central. 

Ainda em 1992, na 5ª Plenária Nacional, foi feito um balanço crítico da trajetória da Central, 

cuja estratégia de construção previa a conquista e a transformação dos sindicatos da estrutura 

oficial. Esse balanço, aprovado por consenso e retomado na 6ª Plenária e no 5º Concut, identificava 

que pouco se havia avançado na transformação dos sindicatos e que a grande maioria havia se 

acomodado ao padrão de funcionamento da estrutura oficial. Ainda mais grave era a constatação de 

um processo de burocratização e degeneração, que rebaixa o horizonte histórico dos e das 

militantes, e que se expressava, por exemplo, nas eleições sindicais. 

A concepção da CUT, desde sua fundação, é de que a superação da estrutura oficial seria 

decorrente de um movimento que articulasse as iniciativas de transformação dos sindicatos, a 

construção da estrutura da CUT e as ações para mudar o marco institucional legal. Assim, a 
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conquista da liberdade sindical seria decorrente dessas ações para dentro e para fora. No movimento 

para dentro, a visão de sindicato cutista de ramo de atividade; as definições sobre a organização 

vertical da CUT; as normas básicas para os Estatutos das entidades cutistas. No movimento para 

fora, a visão da Central sobre como deveria ser a estrutura sindical do país e o padrão de regulação 

das relações de trabalho. 

A proposta de Sistema Democrático de Relações de Trabalho, elaborada pela CUT, ao 

integrar as várias bandeiras e propostas que envolvem a organização sindical e a negociação 

coletiva constitui-se em uma referência global para a atuação da Central, para integrar seu 

movimento para fora (no debate sobre reforma da legislação trabalhista e sindical) e para dentro 

(nas definições sobre sua estrutura). 

Diante das transformações no mundo do trabalho e em função da própria experiência da 

CUT fica evidente a necessidade de a Central se ajustar ao novo perfil da classe trabalhadora, que 

enfrenta variadas condições de exploração e dominação, e às novas condições de disputa com um 

vigor renovado para repensar suas práticas organizativas. 

A compreensão de que esse ajuste significaria a alteração na estrutura organizativa da CUT, 

particularmente, no padrão de relação do sindicato de base com a estrutura vertical e com a própria 

Central fez com que, desde 1994, o debate organizativo na CUT priorizasse a definição de modelos 

em detrimento de um processo de produção de sínteses das experiências concretas de organização 

sindical e de coordenação de lutas. Isso gerou uma polarização no interior da Central e uma 

simplificação do debate sobre a construção da estrutura da CUT que precisam ser superadas. 

A prioridade da CUT na atual conjuntura deve ser, entretanto, a constituição e o 

fortalecimento de sua organização, tanto no âmbito horizontal como vertical, por ramo de atividade. 

Isso envolve tanto um processo de unificação política e organizativa das diferentes categorias de 

cada ramo como também a unificação das lutas, a ampliação da participação e da adesão dos 

trabalhadores que já compõem a base tradicional dos sindicatos, a incorporação pelas nossas 

entidades dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas, além da organização dos trabalhadores 

desempregados e daqueles que sobrevivem na economia informal. 

Uma estratégia de ampliação e fortalecimento do poder de representação da CUT deve, 

nesse momento, integrar ações em diferentes frentes: da resistência aos ataques à organização 

sindical; do sindicato de base; das estruturas verticais; das estruturas horizontais da Central; das 

campanhas nacionais unificadas; da organização dos desempregados e dos trabalhadores do setor 

informal. 

Apresentamos a seguir elementos que podem orientar nossa intervenção em algumas dessas 

frentes. É importante lembrar que sobre esses temas muito foi acumulado e já consta como 

resolução de nossas plenárias e congressos. 

 

Resistir aos ataques ao direito de organização sindical e à reforma trabalhista neoliberal 

O governo FHC vem implementando, com o apoio da Força Sindical, uma reforma 

trabalhista e sindical neoliberal, que é o principal obstáculo à liberdade sindical. O discurso oficial 

afirma a necessidade da “modernização nas relações de trabalho” e da redução de custos do trabalho 

como condições para o aumento da competitividade das empresas. Dessa forma, o governo 

promove, de forma unilateral, uma redefinição do papel do Estado nas relações de trabalho, via 

desregulamentação e flexibilização de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, como parte, 
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inclusive, dos compromissos assumidos nos acordos com o Fundo Monetário Internacional. O que o 

governo pretende, de fato, é enfraquecer os sindicatos para facilitar a vida dos empresários e 

diminuir a capacidade de resistência à implementação do projeto neoliberal. 

Para atingir seu objetivo, o governo FHC utiliza medidas judiciais, legislativas e 

administrativas que: precarizam o contrato e as condições de trabalho e/ou reduzem direitos 

trabalhistas e até previdenciários (contrato de trabalho parcial, especial ou por prazo determinado; 

flexibilização da jornada de trabalho, via ampliação do prazo para compensação das horas 

trabalhadas etc.); ampliam a liberdade das empresas para contratar e dispensar trabalhadores 

(denúncia da Convenção 158 da OIT); retiram do Estado as atribuições relacionadas à proteção de 

direitos trabalhistas e previdenciários (alterações no salário de benefício, no valor do auxílio-

acidente e doença; limitação à atuação dos fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego etc.); que 

alteram as condições de atuação dos sindicatos na regulação das relações de trabalho (PLR; fim da 

indexação salarial; comissões de conciliação prévia). Além disso, o governo e as empresas vêm 

atacando diretamente a organização dos trabalhadores através de demissões de militantes e 

dirigentes sindicais, de multas exorbitantes aplicadas aos sindicatos e da criminalização do direito 

de greve. 

A CUT deve combater essas medidas bem como os seus sindicatos afiliados, abstendo-se de 

firmar qualquer acordo que contemple propostas de precarização e flexibilização das relações de 

trabalho. 

Sua política tem duas faces complementares. O governo atua no sentido de desregulamentar 

os direitos individuais, retirando do Estado e transferindo para o mercado sua definição. Mas no 

plano do direito coletivo, amplia-se a intervenção do Estado, restringindo e atacando o direito de 

organização dos trabalhadores e trabalhadoras. 

No período recente, o governo FHC e o Tribunal Superior do Trabalho – TST vêm tomando 

novas medidas que ameaçam a organização dos trabalhadores. Uma primeira refere-se ao 

questionamento do número de dirigentes sindicais e de sua estabilidade. Desde 1990, essa discussão 

vinha ocorrendo de forma pontual nos processos de readmissão de dirigentes sindicais. A partir de 

1994, a discussão ganha uma nova dimensão com o questionamento jurídico promovido pelas 

entidades patronais. Os banqueiros, por exemplo, passaram a suscitar o dissídio coletivo de natureza 

jurídica junto ao TST, como forma de questionar a validade do artigo 522 da CLT, que estabelece 

em 22 o número de dirigentes sindicais com estabilidade. A interpretação do TST é que a 

Constituição de 1988, ao manter no inciso 1º do artigo 8º, que estabelece a unicidade sindical, teria 

recepcionado os dispositivos da CLT sobre organização sindical. As cinco turmas do TST já 

julgaram mais de 50 processos limitando em 22 o número de dirigentes sindicais liberados com 

estabilidade, o que revela a impossibilidade de obter uma mudança na forma desse Tribunal tratar a 

questão. 

A CUT deve ter uma política de informação e conscientização dos servidores a respeito dos 

desmandos do governo FHC como, por exemplo, lançar um informativo tratando das mudanças nas 

leis trabalhistas. 

No caso do setor público, o governo federal primeiro restringiu o número de dirigentes 

liberados e depois cortou a remuneração, o que agravou o problema. Pois no caso da liberação 

ocorrer com ônus para o Sindicato este não pode recolher para a previdência os valores referentes 

aos servidores públicos que foram retirados da folha de pagamentos. Já no caso de dirigentes 
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sindicais do setor público, que estão submetidos aos novos regimes de trabalho, recoloca-se a 

questão da estabilidade nos termos do setor privado. 

A CUT deve buscar não restringir o tratamento desse tema ao seu aspecto emergencial e 

deverá lutar pelo reconhecimento do Estatuto dos sindicatos, no que diz respeito ao número de 

dirigentes e a garantia de sua estabilidade no emprego, sem deixar de conscientizá-los das 

mudanças que podem ocorrer dentro das estruturas sindicais, caso os dirigentes não possam ser 

liberados sem ônus para o cumprimento de seus mandatos classistas. Entre as ações que vêm sendo 

discutidas, destacam-se:  

• Estabelecer um debate jurídico no âmbito do STF através de pareceres de juristas que reforcem a 

tese jurídica que permitiria anular a decisão dos dissídios de natureza jurídica sobre esse tema; 

• Avaliar a oportunidade de se retomar a discussão de propostas de projeto de lei que prevejam a 

revogação de dispositivos da CLT que seriam incompatíveis com a Constituição Federal de 1988, 

como é o caso do artigo 522 (que restringe o número de dirigentes sindicais); 

• Avançar na auto-regulamentação sobre esse tema, ou seja, avançar na auto-regulamentação da 

autonomia sindical; 

• Denunciar junto à OIT e demais fóruns esse e os demais ataques do Estado brasileiro à liberdade 

sindical, recolocando na agenda da CUT a campanha pela ratificação da Convenção 87 da OIT, que 

trata da liberdade e autonomia sindical; 

• Relacionar a luta pela garantia da estabilidade dos dirigentes sindicais com a luta pelo direito de 

organização no local de trabalho e pela regulamentação da dispensa imotivada. 

Outra medida que vem sendo anunciada é a retomada pelo governo federal do projeto de lei 

3.267 de 2000, que introduz o princípio da “transcendência” para que o TST admita ou não o 

Recurso de Revista. Por esse princípio, o TST pode, discricionariamente, impedir o prosseguimento 

de processos, prejudicando-os em definitivo. 

No campo institucional, outro ataque é a retomada da tramitação da reforma do judiciário 

pelo Senado. O Projeto de Emenda Constitucional já foi aprovado na câmara dos deputados em 

1999, quando a CUT se manifestou em todas as suas instâncias contra a reforma, pelo seu caráter 

eminentemente neoliberal e atentatório aos direitos dos trabalhadores. Destacam-se no projeto a 

súmula vinculante, instrumentos de concentração de poder na cúpula do judiciário, dificuldades de 

acesso dos trabalhadores ao judiciário, dentre outros. A proposta do Senado, apresentada pelo 

relator Bernardo Cabral (PFL-AM) é ainda pior que a anterior, estendendo a súmula vinculante ao 

STJ e ao TST, além da transformação dos precatórios em “títulos sentenciais” comercializados no 

Estado. É urgente que a CUT e sindicatos se manifestem mais uma vez com veemência contra a 

reforma neoliberal do judiciário, representado pelo relatório de Bernardo Cabral e promovam 

campanha de esclarecimento, visando mobilizar a opinião pública. 

Além das ações indicadas acima, a CUT deve desencadear uma campanha de denúncia e de 

condenação, em âmbito nacional e internacional do governo FHC, do empresariado e do TST pela 

suas práticas anti-sindicais e antidemocráticas. Diante do papel desempenhado pelo TST na 

flexibilização da legislação e na restrição ao direito sindical, a CUT deve desencadear uma 

campanha pela sua extinção. 

Outra medida que representa um ataque à organização sindical foi a Portaria 1, de 3 de maio 

de 2001, do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabeleceu um novo modelo de certidão de 

registro sindical, válida por dois anos, para as entidades sindicais organizadas depois de 5 de 
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outubro de 1988. A interpretação expressa nessa Portaria, e em outras regulamentações, é a de que o 

Ministério continuaria como responsável pelo registro sindical, que segue sendo uma condição para 

as entidades terem acesso aos recursos provenientes da contribuição sindical. A CUT deve 

denunciar tal medida que representa a retomada da carta sindical agora com prazo determinado. 

De forma recorrente, o governo anuncia sua intenção de flexibilizar os direitos fundamentais 

inscritos no artigo 7º da Constituição Federal e na CLT, através de medidas que permitam a 

prevalência do negociado sobre o legislado. 

Diante das medidas de ataque à organização sindical e das iniciativas de reforma da 

legislação trabalhista e sindical, a CUT reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos dos 

trabalhadores e expressa sua recusa em participar de qualquer negociação sobre alterações na 

legislação que impliquem na flexibilização ou retirada de direitos. Além disso, a CUT deve 

reafirmar sua compreensão que tal debate deve ser feito de forma global e retomar a discussão 

interna e com a sociedade sobre sua proposta de sistema democrático de relações de trabalho, que 

estabelece os parâmetros fundamentais para a transição para um novo padrão de organização 

sindical e de negociação coletiva, que preserve o atual patamar de conquistas e de direitos dos 

trabalhadores. 

A CUT se posiciona radicalmente contra qualquer iniciativa do governo que venha ameaçar 

os direitos dos trabalhadores e expressa seu compromisso de denunciar qualquer tipo de negociata 

envolvendo governo, representantes patronais e setores do movimento sindical, com o objetivo de 

alterar a legislação de forma que flexibilize e/ou restrinja os direitos dos trabalhadores. A CUT 

reafirma o seu posicionamento em favor de uma ampla reforma na CLT, que tenha como objetivo a 

ampliação do atual patamar de conquistas e de direitos dos trabalhadores já assegurados. Queremos 

que os direitos já conquistados por muitas categorias, através dos acordos coletivos, sejam 

garantidos a todos os trabalhadores. A CUT defende também que a reforma na CLT garanta o 

direito à liberdade sindical na forma estabelecida pela Convenção 87 da OIT. 

 

Construindo o sindicato por ramo de atividade 

As entidades sindicais, de forma geral, vivem um momento de dificuldades. Há uma 

fragilidade dada pela imensa pulverização das entidades sindicais e pelas dificuldades em organizar 

e mobilizar amplos setores da categoria que repercutem sobre a capacidade de representação da 

CUT, sobre sua própria força social. 

Um dos indicadores da representação dos sindicatos é a taxa de sindicalização. No caso da 

CUT, a taxa média de sindicalização, considerando-se o total de trabalhadores na base e o total de 

associados, é de cerca de 23%. No setor público e em alguns setores e regiões a taxa é bem mais 

elevada. 

No entanto, a taxa de sindicalização é apenas um indicador e não reflete plenamente o grau 

de participação e de adesão dos trabalhadores e trabalhadoras da base tradicional a uma entidade 

sindical. O número de participantes das atividades cotidianas dos sindicatos, entretanto, é bem 

menor. Isso revela a necessidade de uma renovação nas práticas sindicais e nos mecanismos de 

relação do sindicato com sua base, bem como a ampliação da organização nos locais de trabalho e a 

radicalização da democracia nas entidades sindicais. Isso depende, exclusivamente, da vontade 

política das direções sindicais. 
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É evidente a necessidade de campanhas permanentes de sindicalização e de ações voltadas 

para o crescimento e o fortalecimento da CUT em determinados setores considerados estratégicos e 

onde mais tem crescido a ocupação. 

As pesquisas desenvolvidas pela Central, através do Projeto CUT-FINEP e do Observatório 

Social do Mercosul revelam mudanças em importantes setores da economia (fusões e 

internacionalização de empresas, transferência de plantas para outras regiões etc.). Nesse cenário é 

fundamental a organização de campanhas unificadas voltadas para determinadas empresas e grupos 

econômicos, aprofundando as relações de cooperação e solidariedade, na construção de negociações 

coletivas e outras ações comuns em âmbito internacional. Tais iniciativas podem contribuir muito 

para a consolidação das entidades nacionais dos ramos. 

 

A unificação das entidades 

A unificação das entidades é outro aspecto central na construção do sindicato do ramo e 

deve ser concebida como um processo essencialmente político mas que deve ter desdobramentos 

concretos no campo organizativo, tanto na condução das lutas como nas estruturas. 

As novas estruturas, tenham elas a forma que for, devem ser pensadas como expressão e 

como espaço de construção de novas identidades que vão além da atual demarcação das categorias 

profissionais. A própria identidade de classe pode ser impulsionada pela configuração de novos 

espaços que reúnam trabalhadores de diferentes setores. 

O respeito à história particular de cada categoria, de cada sindicato, não deve ser entendido 

como algo que apenas reitera uma identidade passada, que se restrinja ao que já se fez. O desafio é 

redefinir e ampliar o campo de identidades dos trabalhadores. 

A CUT tem acúmulo suficiente para que esse processo ocorra com a implementação de 

salvaguardas que evitam que se abram brechas para que outros projetos sindicais se instalem em 

nossas bases. Compõe esse acúmulo uma compreensão das dificuldades enfrentadas tanto pelas 

experiências que retrocederam como por aquelas bem sucedidas. A racionalização promovida pela 

constituição de estruturas compartilhadas por sindicatos do mesmo ramo, combinadas com 

iniciativas concretas de aproximação e convívio na organização de ações comuns cria um ambiente 

favorável para que possam se discutidos os tempos e as condições para a fusão das entidades. 

Se é verdade que as características locais devem definir a forma mais adequada para que 

esse processo ocorra, também é verdade que tal processo não pode ficar restrito às entidades 

diretamente envolvidas. As CUTs estaduais e as entidades nacionais e estaduais do ramo devem 

desempenhar um papel fundamental no sentido de produzir condições mais favoráveis para que o 

processo avance. 

 

A incorporação dos trabalhadores terceirizados 

A construção do sindicato de ramo de atividade exige que seja conquistada a representação 

dos trabalhadores terceirizados. No âmbito da CUT existem experiências bem sucedidas de 

incorporação desses trabalhadores a partir de ações visando o seu enquadramento na convenção 

coletiva da categoria. Ao conseguir o enquadramento na convenção, o sindicato conquista a 

representação desses trabalhadores terceirizados. Outras experiências têm buscado abarcar os 

trabalhadores através de negociações em separado da negociação geral da categoria. Como já 

assinalado no 6º Concut, os sindicatos devem promover as alterações estatutárias necessárias para 
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garantir a filiação de todos os trabalhadores e trabalhadoras do ramo. A CUT deve, portanto, 

desenvolver uma política específica para tratar das terceirizações. Não deixando de lado a luta 

contra o crescente processo de terceirização, que é uma forma de precarização das relações de 

trabalho. 

 

Implantando as normas básicas para o Estatuto das Entidades Cutistas 

Um passo importante para aprofundar a identidade das entidades cutistas foi a aprovação na 

9ª Plenária Nacional e, com algumas alterações no 7º Concut, das seguintes normas básicas para o 

Estatuto dos sindicatos: 

a) teto de três anos para mandatos sindicais; simultaneidade nas eleições de representantes de base e 

das direções sindicais; 

b) aprovação obrigatória das contas dos sindicatos em assembléias-gerais ou outra instância de 

representação de base; 

c) basear a arrecadação do sindicato nas taxas voluntárias, cobrando um percentual mínimo de 1% 

da renda mensal do trabalhador assalariado e taxa mínima de 1% do salário médio da 

categoria/ramo para autônomos; 

d) prever nos Estatutos dos sindicatos uma organização de base/local de trabalho e garantir sua 

participação em instâncias de direção da entidade. 

O Congresso deliberou, ainda, que a incorporação de tais normas pelos Estatutos das 

entidades será condição para sua participação no 8º Concut. Sua efetiva incorporação exige, 

entretanto, que tais normas sejam compreendidas como algo que demarca uma concepção sindical e 

que pode contribuir para ampliar a legitimidade das entidades sindicais perante os trabalhadores e a 

sociedade. 

Vale a pena avaliar a oportunidade de se lançar uma campanha nacional que divulgue 

amplamente os valores do sindicalismo cutista e que contribua com a implementação efetiva dessas 

alterações estatutárias. 

 

Novos elementos para a identidade cutista 

A transformação dos sindicatos de base, sempre objeto das resoluções da Central, é um 

processo gradual, que envolve mudanças pontuais, que precisam se efetivar, mas que precisam estar 

orientadas pela perspectiva de um sindicalismo de base, democrático e classista. Assim, além das 

normas já aprovadas, a Direção da CUT deverá, até a 10ª Plenária, elaborar novas normas básicas 

para o Estatuto que contribuam para garantir a unidade e aprofundar a identidade das entidades 

cutistas, tais como elementos de democratização dos sindicatos, de organização do processo 

eleitoral etc. 

 

A consolidação das organizações nacionais dos ramos da CUT 

A organização dos ramos da CUT tem tido um desenvolvimento lento e bastante 

diferenciado em função das características da organização da produção e empresarial, da dinâmica 

da negociação coletiva e das experiências de unificação e coordenação. As entidades nacionais 

apresentam diferentes graus de estruturação e o conceito de ramo ainda não determina a 

organização do sindicato de base, que, em geral, permanece restrito a uma categoria profissional. A 

fragmentação existente revela o quão pouco se avançou na unificação de sindicatos. 
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A autonomia dos ramos para definir suas formas organizativas delegada pela 9ª Plenária 

Nacional revela, por um lado, o reconhecimento da dinâmica real em curso, onde as escolhas 

organizativas têm sido diferentes. Por outro lado, expressa as dificuldades que a CUT enfrenta para 

conduzir de forma unitária um projeto político-organizativo comum. O risco colocado é de que tais 

escolhas reflitam mais as circunstâncias políticas de cada ramo ou de partes dos ramos do que a 

expressão particular de um projeto político-organizativo comum e geral da Central. 

Outro aspecto importante é que a contratação coletiva, seja ela regional ou nacional, não 

decorre da existência de estruturas nesses âmbitos. Uma estrutura sindical mais abrangente 

contribui, mas a efetivação da contratação coletiva depende da confluência de diferentes aspectos, 

como a estrutura e a dinâmica do capital, a organização patronal, o acúmulo organizativo, as 

experiências negociais etc. 

Mesmo se considerarmos o fato de que as contratações coletivas, sejam elas regionais ou 

nacional, não decorram da existência de estruturas nesses âmbitos, a formulação e a construção de 

estruturas sindicais mais abrangentes deverão se constituir na afirmação do projeto de relação de 

trabalho defendido pela CUT, que tem como um dos seus objetivos fazer frente ao atual modelo da 

organização do trabalho, que se aproveita das guerras fiscais e das fragilidades da organização 

sindical. 

Isso revela a importância da direção nacional da CUT assumir um papel importante no 

acompanhamento e na coordenação do processo de constituição e consolidação dos ramos e de suas 

entidades nacionais. Sua atuação deve se pautar numa noção de unidade que é fruto de um processo 

político que vise integrar a diversidade política da CUT e que se fundamenta na preservação da 

soberania dos trabalhadores e trabalhadoras. A consolidação da organização nacional dos ramos 

depende dos compromissos políticos com os encaminhamentos das decisões dos fóruns 

democráticos de discussões dos trabalhadores. Acordos e pactos políticos baseados apenas no 

respeito aos interesses e nas estratégias de correntes políticas comprometem a vontade das bases e o 

avanço organizativo que as transformações econômicas exigem e os trabalhadores esperam da CUT. 

Sabemos que as definições sobre a estrutura organizativa dos ramos não representam tudo na 

luta sindical, mas sem uma proposta de organização que garanta resultados organizativos dos 

trabalhadores em torno dos sindicatos, as lutas reivindicativas permanecerão apenas no campo 

econômico, sem qualquer avanço na consciência e na organização política dos trabalhadores. 

Outro aspecto importante a ser trabalhado é o da delimitação dos ramos, evitando assim que 

ocorram disputas entre as entidades sindicais cutistas pela representação de trabalhadores de 

determinados setores. 

As iniciativas de organização nacional dos ramos prosseguirão tendo por referência as 

diretrizes já deliberadas pela Central. Diante dos impasses e da crise instalada em alguns ramos 

cabe à Direção Nacional da CUT atuar no sentido de preservar a unidade dos cutistas, rejeitando 

toda e qualquer proposta de fragmentação e pulverização de organização que venha a resultar na 

duplicidade de organismos de representação no campo da CUT. Cabe ainda à Direção Nacional 

evitar que o debate organizativo fique circunscrito apenas aos termos das divergências expressas 

nas disputas internas. A consulta às bases, através de plebiscitos junto aos trabalhadores, é 

instrumento importante que poderá ser utilizado pela Direção Nacional para garantir a vontade das 

bases. 
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Cabe, ainda, à direção da CUT, tanto nacional como nos estados, participar da formulação e 

do desenvolvimento de estratégias de construção do ramo, fazendo assim com que as prioridades 

político-organizativas do ramo sejam assumidas como tarefas concretas da própria construção da 

Central. Nesse sentido, devem ser valorizadas as experiências dos projetos de apoio da CUT 

Nacional à consolidação de algumas entidades nacionais. 

 

Unificação das lutas 

A CUT, através do Núcleo de Negociação Coletiva, coordenado pela Secretaria Geral, tem 

buscado unificar as campanhas salariais que ocorrem a cada semestre. A unificação é concebida 

como um processo de integração de diferentes campanhas e de unificação política das categorias em 

luta, integrando o maior número possível de ações. A intenção da CUT é, ao articular as lutas 

específicas, conseguir potencializar a luta geral da classe, o que, também, repercute no 

fortalecimento das próprias lutas específicas. O desafio está em definir eixos de unificação, 

articulados com a agenda geral da CUT e com a jornada de lutas da Frente Nacional de Lutas, que 

garantam espaço para que cada categoria os expresse de forma própria; ou seja, os eixos e 

reivindicações gerais podem adquirir formas particulares em cada categoria. 

Nesse processo, as estruturas verticais têm um papel fundamental e nesse ambiente de 

mobilização e unificação de ações podem ampliar sua identidade nacional e sua própria 

legitimidade. 

 

A disputa com o sindicalismo neoliberal 

A concorrência entre diferentes projetos sindicais pela representação dos trabalhadores não é 

um fato recente. A própria constituição da CUT se deu nos marcos de uma disputa entre diferentes 

visões de como o movimento sindical deveria atuar na transição democrática e em relação à própria 

estruturação da central sindical. 

O sindicalismo de resultados, e sua evolução para um sindicalismo neoliberal, estabeleceu 

um novo patamar para essa disputa de projetos. Desde 1986/1987 as classes dominantes contam 

com o suporte de um setor do movimento sindical que, nos anos 1990, tem apoiado a 

implementação do projeto neoliberal. Trata-se de um sindicalismo subordinado ao horizonte 

político e ideológico da burguesia. 

A novidade é que essa disputa não ocorre mais apenas de forma localizada, nas eleições 

sindicais, ou na diferenciação de posições políticas perante o governo federal e suas iniciativas. Nos 

últimos anos há um claro esforço da Força Sindical, expressão maior do sindicalismo neoliberal, de 

ampliar sua legitimidade social e sua representatividade. Isso tem sido feito em dois âmbitos. No 

âmbito da organização sindical, o sindicalismo neoliberal vem se organizando em vários estados e 

setores onde antes não tinha nada. Busca inserir-se no setor público, organizar sua presença na área 

rural, no setor de comércio, transportes, entre outros. 

Com o respaldo das empresas, como no caso dos metalúrgicos de Gravataí (RS) e de 

Camaçari (BA), de governos estadual e federal e do próprio Judiciário, o sindicalismo neoliberal 

tem buscado criar novos sindicatos através do desmembramento da base de sindicatos cutistas. Ao 

mesmo tempo, vem incorporando algumas confederações da estrutura sindical oficial. 

Num âmbito mais geral, o sindicalismo neoliberal apóia as iniciativas de flexibilização de 

direitos do governo federal e defende propostas prejudiciais aos trabalhadores como no caso do 
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FGTS. Mas a principal característica dessa nova fase do sindicalismo neoliberal é o 

desenvolvimento de uma estrutura de serviços assistenciais aos trabalhadores, na maioria dos casos 

com a utilização de recursos oriundos de fundos públicos e como forma de respaldar a reforma do 

Estado e suas políticas. 

Um dos elementos centrais de sua estratégia de implantação na área rural é a parceria com o 

governo federal na implantação do Banco da Terra, uma clara medida de mercantilização da 

reforma agrária. Através dessa e de outras ações busca apresentar uma alternativa à luta pela 

reforma agrária desenvolvida pelo MST e pela Contag/CUT, sintonizada com a visão do governo 

FHC e, assim, criar as bases para estruturar a “Força da Terra”, o braço da Força Sindical na área 

rural. 

A atuação do sindicalismo neoliberal contribui para a despolitização dos trabalhadores ao 

diluir os conflitos de classe na sua prática colaboracionista e no seu pragmatismo ao se relacionar 

com os partidos políticos, que se constituem em meras legendas para seus candidatos. 

A disputa da CUT com o sindicalismo neoliberal não deve se dar no terreno em que esta 

vem desenvolvendo suas mais recentes iniciativas. O terreno de disputa deve ser o da política, o da 

luta sindical, o do fortalecimento da própria ação e da representação da CUT, tanto nos setores onde 

já está organizada, como na sua ampliação, através da disputa pela representação dos trabalhadores 

e trabalhadoras que estão na base dessas entidades pelegas. Para tanto, a garantia da unidade dos 

cutistas nas eleições sindicais, nas lutas e nas campanhas salariais deve ser tarefa prioritária do 

conjunto dos militantes da CUT. Além disso, deve-se implementar uma campanha ressaltando as 

diferenças existentes entre a CUT e a Força Sindical. 

 

Resoluções 

 

Resolução Nº 01 

A 10ª Plenária aprova a imediata realização do recadastramento das entidades sindicais 

filiadas, conforme aprovado por unanimidade do 7º Concut, com a finalidade de fazer um 

diagnóstico preciso e fortalecer a ação da Central no meio dos trabalhadores. 

 

Resolução Nº 02 

Esta 10ª Plenária aprova que a Direção Nacional desenvolva iniciativas no sentido de 

garantir a mais ampla participação dos ramos, através das entidades nacionais filiadas e orgânicas, 

para constituir uma proposta que venha melhor definir a organização vertical da CUT, a ser 

apresentada no 8º Concut. 

 

Resolução Nº 03 

Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas – Sintap/ CUT 

Nas resoluções do 5º Concut, realizado em 1994, foi aprovada a criação de Organização 

Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas. Levando-se em consideração os princípios 

de Liberdade e Autonomia Sindical e da necessidade de se romper com o sistema arcaico e 

divisionista do movimento sindical da Era Getulista fundou-se, em 18 de maio de 2000, o Sindicato 

Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas – Sintap. 
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Portanto, respeitando todas as entidades sérias existentes e levando em consideração as 

mudanças surgidas na situação econômica e política nacional e internacional (queda do Muro de 

Berlim, desintegração do sistema soviético, Diretas Já, globalização da economia com introdução 

de novas tecnologias com mudanças na organização do trabalho, política neoliberal de FHC), a 

criação do Sindicato Nacional criaria condições para avançar e unir na luta em defesa da 

Previdência Social Pública, contra as privatizações e outras reivindicações. 

Sabemos das enormes dificuldades que teremos que enfrentar, mas queremos, em primeiro 

lugar, avançar na organização do Sintap com os setores urbanos do Regime Geral da Previdência 

Social ligados ao campo da CUT. Se conseguirmos que as várias entidades de categorias 

profissionais se integrem ao Sintap já teremos um grande avanço. 

Devemos levar em consideração em todo esse processo de trabalho, relações fraternais com 

entidades fora do nosso campo cutista, principalmente as entidades “ecléticas”, cujas organizações 

envolvem aposentados e pensionistas de uma localidade ou região. Essas entidades foram um 

avanço no sistema de organização, contrariando o Sistema de Organização Sindical existente. 

Nossa relação fraternal, de ação conjunta, será também de mostrar a importância de se 

integrarem ao Sindicato Nacional, mas sempre respeitando liberdade e autonomia sindical. 

Dirigentes e organizações de aposentados, atuando com seriedade e preocupados em 

realmente avançar na organização, mobilização e luta em defesa dos interesses dos aposentados e 

pensionistas em cima das seguintes questões: 

• Previdência Social única e pública, com gestão autônoma, quadripartite de representantes dos 

trabalhadores, empresários, aposentados e governo, com caixa único. 

• Recuperação das perdas salariais das aposentadorias e pensões e valorização do salário mínimo 

para atingir o patamar constitucional federal. 

• Reajuste dos vencimentos das aposentadorias e pensões, na mesma data e percentual do reajuste 

do salário mínimo. 

• Pagamento imediato dos precatórios judiciais. 

• Melhoria do atendimento à saúde pública, principalmente a preventiva, com a participação ativa 

dos aposentados e pensionistas e em defesa do SUS (Sistema Único de Saúde). 

• Medicamentos genéricos e baratos, distribuição gratuita aos que se utilizam do Sistema Único de 

Saúde. 

• Defesa do acesso ao lazer e turismo para todos. 

• Reforma agrária e solidariedade social e de classe. 

• Respeito à cidadania. 

Para darmos um salto no desenvolvimento e organização, estamos fazendo as seguintes 

considerações: 

• Considerando que os aposentados e pensionistas constituem o seguimento da classe trabalhadora 

que mais cresce em termos absolutos: 

• Que este setor da população aumenta a cada dia de importância política, social e econômica, 

recebendo, anualmente, renda aproximada de 90 bilhões de reais. 

• Que em países como a França, Espanha, Alemanha e Itália, os aposentados e pensionistas estão 

organizados em sindicatos autônomos integrados às suas centrais sindicais; 

• Que é necessário e urgente os aposentados se organizarem em entidades autônomas para lutarem 

na defesa de seus direitos e interesses; 
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• Que o sindicato desenvolverá uma política de formação de novos quadros visando a capacitação 

de dirigentes e militantes para o enfrentamento dos desafios do governo na região, assim como para 

a defesa dos interesses dos aposentados(as) e pensionistas nos espaços em consideração às 

experiências já existentes de formação de dirigentes; 

Considerando, ainda, a resolução do 5º Concut que entendia como necessária e urgente a 

formação da Coordenação Nacional de Aposentados e Pensionistas Cutistas, bem como a 

formulação de políticas para o setor, como as demais instâncias da CUT; 

Considerando resoluções acima mencionadas, fundou-se, no dia 18 de maio de 2000, o 

Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas, que vêm, por meio desta, fazer 

as seguintes propostas: 

• Que a Central Única dos Trabalhadores oriente todas suas instâncias a colaborarem com 

fortalecimento o Sindicato dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas – Sintap Municipal e 

Regional de forma política e financeira. 

• Que a Central Única dos Trabalhadores oriente todas suas instâncias a contribuírem com o 

Sindicato dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas – Sintap Municipal e Regional e tenham 

em sua direção: representantes de aposentados e com prioridade na organização do Sintap. 

• Que a Central Única dos Trabalhadores oriente todas suas instâncias a contribuírem com o 

Sindicato dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas – Sintap Municipal e Regional já na 

composição de sua direção e tenha um representante de aposentados para esse fim. 

 

Resolução Nº 04 

Campanha pela liberdade sindical no Brasil 

Considerando: 

Que a CUT nasceu sob a bandeira da liberdade e autonomia sindical e que todos os seus 

documentos de Congressos e Plenárias, nestes 18 anos da sua existência, incluindo-se as resoluções 

do 7º Concut, defendem intransigentemente a posição da CUT a favor da liberdade e autonomia 

sindical, mas que não basta apenas ser a favor: é preciso agir concreta e objetivamente para que ela 

seja conquistada; 

Que a conquista da liberdade sindical significa ampliarmos o espaço democrático na 

sociedade brasileira e, por conseguinte, o fortalecimento do poder de participação e de 

representação na sociedade; 

Que a conquista da liberdade sindical significa a mudança do modelo sindical como um 

todo, que passará a deixar de funcionar sob o controle e a tutela do Estado, não se restringindo, 

portanto, apenas a uma mudança na legislação, mas dizendo respeito à questão da 

representatividade dos sindicatos; ao patrimônio e sistema de financiamento dos sindicatos; às 

negociações e contratação coletiva; ao poder normativo da Justiça do Trabalho; a ingerência do TST 

na regulação dos sindicatos; a um outro tipo de Ministério do Trabalho, diferente do que temos na 

atualidade; ao impedimento de que o movimento sindical, com a anuência dos patrões e do governo, 

se torne uma das principais fontes de corrupção da nossa sociedade, a exemplo do que ocorre com a 

Força Sindical, e de muitos outros temas cruciais que dizem respeito à organização sindical; 

Que a vigência do atual modelo sindical só tem fragilizado e pulverizado a organização 

sindical, a ponto de dificultar ou impedir, às vezes, até mesmo as lutas defensivas dentro da lógica 

do governo FHC e de sua política neoliberal, do empresariado e de seus representantes no 
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movimento sindical, o que exige, cada vez mais, a liberdade e autonomia sindical para que os ramos 

possam implantar outra organização sindical, que lhes possibilite enfrentar a flexibilização e 

precarização das relações de trabalho, o processo de reestruturação produtiva e de participação na 

produção, e conquistar o contrato coletivo de trabalho; 

A 10ª Plenária Nacional da CUT decide: 

Criar a Comissão Nacional de Defesa e Implantação da Liberdade Sindical da CUT, sob a 

Coordenação da Secretaria de Organização e composta pelas secretarias da CUT diretamente 

envolvidas com o tema, representantes da estrutura horizontal e vertical da CUT e do representante 

da CUT na OIT. O objetivo da Comissão será o de elaborar e implantar um Plano de Ação. 

 

Resolução Nº 05 

Construindo a Estrutura Sindical da CUT 

Considerando: 

Que um dos princípios básicos defendidos pela CUT, que é o elemento fundamental da sua 

concepção sindical, é a defesa intransigente do direito dos trabalhadores constituírem livremente 

suas formas de organização sindical; 

Que a capacidade política e econômica dos trabalhadores para constituir e fazer avançar suas 

formas de organização se diferencia de categoria para categoria, pois aqueles ligados aos setores 

econômicos mais avançados conseguem acumular maior poder de negociação, o que, 

conseqüentemente, os coloca na vanguarda da luta do movimento sindical e na busca permanente 

do aperfeiçoamento de suas organizações; 

Que a superação do modelo de organização sindical oficial ainda persiste fracionando e 

pulverizando a organização dos trabalhadores dentro de uma mesma empresa em base territorial 

sem qualquer poder de negociação estratégica; 

Que não serão medidas distantes das realidades impostas pelas novas formas de relações de 

trabalho que impedirão os trabalhadores de constituírem organizações capazes de dar respostas aos 

desafios que se colocam no processo de globalização econômica nesse princípio de século. 

A 10ª Plenária Nacional da CUT decide: 

1) Que a CUT deverá continuar respaldando e incentivando as iniciativas das diferentes categorias 

profissionais, dos ramos e dos setores produtivos dos sindicatos filiados que estiverem em 

consonância com os princípios defendidos pela CUT e que tenham como objetivo fortalecer a 

estrutura organizativa e o poder de representação da Central; 

2) Que os ramos organizados na CUT que optarem, através de debate amplo e democrático, por 

construir novas formas de organização com base nos princípios da CUT e da liberdade sindical, 

quando se constituírem como parte da estrutura organizativa da Central, deverão, durante todo o 

processo de discussão, contar com o acompanhamento da CUT Nacional. Após a sua aprovação 

final, sua resolução deverá ser encaminhada para referendo da Plenária e/ou do Concut que ocorrer 

após a fundação da instância organizativa em questão; 

3) Que no caso específico dos metalúrgicos, continua prevalecendo o Protocolo de Intenções, 

assinado e referendado pelo 7º Concut; 

4) Que a Plenária Nacional e/ou o Concut que examinar qualquer pedido de reconhecimento de uma 

nova forma de organização encaminhada à CUT deverá considerar os procedimentos exigidos nos 

parágrafos anteriores e garantir que a organização de uma categoria ou ramo produtivo esteja 
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representada apenas por uma única entidade, dando preferência àquela que optar por fazer parte da 

estrutura organizativa da Central; 

5) A CUT rejeita qualquer forma de pulverização da organização sindical no âmbito de sua 

representação, mas reconhece que, num processo de redefinição da organização sindical, os ramos 

produtivos e seus trabalhadores podem, dentro das regras democráticas, buscar e experimentar 

formas de organização que atendam à realidade de suas relações de trabalho; 

6) É com base nesses critérios, que a 10ª Plenária Nacional da CUT reconhece o processo que vem 

sendo desenvolvido pela Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CNM/CUT) em relação ao 

Sindicato Nacional dos Metalúrgicos da CUT, com sindicatos filiados, considerando-o ainda em 

conformidade com o que foi acordado no 7º Concut, através do Protocolo de Intenções. 

7) A 10ª Plenária reconhece que a manutenção da unidade dos metalúrgicos da CUT em nível 

nacional se dá dentro da CNM, que é a instância da estrutura vertical organizativa da Central 

representativa dos metalúrgicos cutistas. 

 

Resolução Nº 06 

Que a CUT Nacional retome a discussão em relação à estrutura sindical, considerando a 

existência dos sindicatos por categoria e a resistência à unificação, propondo a criação de comissões 

intersindicais, já aprovada no Congresso da CNTSS, para o amadurecimento da experiência 

coletiva, buscando-se a construção concreta da organização por ramo de atividade. 

 

Resolução Nº 07 

Desenvolver mecanismos que viabilizem a organização de trabalhadores(as) desempregados 

no âmbito sindical. 

 

Resolução Nº 08 

A CUT deve se abster de fazer qualquer ação conjunta com estas centrais sindicais e 

caracterizar a Força Sindical como inimiga da classe trabalhadora brasileira e exigir apuração dos 

fatos que envolvam a utilização de dinheiro público e de empresários por estas centrais. 

 

Resolução Nº 09 

Implantar na CUT coordenações nas três esferas nacional, estadual e municipal para 

tratamento de questões referentes aos servidores públicos e outra sobre assuntos de aposentadoria. 

A CUT deve manter espaço político para interagir com as associações e sindicatos dos 

servidores públicos das três esferas governamentais. 

É importante e decisivo ter a agilidade que se fizer necessária para se posicionar sobre essas 

questões, em qualquer das três esferas e a qualquer momento. 

O desmonte dos serviços públicos e da previdência social pública são objetivos do programa 

neoliberal, o FMI e do governo FHC. É tarefa fundamental da CUT o enfretamento dessas políticas, 

participando efetivamente de lutas que, por exemplo: 

1. Obter reajustes salariais gerais, e específicos dentro de cada esfera do governo na medida em que 

existem demandas diferentes entre categorias dos servidores públicos; 
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2. Lutar por aposentadoria digna para servidores públicos e pela manutenção do regime jurídico 

único e contra a precarização das relações de trabalho face às modificações na legislação federal, 

estadual e municipal. 

3. Exigir gestão democrática, paritária nos sistemas Previdenciários de Municípios, dos Estados e da 

União, com participação decisória de trabalhadores em atividade aposentados. 

 

Resolução Nº 10 

A 10ª Plenária reconhece a organização dos Servidores Públicos Municipais, representada 

por suas federações e confederações. 

 

POLÍTICAS PERMANENTES 

 

Política internacional da CUT 

A agenda política brasileira está cada vez mais tomada por uma pauta de temas 

internacionais. O projeto neoliberal, seu “pensamento único” e os organismos multilaterais que 

atuam em sua implementação (FMI, BM, OMC etc.) internacionalizaram o debate político. Cresce 

na população a clara percepção que os acordos com o FMI, as negociações de acordos de livre 

comércio e os compromissos assumidos pelo governo federal junto a estas instituições 

internacionais, incidem diretamente sobre as condições de vida no país e que devem ser objeto de 

discussão democrática. 

As mobilizações populares contra a globalização neoliberal desde Seattle nos EUA em 

novembro de 1999 assumiram novas dimensões e ganharam características de manifestações 

internacionais. Isto graças à presença de delegações de diversos países e a seu impacto político 

mundial e já fazem parte da estratégia dos movimentos sociais no Brasil e em outros países. Além 

deste fato, os encontros mundiais de militantes críticos da globalização neoliberal, com a realização 

do Fórum Social Mundial em Porto Alegre em janeiro de 2001, passaram a ter um processo de 

efetiva coordenação. 

A CUT tem tido ativa participação nesse processo. A discussão sobre política internacional 

nesta 10ª Plenária Nacional visa atualizar e sistematizar nossas diretrizes de intervenção nesse 

cenário. 

 

Movimento sindical internacional 

Até os anos 1990, o sindicalismo internacional viveu quatro décadas marcadas pela 

construção de organizações internacionais cujo campo de atuação era definido mais por identidades 

político-ideológicas do que por prioridades de atuação sindical. Porém, as crises simultâneas do 

socialismo real no leste europeu e dos projetos social-democratas frente à hegemonia neoliberal nos 

países desenvolvidos nos anos 1980, criaram um cenário internacional para fortes rearranjos no 

movimento sindical internacional. 

Na década de 1990, abaladas as bases que sustentaram o sindicalismo internacional na fase 

anterior, cresceu a percepção da necessidade de reorganizá-lo a partir de uma agenda estruturada em 

torno à defesa dos direitos dos trabalhadores em todo o mundo. Mas esse não é um processo linear e 

nem homogêneo em todos os países e regiões. Daí surge a necessidade que uma estratégia cutista se 

articule em vários níveis. 
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Confederação Internacional de Organizações Sindicais Livres (CIOSL) 

A filiação da CUT à CIOSL em 1992 aconteceu a partir daquele processo, pois até então não 

tínhamos nenhuma filiação internacional, já que isto implicaria em tomarmos posição na “guerra 

fria”. Outras centrais sindicais com as quais a CUT tinha e mantém estreitas relações, como Cosatu 

da África do Sul, KCTU da Coréia, CC.OO da Espanha, entre outras, optaram pela mesma direção. 

O fato de termos escolhido a CIOSL como espaço prioritário de atuação não nega o 

reconhecimento de dois problemas-chave: a) que essa organização não estava – e ainda não está – 

capacitada para assumir plenamente a feição de uma central sindical mundial estruturada para 

implementar uma estratégia internacional de defesa dos direitos dos trabalhadores; b) que fora dos 

seus limites há ainda importantes centrais sindicais nacionais com as quais a CUT se relaciona, o 

que cobra da nossa Central uma política internacional capaz de se articular com esses setores 

também. 

Em 1999, foi aberto na CIOSL um amplo debate sobre os rumos dessa central sindical 

internacional, sob a denominação de “Revisão do Milênio”. A CUT faz parte do grupo composto 

por quase 30 centrais que está preparando esse debate interno. Nesse grupo, entre várias propostas, 

a CUT tem defendido que a CIOSL deve ter clareza de seu papel de representação e defesa dos 

direitos e interesses dos trabalhadores em nível mundial, ser um espaço equilibrado na definição de 

suas políticas considerando os interesses dos trabalhadores do sul e do norte, um claro 

posicionamento contra o neoliberalismo e de construção de alternativas, ser capaz de coordenar 

ações de massa em nível global, ser um protagonista de construção de alianças com outros atores 

sociais e definir uma estrutura de direção que reflita a realidade da representação sindical da CIOSL 

hoje. 

 

Relações Sul-Sul 

Dotar o sindicalismo internacional de uma perspectiva que unifique a visão e ação dos 

trabalhadores dos países desenvolvidos e dos países não-desenvolvidos é um dos grandes desafios 

da fase atual de sua construção. No entanto, para realizar essa tarefa é fundamental fortalecer e 

estreitar os laços entre as centrais sindicais do mundo subdesenvolvido, o “Sul”. 

A CUT vem desenvolvendo ações nas quais essa perspectiva está incorporada: o programa 

de trabalho com a KCTU (Coréia) e Cosatu (África do Sul), iniciado em 1995, que visa o 

intercâmbio de experiências e o debate de suas estratégias nacionais; a participação na SIGTUR 

(Southern Initiative on Globalization and Trade Union Rights). Entre outras, participam da 

SIGTUR, COSATU, KCTU, ACTU da Austrália, AITUC e CITU da Índia, KMU da Filipinas e 

APTUC do Paquistão; a articulação com centrais sindicais africanas de países de língua portuguesa 

por intermédio da CPLP Sindical; a participação da Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone 

Sul; articulações específicas com centrais sindicais da América Latina, como a CTC de Cuba, CUT 

de Colômbia, entre outras. 

 

Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS) 

Apesar da crise do Mercosul, pois seu aspecto eminentemente comercial tem sido 

gravemente afetado pela instabilidade financeira na região, a Coordenadora tem conseguido gerar 

iniciativas importantes como a “Cumbre”, realizada em dezembro de 2000 em Florianópolis, que 
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inclusive lançou a proposta da realização de plebiscitos antes de qualquer aceitação da ALCA pelos 

governos participantes. 

Entretanto vem ficando claro também, diante das necessidades criadas pela própria crise, 

que a CCSCS precisa ser reestruturada, abandonando o caráter informal que a caracteriza até hoje. 

É importante que nos preparemos para melhor utilizar os espaços institucionais como o Fórum 

Consultivo Econômico e Social (FCES), a Comissão Sócio-Laboral e o Observatório do Mercado 

de Trabalho do Mercosul que somente serão efetivos se houver mobilização que dê sustento às 

proposições defendidas pelo movimento sindical da região, o que exige progresso na nossa 

organização. 

 

Política internacional dos ramos 

O verdadeiro motor da globalização neoliberal são as Corporações Multinacionais, que se 

beneficiam da liberalização do comércio e investimentos, bem como da desregulamentação, em 

particular dos direitos trabalhistas e regras ambientais. 

Isto exige uma intervenção muito mais aprimorada de nossos ramos junto a estas empresas e 

uma articulação com organizações sindicais similares em outros países, bem como com os 

Secretariados Profissionais Internacionais. 

Um aspecto importante desta iniciativa é a constituição de Comitês Mundiais de 

Trabalhadores em Empresas Multinacionais, onde poderemos ter uma importante contribuição dos 

ramos da CUT. 

A constituição do Observatório Social da CUT já vem demonstrando a sua importância ao 

provocar ações, inclusive em dimensão internacional, junto a algumas empresas investigadas. Serão 

prioridades da SRI para o próximo período, a consolidação do funcionamento do Observatório, 

engajando-o como um instrumento de utilização permanente de nossos ramos e a capacitação das 

respectivas secretarias de relações internacionais, bem como a dinamização do Coletivo 

Internacional da Secretaria. 

 

Relações bilaterais 

Deveremos prosseguir no estabelecimento e fortalecimento de nossas relações bilaterais, 

com atenção especial para centrais africanas, como a NLC da Nigéria, assim como com as 

organizações da Índia e Paquistão. 

 

Solidariedade internacional 

A CUT se constituiu a partir da vontade dos trabalhadores brasileiros, mas contou também 

com uma importante contribuição de centrais sindicais de outros países. Hoje nos consolidamos e 

temos condições de retribuir esta solidariedade. Além do nosso apoio à independência e 

autodeterminação dos povos e oposição ao bloqueio norte-americano a Cuba, é o momento de 

realizarmos algumas iniciativas solidárias concretas com o movimento sindical colombiano, 

duramente afetado pela violência política à qual este país está submetido. 

Igualmente é hora de fazer algo para ajudar os trabalhadores do Timor Leste a organizarem 

seus sindicatos neste momento de eleições, elaboração de sua Constituição e de construção de seu 

país. 
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Alianças sociais internacionais e o movimento sindical 

Contrariamente aos discursos à direita e à esquerda que decretaram seu fim, o movimento 

sindical continua sendo nos diversos países do mundo um dos principais movimentos sociais 

existentes. Mas o cenário hoje não é o mesmo de vinte anos atrás. Uma série de fatores incidiram 

nessas últimas duas décadas para que houvesse profundas transformações no panorama da 

sociedade civil organizada. Os ataques neoliberais aos direitos dos trabalhadores com o desemprego 

e a precarização do trabalho enfraqueceram os sindicatos. Segmentos significativos de antigos 

assalariados, que caíram na completa exclusão, organizaram-se por intermédio de outros 

movimentos sociais. Surgiram movimentos culturais a partir de novas demandas – sobretudo dos 

jovens e de populações marginalizadas. Antigos setores marginalizados–– como os indígenas e 

camponeses – conseguiram construir organizações próprias com grande capacidade de ocupar 

espaços no cenário político. A crise das esquerdas – sob impacto do avanço neoliberal e da crise do 

socialismo real do leste europeu–– fez com que largas camadas de militantes vissem seus 

referenciais políticos se esfarelarem. 

Quando a conjuntura começou a se alterar com o desgaste do neoliberalismo e a perda de 

legitimidade de suas instituições, as mobilizações populares internacionais expressaram justamente 

essa multiplicidade de atores sociais e políticos hoje existentes. 

O sindicalismo, enquanto movimento social de maior peso, tinha dois caminhos alternativos: 

1) buscar alianças com os outros movimentos, entendendo que essa unidade seria condição não só 

para as novas batalhas contra a globalização neoliberal mas também para que suas lutas fossem 

vitoriosas, ou 2) reafirmar sua condição de ator de maior peso, sem priorizar as coalizões com esses 

outros segmentos. A CUT optou no plano nacional e internacional pela primeira alternativa. Para 

enfrentar a agenda política local construiu o Fórum Nacional de Lutas e, no plano internacional, 

teve destacado papel na construção de duas iniciativas de unidade de setores sociais internacionais 

amplos: a Aliança Social Continental e o Fórum Social Mundial. 

 

Fórum Social Mundial (FSM) 

Desde Seattle (EUA), em novembro de 1999, o mundo assistiu a uma sucessão de 

manifestações contra a globalização neoliberal numa onda que tem como principais características: 

• Participação de organizações sociais de diversos tipos; 

• Na maioria delas os sindicatos tiveram forte presença; 

• A participação de jovens tem sido uma constante; 

• A unidade de ação contra o FMI, o Banco Mundial e/ou a OMC (Organização Mundial do 

Comércio) se faz desde perspectivas múltiplas; 

• Em todas elas tem havido uma participação expressiva de delegações estrangeiras. Essas 

manifestações têm sido internacionais seja pela sua composição seja pelo seu impacto; 

• Não há um programa político e econômico comum, mas sim uma forte identificação na rejeição ao 

mundo desenhado pelo neoliberalismo; 

• Manifestações desse tipo já aconteceram em todos os continentes, mas foram particularmente 

impactantes quando ocorreram em países do capitalismo central; 

• Começa a se manifestar uma tendência a que manifestações nacionais ocorram simultaneamente 

às grandes manifestações internacionalistas; 

• Entre Seattle e Gênova (julho, 2001) há uma curva ascendente em número de participantes; 
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• Impacto político das manifestações tem levado aos organismos multilaterais do capitalismo 

internacional a buscarem “refúgio” longe das grandes concentrações urbanas ou construindo 

“bunkers” dentro das cidades onde acontecem as reuniões. 

Organizações de diversos países e do Brasil, a CUT incluída, discutiram no ano de 2000 a 

necessidade de se buscar canalizar toda essa energia política antiglobalização para espaços de troca 

e de articulação entre aquelas organizações que mesmo estando mobilizadas contra a globalização 

neoliberal e suas mazelas, têm pouca ou nenhuma relação política entre si. Do reconhecimento 

dessa necessidade e da identificação de que a conjuntura mundial estava mais do que madura para 

uma iniciativa de grande porte nesse sentido, surgiu a proposta do Fórum Social Mundial. 

O FSM é um espaço político plural. Não pretende ser uma organização onde alguns setores 

imponham decisões a outros. Busca se construir como um dos instrumentos de catalisação desse 

amplo movimento, embora não o único. O FSM é amplo e heterogêneo porque há um largo e 

heterogêneo espectro de posicionamentos críticos à globalização neoliberal. O grande desafio do 

FSM é acolher a todos, desde que respeitado um campo de compromissos comuns, expresso na sua 

“Carta de Princípios”. 

Simultaneamente, dentro do Fórum Social Mundial, a CUT tem se empenhado em estreitar 

relações com os movimentos sociais com os quais tem maior identidade política. Dessa visão surgiu 

a convocatória – em conjunto com o MST e a Via Campesina, ATTAC-França e Focus on the 

Global South da Tailândia – da plenária de movimentos sociais antiglobalização neoliberal, que no 

FSM 2001 lançaram o manifesto–“Porto Alegre convoca às mobilizações”, assinado por mais de 

150 organizações de todos os continentes. Nele, afirmou-se uma plataforma unitária e um 

compromisso de atuação comum nas grandes mobilizações antiglobalização neoliberal do período. 

As diversas organizações que assinaram essa plataforma, reuniram-se novamente em 12 a 14 de 

agosto no México para fazer um balanço das mobilizações e da conjuntura, para traçar linhas de 

trabalho comuns e para ir construindo formas de articulação internacional entre si. 

No mesmo sentido, a CUT vem se empenhando para incorporar setores cada vez mais 

amplos do sindicalismo internacional no seio do FSM, o que só será possível porque há uma 

crescente identificação deles com os objetivos da luta contra a globalização neoliberal e o 

reconhecimento da necessidade do trabalho unitário com outros movimentos sociais. 

O FSM e as diversas iniciativas que a CUT leva adiante no seu interior constituem um 

grande desafio para sua capacidade de liderar um processo de recuperação e atualização do 

internacionalismo que marcou os melhores períodos históricos do movimento operário 

internacional. 

 

Aliança Social Continental (ASC) 

A Aliança Social Continental foi constituída em 1998 com o objetivo de se dispor de uma 

frente de organizações sociais, sindicais, camponesas etc., de todo o continente americano, capaz de 

responder aos desafios postos pela proposta norte-americana de constituição de uma Área de Livre 

Comércio das Américas (ALCA). 

A ASC está integrada hoje por organizações sociais e sindicais de grande parte dos países do 

continente americano. Mostrou seu potencial na realização das mobilizações de protesto contra as 

negociações da ALCA em Buenos Aires e Quebec em abril passado. Teve grande importância a 

realização da 2a Conferência dos Povos em Quebec em contraposição à reunião dos presidentes dos 
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34 países envolvidos nas negociações da ALCA. Nessa Conferência foi aprovada uma declaração 

unitária que expressou dois acordos fundamentais: a rejeição ao modelo de integração previsto nas 

negociações e a exigência de que a opinião dos povos seja ouvida através de processos de consultas 

democráticas, como plebiscitos, referendos etc. 

Agora temos o grande desafio de transformar essas resoluções num movimento continental 

real. Para tanto, a CUT trabalha com as seguintes diretrizes: 

• fortalecimento da capacidade de coordenação da ASC; 

• a ampliação da ASC com a incorporação de novas organizações dos diversos países do continente; 

• a efetivação da campanha pelo plebiscito no Brasil através do fortalecimento de redes nacionais da 

ASC que, no caso do Brasil, se trata da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, Rebrip; 

• acompanhamento das negociações oficiais, mantendo atualizada a análise das implicações para 

nossas nações. 

 

Instituições financeiras multilaterais 

A atual ordem econômica internacional está alicerçada na hegemonia do capital financeiro – 

e por trás dele, a economia da “Tríade”, Japão, União Européia e EUA, particularmente deste 

último. O neoliberalismo é o receituário com que vem sendo aplicado um modelo de submissão da 

economia dos países atrasados a essa ordem e aos interesses do capital internacional. No entanto, a 

aplicação desse credo foi imposta através de uma disputa política internacional na qual as classes 

dominantes de nossos países abandonaram qualquer perspectiva de construção nacional e soberana. 

Nessa disputa, o papel principal, ao lado da “Tríade” e sob sua direta influência, coube ao Fundo 

Monetário Internacional e ao Banco Mundial. Para tanto, aproveitaram a conjuntura aberta com a 

crise da dívida externa (deflagrada pela moratória mexicana em 1982) e as negociações que se 

seguiram até início dos anos 1990. Foi nesse processo que o ideário neoliberal foi traduzido em 

políticas de governo (o”“Consenso de Washington”) que passaram a ser impostas pelo FMI e o BM 

como condições para que os países em crise recebessem ajuda emergencial e recursos para 

investimentos. 

Pela sua composição, seu staff e sua orientação, essas duas instituições financeiras 

multilaterais estão entre os principais símbolos da atual ordem mundial e entre os grandes 

responsáveis das mazelas sociais, econômicas e políticas provocadas pelo neoliberalismo em nossos 

países. Por isso transformaram-se em alvo privilegiado das manifestações populares 

antiglobalização neoliberal que se espalharam por todo o mundo. 

Os trágicos resultados da aplicação do modelo levaram a um profundo desgaste dessas 

instituições frente à opinião pública internacional. Isso fez com que ambas reagissem buscando 

novas bases de legitimidade para as mesmas políticas. Assim, houve “autocríticas” no FMI no 

sentido de que tinham”“esquecido” o lado social, o BM vem impulsionando políticas 

compensatórias que tratam especificamente os setores sociais mais prejudicados pela política que o 

próprio Banco impõe, e têm havido iniciativas no sentido de estabelecerem um”“diálogo” com a 

sociedade civil organizada. No entanto, não colocam em questão o fundamental da política que 

impõem a nossos países. Temos um exemplo dramático disso na nossa vizinha Argentina, que tem 

sofrido todas as mazelas da implantação do modelo neoliberal. A crise na Argentina traz efeitos 

desastrosos sobre a economia brasileira e põe em risco a consolidação do Mercosul, tendo em vista 

que a Argentina e o Brasil são os dois países que dão maior sustentação para a formação de um 
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Mercado Comum para a América do Sul. Por isso, faz-se necessário à CUT estreitar os laços de 

cooperação e solidariedade internacional com as Centrais Sindicais da América Latina e, em 

especial, com os trabalhadores argentinos que estão passando por uma profunda recessão e perdas 

dos seus direitos trabalhistas e sociais. 

A CUT trabalha com a compreensão que um projeto alternativo nacional passa por 

profundas alterações no cenário internacional. Essa percepção construída já nos anos 1980 (durante 

a crise da dívida externa) se traduz hoje em um questionamento ativo à atual arquitetura do poder 

mundial da qual o FMI e o BM são um dos pilares. Nesse sentido, está integrada às iniciativas e 

mobilizações que vêm sendo desenvolvidas juntamente com organizações sociais e sindicais de 

outros países, notadamente dos EUA. 

A SRI junto com a SNF vêm implementando um programa de formação buscando 

sensibilizar as direções estaduais e dos ramos para essa temática e capacitando-os para que os 

sindicatos, CUTs Estaduais e Confederações intervenham frente aos projetos que o Banco Mundial 

vem desenvolvendo no país. De acordo com o aprovado no 7º Concut em 2000, o monitoramento 

das ações do BM, visando defender os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras no país, é uma das 

diretrizes de atuação da CUT nesse terreno. 

 

OMC, AMI, patentes 

O principal aspecto econômico do neoliberalismo e o que vem causando os piores prejuízos 

para os trabalhadores, tem sido a contínua liberalização do comércio e investimentos e a 

transformação da propriedade intelectual e patentes em “bens comerciáveis”. Com isso abrem-se as 

economias dos países não desenvolvidos, sem qualquer preparo, provocando altas insuportáveis nas 

taxas de desemprego e precarização do trabalho. Ainda, o controle da propriedade intelectual por 

parte das grandes corporações multinacionais, impede a produção de meios alternativos de 

desenvolvimento e conseqüentemente de empregos. 

A oposição ao livre comércio e em favor de comércio justo, bem como da soberania 

nacional sobre investimentos e patentes, são componentes cruciais na luta contra o neoliberalismo. 

O Acordo Multilateral de Investimentos (AMI) em negociação na OCDE, fracassou naquele 

âmbito; porém, seu conteúdo tem sido reapresentado em vários fóruns como a OMC e ALCA e já 

faz parte do acordo do NAFTA (o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que reúne os 

EUA, Canadá e México). 

 

Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) 

Cada vez mais fica claro que a estratégia de negociação dos EUA referente à ALCA é 

transformá-la numa extensão do NAFTA ao resto do continente. Se já constatávamos, por 

intermédio de avaliações do impacto de uma nova onda de abertura comercial para o Brasil, que a 

ALCA não nos traria qualquer vantagem, este novo fato torna a iniciativa ainda mais grave. 

É preciso resistir, explorando o fato que os EUA não pretendem conceder as vantagens que o 

governo brasileiro, ao menos teoricamente vem colocando como condições para aderir ao acordo, 

que são a abertura do mercado agrícola dos EUA e a eliminação de sua legislação protecionista. 

Como justificar a redução tarifária sem qualquer contrapartida de outra ordem uma vez que as 

tarifas no NAFTA já são extremamente baixas? 
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De todo modo, se apesar de todos os esforços que venhamos a fazer, se ainda assim se 

chegar a uma proposta de acordo, que pelo menos seja o povo a decidir se este deve ser aceito ou 

não, por intermédio de um plebiscito. 

Os neoliberais vêm dizendo que quem necessita de acordos de livre comércio são os países 

pobres. Nós temos dados e argumentos de sobra para demonstrar que a adesão ao liberalismo 

comercial somente nos empobreceu ainda mais. 

Pela sua importância geopolítica no mundo, a Amazônia tem sido alvo constante da cobiça 

dos países mais ricos. Precisamos reafirmar a nossa soberania nacional sobre a Amazônia, 

contrapondo-nos à idéia de patrimônio da humanidade e, portanto, passiva de intervenções 

internacionais em nosso território, sob o argumento de estarem protegendo um patrimônio que é de 

todos. 

 

Política Nacional de Formação 

 

Estratégia da formação cutista 

A Política Nacional de Formação é um dos principais patrimônios da CUT. Teve suas bases 

lançadas sobretudo a partir de 1987, com a articulação do primeiro plano nacional de formação, 

tendo, naquele contexto, uma ação prioritariamente voltada para a formação político-sindical dos 

militantes e dirigentes sindicais que se identificavam com o Projeto Político e Sindical da CUT. 

Desta forma implantou-se nos anos 1980 e, após uma década de existência (anos 1990), 

tornou-se conhecida e respeitada internacionalmente, consolidando-se como uma das políticas mais 

regulares e fundamentadas da Central, porém sem conseguir, apesar de tanto, resolver alguns 

dilemas fundamentais, tais como: 

a) Desenvolveu uma grande ação formativa articulada nacionalmente, atingindo principalmente 

uma importante faixa de militantes e dirigentes que poderíamos em geral denominar de “quadros 

intermediários” sem envolver, no entanto, um conjunto de dirigentes que cotidianamente são os que 

fazem a gestão da ação sindical, seja os que estão nos sindicatos, nas CUTs Estaduais ou mesmo 

nas federações e confederações. A PNF também não conseguiu chegar até os locais de trabalho, 

meio pelo qual poderia atingir um número bem mais significativo de militantes de base (neste caso, 

sobretudo, porque a formação realizada pelos sindicatos sempre foi em geral muito irregular e 

restrita a uma minoria de entidades); 

b) Abrangeu temas vitais para a construção da CUT (concepção, estrutura e prática sindical, 

organização por local de trabalho, negociação coletiva e contrato coletivo de trabalho, planejamento 

e administração sindical, transformações no mundo do trabalho etc.), mas limitou-se em geral a 

cursos de curta duração e muitas vezes descontínuos; 

c) Não conseguiu envolver mais efetivamente as instâncias de direção como co-responsáveis da 

política de formação, permanecendo restrita praticamente aos espaços da sua própria rede. Não por 

acaso, inúmeras vezes nos fóruns da formação o debate apontou para a necessidade de reforçar o 

caráter orgânico da PNF, de modo que fosse assumida efetivamente como uma responsabilidade do 

conjunto da Central; 

d) Reuniu um patrimônio no campo metodológico inquestionável, marcado pelo primado da 

participação e pelo reconhecimento das experiências de vida dos militantes e dirigentes, ponto de 

partida e de chegada na construção de novos saberes; por muita diversidade interna e por um ímpeto 
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criativo ímpar, mas os espaços de troca e sistematização das experiências foram sempre muito 

limitados em função da dimensão nacional da sua estratégia formativa e, conseqüentemente, pela 

dificuldade de se autofinanciar; 

e) Conseguiu canalizar muitos recursos para montar a rede e garantir seus programas, mas nunca 

chegou a implementar as bases de um sistema de financiamento auto-sustentado, presente em 

inúmeras resoluções tiradas nos Encontros de Formação da própria PNF. 

Note-se que entre os avanços e limites enumerados, os “problemas” são decorrentes do 

próprio crescimento da CUT e, conseqüentemente, das demandas para a Política Nacional de 

Formação. Inquestionavelmente, o balanço em geral tende a ser muito positivo. 

A partir de meados dos anos 1990, a PNF passou por mudanças significativas. Tais 

mudanças ocorreram tanto no tipo de demandas trazidas pelo novo cenário e os novos desafios 

colocados para o sindicalismo cutista em todos os níveis, como nas condições da oferta dos projetos 

de formação sindical. 

No campo da demanda, com a crise mundial de caráter paradigmático, com a tendência à 

flexibilização das relações de trabalho, com a introdução de novas práticas sindicais, novas 

necessidades se colocaram para a formação sindical. Não só surgiram novos eixos temáticos, 

necessários para trazer à reflexão novidades da prática sindical (por exemplo: reestruturação 

produtiva, participação institucional, economia solidária, formação profissional, sistema público de 

emprego, discriminação de gênero, discriminação racial, entre tantos outros) como também trouxe 

desafios muito mais complexos, que colocam um outro nível de exigência para a formação sindical. 

A preparação dos militantes e dirigentes sindicais no contexto de hoje requer muito mais 

fôlego do que antes. Requer programas mais contínuos, de duração mais longa, com uma 

diversidade temática maior, abrangendo públicos mais amplos e com as dimensões política e técnica 

articuladas em um patamar muito mais qualificado. O desafio é maior ainda porque os militantes e 

dirigentes mais novos não se beneficiaram das ricas experiências políticas dos anos 1970/1980, das 

lutas e debates que ali ocorreram, onde foram gestadas as bases do projeto da CUT. 

Considerando a complexidade do momento atual das relações de trabalho, bem como dos 

rumos da organização sindical no bojo de todo o debate que envolve o projeto de sociedade que 

queremos construir, a continuidade desse projeto requer um esforço de atualização permanente 

(reapropriação das idéias e propostas originais e reelaboração em diálogo com os novos contextos), 

impondo-se a necessidade se repensar as tarefas que cabem à PNF. 

Nesta perspectiva é urgente a tarefa de se implementar uma estratégia de educação dos 

trabalhadores e trabalhadoras, onde a formação de nossos dirigentes e militantes seja tomada como 

ação prioritária da Rede e, sobretudo assumida como parte da ação sindical de nossas instâncias, 

desde os sindicatos de base até a CUT Nacional. 

No campo da oferta, as mudanças têm sido também muito impactantes e estão marcadas, 

sobretudo, pela entrada em cena dos Projetos de Qualificação Profissional, financiados com 

recursos do FAT, a partir de 1996. A disponibilidade de tais recursos configura uma nova situação. 

Muda completamente o cenário e as características da PNF, onde podemos destacar três elementos 

novos: 

a) Houve uma ampliação muito grande da base de financiamento da PNF, possibilitando-se atingir 

um número expressivo de trabalhadores e trabalhadoras até então excluídos também da ação 
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sindical, trazendo um novo impulso para a Rede, o que levou a uma completa reestruturação no tipo 

de ação que até então se desenvolvia, bem como dos seus agentes. 

b) Decorrentes da Institucionalidade do Planfor e seu padrão de financiamento, novos programas 

formativos foram inaugurados, iniciando-se assim as experiências no campo da Educação Integral 

dos trabalhadores e trabalhadoras, onde se desenvolve uma nova metodologia na qual busca-se 

articular as dimensões da educação formal às da educação técnica profissional e da educação para a 

cidadania. 

A PNF, que atuava até então fundamentalmente voltada para um público interno, dialogando 

quase que unicamente com as estratégias gerais da CUT, agora passa a dialogar com trabalhadores e 

trabalhadoras desempregados(as), trabalhadores e trabalhadoras de setores informais da economia, 

ganhando neste novo contexto uma dimensão pública que antes não possuíam. Em consonância com 

a estratégia de ação institucional da nossa Central, os programas de educação dos trabalhadores 

forjados sob a ótica das concepções defendidas pela CUT passam a ser negociados, além das 

instâncias internas, também em fóruns públicos, como o Codefat e a Sefor. 

Nesta medida, o debate realizado no 14º Encontro Nacional de Formação – ENAFOR – 

entre os dias 17 e 20 de abril de 2001, constatou que o Plano Nacional de Formação desenvolvido 

nos últimos dois anos possibilitou significativos avanços na Política Nacional de Formação – PNF, 

à medida que potencializou uma série de ações rumo às transformações sociais e políticas 

condizentes com as tarefas históricas da CUT. 

Como em nenhum outro momento da nossa Central, a estratégia formativa possibilitou um 

processo de diálogo crescente com setores da sociedade historicamente ausentes da ação sindical. 

Trabalhadores e trabalhadoras desempregados(as) ou dos setores informais da economia passaram a 

ser parte integrante/constituinte dessa estratégia, através das ações no campo do Desenvolvimento 

Sustentável e Solidário – DSS, pelo qual estamos aprofundando o debate e formulações sobre 

alternativas à exclusão com foco nas possibilidades da economia solidária. Tal aspecto vem 

provocando uma intensa reflexão sobre as relações da estratégia formativa da PNF com a Agência 

de Desenvolvimento Solidário, bem como destas políticas da CUT com outros atores sociais que se 

colocam no campo daqueles que se contrapõem às estratégias e políticas neoliberais. 

Nesta mesma direção, a implementação de ações que buscam articular as dimensões da 

Educação Profissional às da Educação Propedêutica e da Formação Política e Sindical dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras, vinculadas às abordagens das transformações no mundo do 

trabalho, das políticas públicas e do desenvolvimento na perspectiva da educação integral, 

possibilitaram aos demais setores da CUT, para além dos trabalhadores e trabalhadoras da 

educação, se apropriarem dos debates sobre a problemática da educação sob as matizes neoliberais 

e dos desafios da construção de políticas alternativas para uma educação emancipadora. 

É perceptível o avanço deste debate na Rede de Formação da CUT que, aliado às 

experiências em curso colocam-se, cada vez mais, como importantes acúmulos no processo de 

fortalecimento da luta pela democratização do acesso à educação como direito e de caráter 

extensivo a todos, garantido-se a permanência dos educandos nos processos formativos. É na 

perspectiva da conquista de uma escola pública, gratuita, democrática e emancipadora que as 

experiências no âmbito da Rede de Formação da nossa Central se colocam. 

É necessário reafirmar que a educação integral deve ser vista como um direito de todos e que 

devemos aprofundar a luta por uma educação pública e de qualidade. Neste sentido, as experiências 
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em desenvolvimento na PNF devem ter, como uma de suas principais finalidades e estratégias, o 

fortalecimento das lutas das entidades cutistas vinculadas à Educação, assim como o envolvimento 

efetivo do conjunto de entidades da CUT na defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. 

Não têm sido pequenas as mudanças, mas é preciso que internamente se discuta mais 

amplamente sobre a profundidade delas. Particularmente, duas situações precisam ser melhores 

avaliadas. Em primeiro lugar, é preciso que o conjunto da CUT reconheça que o campo de 

experiência da PNF tornou-se mais complexo, potencialmente mais rico. Houve uma nova explosão 

de criatividade, novos perfis de educadores foram incorporados, os horizontes temáticos se 

alargaram enormemente, ampliou-se a base de abrangência do público-alvo, alguns cursos passaram 

a ser mais contínuos e de prazos mais longos. Houve também um enriquecimento do acúmulo 

metodológico, um novo padrão de financiamento foi adotado. Mesmo considerando que a nova fase 

da trajetória da PNF traz inúmeras e significativas potencialidades, é preciso que se atente para 

alguns aspectos limitadores da atual estratégia: 

a) Reconhecendo-se que passos importantes vêm sendo dados a fim de comprometer as instâncias 

nas ações da PNF, não podemos negar o “peso” dos recursos do FAT no financiamento da 

estratégia atual. Temos que estar atentos para não cairmos numa acomodação que pode ser 

prejudicial para o futuro da formação cutista. Quanto mais investimentos fizermos com outros 

recursos, oriundos de outras fontes de financiamento, maior autonomia teremos na execução de 

nossa estratégia formativa; 

b) Temos que considerar e assumir, cada vez mais, que a Educação dos trabalhadores e 

trabalhadoras, particularmente naquilo que diz respeito à Educação Profissional, caracteriza na 

atualidade um campo de disputa, sobre o qual a CUT tem que continuar adotando uma postura 

crítica em relação ao que vem acontecendo com as políticas públicas de educação como um todo no 

país, sujeitas às pressões neoliberais; 

c) Para tanto, é preciso que aprofundemos o debate sobre qual deve ser o papel da Central quanto às 

questões da educação, particularmente no que diz respeito à educação profissional. A CUT não 

pode limitar-se, mesmo reconhecendo a riqueza pedagógica – que é inestimável – ao 

desenvolvimento das suas experiências nesses campos. É preciso que atente mais ainda para os 

significados políticos que elas implicam. Ou seja, não podemos, em hipótese alguma, abdicar de um 

posicionamento claro e tensionante com as políticas governamentais nas áreas da educação, e das 

políticas públicas de geração de trabalho, emprego e renda. Para que isso seja feito de forma 

consistente, não podemos deixar de articular as várias iniciativas nesses campos, quais sejam as 

experiências próprias de educação integral dos trabalhadores e trabalhadoras com a atuação em 

espaços institucionais e as lutas dos trabalhadores da educação; 

d) Mesmo considerando que do ponto de vista da metodologia que se vem desenvolvendo no campo 

da educação integral dos trabalhadores e trabalhadoras, as dimensões da educação política e sindical 

estão presentes; não podemos confundir as responsabilidades que são próprias da CUT com nossas 

estratégias de intervenção nos campos das políticas públicas de educação. Isso, sob pena de 

confundir uma coisa com a outra e acabar por não fazer bem nem uma nem outra; 

e) Tem se ampliado o envolvimento das instâncias da CUT com a formação. Porém, é preciso que 

tenhamos claro que este maior envolvimento tem que ter reflexo na ação sindical para que os 

programas em desenvolvimento tenham um sentido estratégico para a classe trabalhadora; 
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f) As experiências formativas, nos seus mais diversos âmbitos, precisam ser mais socializadas para 

o conjunto dos sindicatos e instâncias da Central. Mesmo considerando os avanços que obtivemos 

na gestão de todos os recursos que garantem o funcionamento da PNF, em particular dos recursos 

de fundos públicos, precisamos aprimorar nossa estratégia de gestão a fim de se ampliar o 

envolvimento das categorias fortalecendo a solidariedade de classe que pauta os princípios da nossa 

Central Sindical. 

É preciso estabelecer um processo de formulação conceitual e metodológica nos campos da 

sistematização e avaliação da ação formativa, que propicie uma maior percepção da forma como 

incorporam-se nas práticas sindicais os significativos avanços verificados nas experiências em 

andamento no âmbito da formação, observados em diversas experiências existentes na PNF. Estas 

experiências remetem para o aprofundamento das reflexões em torno da relação entre ação 

formativa e ação política no âmbito da CUT. 

Considera-se que as experiências que vêm sendo desenvolvidas nos últimos anos no âmbito 

da PNF têm contribuído decisivamente para que a CUT se coloque, cada vez mais, como um ator 

relevante na sociedade brasileira, capaz de formular e disputar propostas alternativas quanto ao 

modelo de desenvolvimento e no campo das políticas públicas, hegemonizadas na atualidade pelo 

ideário e política neoliberais. 

A partir da sua intervenção na disputa por políticas públicas de inclusão social, conjugando 

teorias e práticas, intensificou-se no conjunto das instâncias o debate sobre o papel da Política 

Nacional de Formação da CUT nos processos de mobilizações e lutas por um novo padrão de 

desenvolvimento e de relações de trabalho, pautados pelos valores da sustentabilidade e 

solidariedade. 

As formulações explicitadas neste debate indicam, a partir das experiências concretas em 

curso na PNF/CUT, a premente necessidade de se conjugar, cada vez mais, nas estratégias de 

educação dos trabalhadores e trabalhadoras, as dimensões da Formação Sindical, da Educação 

Profissional e da Educação Básica como condição sine qua non para se intensificar a luta em defesa 

da liberdade de organização, da democracia, da cidadania e para a conquista de uma sociedade mais 

justa e igualitária. 

Para além das disputas acima citadas, deve-se ressaltar que no âmbito das relações de 

trabalho e da organização sindical, inclusive nos locais de trabalho, vem aprofundando-se o 

processo de disputa de hegemonia sobre concepção sindical e o modelo de organização dos 

trabalhadores e trabalhadoras, desencadeando-se toda uma ofensiva por parte do governo e de 

outros setores do movimento sindical, no sentido de implantar um modelo que melhor se adapte à 

estratégia de relações flexíveis impostas pelo capital. 

Para tanto, a PNF precisa dar conta de uma das suas tarefas essenciais que é materializar 

uma estratégia de Formação Política e Sindical para dirigentes e militantes cutistas, com vistas a 

responder as demandas decorrentes de um contexto em que, para além dos aspectos acima citados, 

os novos quadros da Central não reúnem o mesmo patamar de experiência política e o mesmo 

conhecimento do projeto da CUT, quando comparados com as primeiras gerações de militantes. 

Se antes a militância cutista apropriava-se da própria prática sindical nos muitos aspectos, no 

que tange à concepção sindical, que caracterizam o Projeto Político e Sindical da CUT, necessários 

ao desempenho de suas responsabilidades, dada a riqueza das lutas e debates do momento (não que 

prescindissem da formação sindical); atualmente, as exigências para um bom desempenho das 
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funções de dirigente são de natureza muito mais complexas, tanto do ponto de vista político quanto 

nas suas dimensões técnicas. 

Em um contexto em que a CUT se aproxima dos 20 anos de existência, tendo-se tornado a 

maior Central do país e da América Latina, a disputa de hegemonia na sociedade e no próprio 

sindicalismo nunca se apresentou de modo tão desfavorável. 

Jamais foi tão necessário que a CUT fizesse um grande esforço para a viabilização de um 

projeto estratégico de formação sindical, visando potencializar o processo de capacitação de sua 

base militante/dirigente, para torná-la mais capaz de superar as atuais dificuldades da prática 

sindical, para torná-la mais esclarecida quanto aos propósitos últimos de um projeto como o da 

CUT, para torná-la mais apta a demarcar com convicção suas diferenças em relação aos projetos do 

campo sindical, já que buscamos novos rumos para o sindicalismo brasileiro e para o conjunto da 

sociedade. Não que toda responsabilidade deva recair sobre a Política Nacional de Formação, mas 

não há como negar a sua importância no atual momento da trajetória da Central. 

Esta Plenária Nacional da CUT reafirma o encaminhamento definido no 1º Seminário 

Nacional de Formação de Dirigentes de 2001, no sentido de aprovar a implementação de um 

“Programa Nacional de Formação Sindical de Dirigentes” com objetivos, temário, público, 

orçamento e metas – que deve ser apresentado pela Secretaria Nacional de Formação à Direção 

Nacional ao final do exercício de 2002, com vistas a sua aprovação e início da sua implementação a 

partir de janeiro de 2003. Tal demanda deve dialogar não só com as necessidades reais das 

entidades mas devem ser por elas referendadas nos encontros estaduais de formação. 

Concomitantemente, a PNF deve dar continuidade aos processos formativos que vêm 

desenvolvendo para Formadores e Gestores em Políticas Públicas, assim como no campo da 

Educação Integral dos trabalhadores e trabalhadoras. O desenvolvimento de experiências no campo 

da Educação Integral dos trabalhadores é tido como espaço e oportunidade para formular e validar 

conceitos e metodologias, constituindo-se em um importante meio pelo qual a PNF pode contribuir 

para que a CUT intervenha positivamente nos debates públicos e políticas implementadas pelo 

Estado para a educação de jovens e adultos no país. 

Neste sentido, torna-se cada vez mais necessário aprofundar o debate sobre o caráter de tais 

experiências e estratégias da CUT, para que elas coloquem-se efetivamente como uma das 

referências na luta por políticas públicas de inclusão social e no processo de disputa de hegemonia 

na sociedade brasileira. A estratégia da PNF no campo da educação dos trabalhadores, sintonizada 

com as ações e as políticas da Central, deve vincular a ação formativa com a organização e luta 

sindical no sentido de fortalecer a CUT como sujeito político na luta de transformação da sociedade. 

 

Gestão da Política Nacional de Formação da CUT 

O desafio que se coloca para a Rede de Formação da CUT é o de integrar as ações dos 

diversos agentes da PNF, superando a dispersão e desarticulação entre as estratégias de formação e 

organização nacionais, regionais e locais. 

Cabe ressaltar que a construção da Política Nacional de Formação – PNF, balizou-se 

continuamente pelos princípios políticos e estratégias de ação da Central. Desta opção resulta a 

visão de que a formação dos trabalhadores que se identificam com o projeto sindical cutista é de 

responsabilidade indelegável da própria CUT, o que pressupõe uma concepção de formação 

anticapitalista, emancipadora, classista, socialista, potencializadora da mobilização, organização e 
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luta dos trabalhadores e trabalhadoras com uma dinâmica de funcionamento que materialize os 

anseios de participação ativa dos sujeitos nos processos formativos e de tomadas de decisão (Gestão 

Democrática). 

Tal opção sempre teve como objetivo estratégico fazer com que o trabalho de capacitação 

das direções, lideranças e militantes, desenvolvido organicamente através da Política Nacional de 

Formação, se espraiasse pelo conjunto das instâncias da Central, inclusive nos locais de trabalho, 

com a compreensão de que responder às questões de nível macro não é suficiente para a 

consolidação do Projeto Sindical da CUT. 

Assim, é preciso ir além, visando maior apreensão de todas as dimensões das mudanças em 

curso, e de como seus processos afetavam o cotidiano dos trabalhadores e suas práticas. É preciso 

estimular a adoção de uma postura ativa e crítica diante da realidade e dos embates políticos que se 

travam no atual contexto, tendo em vista a construção de instrumentos de análise e de gestão 

apropriados para a tarefa pedagógica de direção político cultural do movimento sindical. 

É necessário evidenciar que o “modelo” de gestão implementado na PNF supõe a co-

responsabilidade entre seus agentes e com as demais políticas da CUT, pois forma e conteúdo 

caminham inseparavelmente, ou seja, a formação e a estratégia de ação política das instâncias estão 

diretamente imbricadas, e as deficiências de uma podem contribuir para a ineficácia da outra. Daí 

origina-se a concepção de Rede na PNF. 

Essa estratégia de desenvolvimento do trabalho formativo guarda duas dimensões. Por um 

lado, busca articular os planos de formação em todos os âmbitos da PNF – Nacional, Regional, 

Estadual, Microrregional e Local, voltados para as estratégias da Central e a consolidação de suas 

políticas. Por outro lado, procura garantir que os sujeitos envolvidos exercitem a vivência 

democrática e a solidariedade como valor intrínseco à condição humana. Como uma trama onde 

concepções, estratégias e anseios se expressam, a Rede foi concebida como um espaço de mediação 

dialógica entre o político e o pedagógico, das relações interpessoais e de ação solidária entre os 

sujeitos. 

Os Coletivos de Formação em todos os âmbitos da Rede foram concebidos nesta 

perspectiva. Para além do importante espaço de intercâmbio entre as diversas experiências 

formativas, sejam entre os Sindicatos de Base (Coletivos Microrregionais e Estaduais), entre as 

CUTs Estaduais (Coletivos Regionais) e entre as regiões (Coletivo Nacional), os Coletivos 

assumem a responsabilidade de garantir a ação solidária entre as diversas instâncias da Central. 

É nele que se expressam os limites e as potencialidades das diferentes condições de 

existência dos sujeitos políticos, de possibilidades de construção de estratégias unitárias de 

formação, que podem avançar no atendimento das necessidades formativas das diversas categorias 

ou setores econômicos, fortemente impactados pela reestruturação capitalista em curso. As 

experiências e vivências democráticas e solidárias na PNF têm nos Coletivos o seu maior sentido, 

mas podem expressar-se diretamente na relação entre as próprias instâncias e entidades cutistas. 

Além disso, a vivência solidária propiciada pelos Coletivos de Formação, constituídos por 

diversas categorias, com realidades relativamente distintas entre si, deve contribuir decisivamente 

para a superação dos resquícios da cultura corporativista, ainda bastante presente no sindicalismo 

brasileiro, na qual impera a busca por soluções individuais para problemas que são visivelmente do 

conjunto dos trabalhadores. Logo, os Coletivos também desempenham uma função pedagógica 

estratégica na Rede e na PNF. 
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No entanto, é necessário sensibilizar o conjunto dos Sindicatos sobre a importância da 

estratégia formativa proposta pela CUT, assim como garantir condições para que as Secretarias de 

Formação, tanto das CUTs Estaduais quanto das Confederações e Federações (Nacionais e 

Estaduais) fomentem este debate no seu âmbito de atuação, desenvolvendo ações formativas 

integradas, constituindo e consolidando plenamente a Rede da Política Nacional de Formação da 

CUT. 

Como expressam resoluções anteriores, o trabalho desenvolvido pela PNF deve traduzir as 

prioridades da estratégia sindical da CUT, refletindo sobre suas resoluções e demandas colocadas 

pela ação cotidiana do movimento, combinando as abordagens sobre os aspectos estratégicos e 

táticos do Projeto Sindical da Central. A sua organicidade está presente no envolvimento do 

conjunto das instâncias da CUT nos fóruns da Política Nacional de Formação e no Plano Nacional 

de Formação. Neste sentido, a ação política e a organização dos trabalhadores e trabalhadoras são a 

razão de ser da formação. 

Sua metodologia é coerente com o projeto da CUT: considera a experiência de vida dos 

trabalhadores e trabalhadoras, em todas as suas dimensões, e toma o conhecimento como 

construção coletiva, num movimento permanente de criação e recriação do saber. Estes princípios 

político-pedagógicos devem permear cotidianamente toda a estratégia de gestão da Política 

Nacional de Formação. 

Nesta perspectiva, a 10ª Plenária Nacional da CUT reafirma a estratégia de Rede na PNF, 

reconhecendo seus agentes e fóruns como espaços onde deve dar-se o debate e formulações sobre a 

estratégia formativa da CUT, devendo tais proposições serem submetidas permanentemente às 

direções executivas da Central nos seus diferentes âmbitos de atuação, empenhando esforços para 

consolidar a rede nacional e o envolvimento dos sindicatos de base nas formulações de estratégias 

de desenvolvimento da PNF. 

 

Aprimorando a institucionalidade na Política Nacional de Formação 

Visando garantir maior organicidade da Formação junto às instâncias e o maior 

envolvimento das direções no cotidiano da Rede, frente às crescentes exigências organizativas da 

PNF, aprofundaram-se, no último período, as necessidades e os debates voltados para o 

aprimoramento da institucionalidade da PNF. Neste sentido, a SNF deve coordenar um amplo 

debate até o próximo Concut que englobe: um balanço aprofundado do impacto da estratégia 

adotada a partir de 1996, bem como da configuração orgânica que a PNF deve adotar diante dos 

desafios colocados pela luta de classe na contemporaneidade. 

A partir de 1996, com o advento de projetos financiados com recursos de fundos públicos, 

passamos a conviver com uma nova realidade. Objetivamente, passamos a conviver com melhores e 

maiores condições de avançar na relação pesquisa/formação/organização e com possibilidades de 

consolidarmos uma estratégia de formação que impulsione e qualifique, ainda mais, as intervenções 

da CUT nos campos do sindicalismo, desenvolvimento e políticas públicas. Porém, apesar dos 

esforços empreendidos neste sentido, ainda não se chegou a um processo de integração que dê conta 

das reais necessidades de articulação da Rede. 

A avaliação corrente na Rede tem sido a necessidade de garantir um espaço mais ágil para a 

tomada de decisões, condições que o Enafor – Encontro Nacional de Formação, e o Conafor – 

Coletivo Nacional de Formação não detém. Neste sentido, deu-se origem ao NNG – Núcleo 
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Nacional de Gestão, constituído pela Secretaria Nacional de Formação, Escolas Sindicais e 

representações das CUTs Estaduais e Ramos. O NNG foi concebido para ser um órgão executivo no 

âmbito da PNF, com a finalidade de resolver questões imediatas/emergentes e dar maior agilidade à 

PNF. 

Por outro lado, cada projeto em execução na Rede acabou por constituir uma estrutura 

própria de gestão, até porque envolviam relações com outras entidades, diluindo o papel do Conafor 

e do NNG em sua relação com as estruturas de gestão implementadas por diferentes instâncias para 

a gestão de ações e projetos. 

A reformulação da composição do NNG buscou garantir que ele realizasse a gestão de todos 

os projetos em desenvolvimento na Rede de Formação. Com isso o NNG passou a ser composto 

pela SNF, sete Escolas Sindicais da CUT, cinco Secretarias de Formação das CUTs (representação 

regional) e cinco Secretarias de Formação dos Ramos, (indicados pelo Coletivo das Estruturas 

Verticais). Essas mudanças tinham como meta fazer com que a estratégia de gestão da PNF 

respondesse às crescentes demandas por maior participação dos sujeitos políticos da CUT, 

denotando uma nova institucionalidade na formação. Por institucionalidade entendemos a trama 

articulada dos sujeitos que se relacionam de maneira formal e negociada permanentemente na Rede 

de Formação da CUT. 

Nesta perspectiva, há um consenso na Rede sobre a necessidade de uma nova estratégia para 

a formalização das estruturas da PNF. Entre as várias possibilidades, retomou-se o debate sobre a 

implantação de um Instituto Nacional de Formação da CUT, como o instrumento formal de 

negociação para a execução de projetos no âmbito da formação cutista. Antes, porém, é 

fundamental a elaboração de um balanço das atividades desenvolvidas, tanto dos projetos em 

execução quanto à dinâmica de funcionamento dos fóruns da formação, de tal forma que possamos 

diagnosticar com clareza os pontos de fragilidade deste processo. 

A retomada deste debate considera as resoluções do 5º Concut, no qual consta ser 

“fundamental a constituição do Instituto Nacional de Formação (INF), na perspectiva de aprofundar 

a organicidade, ou seja, a necessidade da política de formação ser gestada e administrada dentro da 

CUT, envolvendo instâncias diretivas, possibilitando uma dotação orçamentária orgânica à própria 

Central e na relação com as demais Secretarias e Órgãos da CUT”. Neste sentido, a 10ª Plenária 

Nacional da CUT reafirma as resoluções do 5º Concut, devendo a Secretaria Nacional de Formação 

viabilizar a formulação de uma proposta a ser debatida amplamente em todos os fóruns da Rede 

Nacional de Formação para posteriormente ser e aprovada pela Executiva Nacional da CUT. 

 

Financiamento da Política Nacional de Formação 

Para a consecução da viabilidade das políticas prioritárias aqui definidas, coloca-se como 

condição fundamental o debate e definições quanto ao financiamento da Política Nacional de 

Formação da CUT. Atualmente, há um consenso de que para se consolidar uma estratégia de 

formação autônoma e independente, tanto do ponto de vista pedagógico quanto político, é 

necessário que a CUT avance na implantação de uma Política Permanente de Financiamento da sua 

Rede de Formação. 

A Política Nacional de Formação, desde sua origem, teve seu padrão de financiamento 

baseado na cooperação internacional e, mais recentemente, através do desenvolvimento dos 

programas financiados com recursos públicos do FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador, Finep 
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– Financiadora de Estudos e Projetos, e Fundacentro – Fundação Jorge Duprat Figueiredo de 

Segurança e Medicina do Trabalho. 

O atual padrão de financiamento não tem acarretado a submissão do projeto político-

pedagógico da CUT às políticas preconizadas pelas entidades financiadoras; este modo de 

financiamento restringe-se aos projetos financiados, e é insuficiente para responder às crescentes 

demandas de formação por parte dos dirigentes e lideranças de base, assim como é inadequado para 

garantir a estrutura e organização necessária ao pleno funcionamento da Rede Nacional de 

Formação. 

Visando aprimorar a gestão da PNF, é necessário criar instrumentos na CUT que permitam 

verificar os montantes e percentuais que as diversas instâncias investem na formação. Para além do 

desafio de criarmos este instrumento de avaliação dos recursos investidos na PNF, em seus 

diferentes âmbitos, é preciso que a CUT estabeleça uma política de financiamento que viabilize o 

funcionamento permanente das estruturas de formação, de maneira que a Rede tenha as condições 

necessárias para implementar a estratégia de formação aqui definida. 

Assim, a 10ª Plenária Nacional da CUT reafirma todas as iniciativas apontadas no 14º 

Enafor, as quais vão no sentido de se estabelecer uma política permanente de financiamento da 

PNF: 

1. Aprofundar o debate com os Sindicatos sobre a importância do financiamento de um Programa 

de Formação de Dirigentes, que responda com maior capacidade os desafios atuais da CUT e 

garanta as condições necessárias para o funcionamento permanente das Estruturas da PNF; 

2. Avançar na formulação de projetos em parceria com entidades nacionais e internacionais, e 

mesmo com governos do campo democrático e popular, a fim de se consolidar experiências 

alternativas no campo das políticas públicas de educação dos trabalhadores bem como do 

desenvolvimento local; 

3. Definir uma estratégia de veiculação e comercialização de publicações e serviços para a 

sociedade em geral, com meio de se avançar na sustentação financeira da PNF; 

4. Propor e contribuir para o desenvolvimento de uma campanha visando a superação do atual 

quadro de inadimplência dos sindicatos para com a CUT. 

Assumir a educação sindical como parte imprescindível da ação sindical para a CUT jamais 

foi tão relevante como no momento atual pelo qual passa o sindicalismo brasileiro. É preciso que a 

CUT assuma, através da PNF, um amplo e ousado programa de educação de seus militantes e 

dirigentes em todos os níveis de organização da nossa Central Sindical, envolvendo todas as suas 

instâncias que propicie uma profunda reapropriação de seu projeto histórico, que contemple uma 

consistente abordagem dos principais desafios que envolvem a ação e a organização sindical nos 

planos local, nacional e internacional; que seja capaz de envolver efetivamente em sua condução as 

instâncias da Central. 

Para isso, a PNF precisa ser reafirmada como uma política estratégica para a CUT, onde a 

formação sindical precisa ser assumida como a principal prioridade no conjunto da Rede em todas 

as instâncias e nos diferentes setores. É preciso superar o hiato existente entre o discurso da 

importância da formação para a consolidação do projeto político e sindical da CUT e a persistente 

dependência de recursos externos da nossa estratégia formativa. 
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Educação 

 

Estratégia da CUT para a defesa de uma política educacional pública, laica, democrática e 

emancipadora 

Os conceitos neoliberais no sistema educacional 

A essência da chamada globalização e reestruturação produtiva baseia-se na anulação das 

conquistas sociais para superexplorar a força de trabalho em benefício das grandes empresas e dos 

países imperialistas. Nesse modelo, o Estado deve se desfazer de todas as obrigações sociais 

públicas e transformá-las em mercadorias. O serviço público precisa ser amplamente privatizado e 

mantido com os recursos de seus usuários. Essa é a diretriz da reforma neoliberal, ditada pelos 

credores internacionais, particularmente o Banco Mundial e o FMI, para os países de economia 

capitalista com alto grau de analfabetismo, evasão e repetência escolares. 

Diz o senso comum que a eliminação das desigualdades depende de uma boa educação. Os 

organismos internacionais – Unesco, Unicef, Cepal – capitaneados pelo Banco Mundial, acentuam a 

necessidade dos países periféricos adotarem políticas de priorização do ensino fundamental, visando 

sua universalização. Para esses organismos, essa priorização se dá em detrimento dos outros níveis 

de ensino. 

Numa demonstração clara de sua tradição de dependência, o Brasil vem seguindo à risca a 

orquestração desses organismos internacionais. As medidas recomendadas configuram um corpo 

doutrinário cujo eixo é a redução do papel do Estado e a ênfase no mercado e no indivíduo, 

desvinculado de suas organizações (partidos, sindicatos, associações) ou, quando muito, diluído na 

comunidade. 

A ordem é redução de custos: diminuição de gastos globais referentes aos docentes, aumento 

do número de alunos por classe, instituição de turnos múltiplos, utilização mais “racional” de 

prédios escolares, desenvolvimento de outras formas de financiamento, redistribuição ou 

remanejamento dos fundos disponíveis, transferências de alguns gastos de capital e periódicos à 

comunidade, através de parcerias, terceirização e privatização. 

As políticas educacionais do governo FHC têm aprofundado as desigualdades e deficiências 

da educação brasileira e comprometido os esforços dos educadores do nosso país para melhorar o 

sistema educacional e garantir educação pública de qualidade para todos. Por outro lado, 

continuamos a não ter políticas consistentes para o fortalecimento da universidade, da ciência e da 

tecnologia, o que reforça o atraso do país e contribui para aumentar nossa dependência externa. 

As políticas do Banco Mundial seguidas por FHC sequer cumprem com o “Plano Decenal 

de Educação”, cujo “Acordo Nacional de Educação para Todos” foi rompido em outubro de 1995. 

A universalização do ensino é abandonada e se apresentam novos esquemas de organização 

curricular, financiamento, formação e gestão educacional – submetidos ao controle e avaliação de 

desempenho externo – identificados nas propostas já implementadas através da Lei de Diretrizes e 

Bases, da Lei do Fundef, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, da instituição de Avaliações, do 

Plano Nacional de Educação, dos Programas de Capacitação à Distância e em programas como o–

“Acorda Brasil, está na hora da escola” e “Toda criança na escola”. 

Neste contexto, é preciso ressaltar que somos contra a priorização da obrigatoriedade legal 

de aplicação dos recursos apenas para um nível da educação básica. Defendemos um preceito legal 
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e único que estenda a obrigatoriedade dessa aplicação em todos os níveis, sem discriminação, o que 

poderá fortalecer o atendimento universal da educação pública. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

Em 20 de dezembro de 1996 foi promulgada a LDB que, dentre outras medidas, introduz o 

sistema municipal de ensino, estimula a municipalização, direciona a autonomia financeira dos 

diversos sistemas de ensino para a arrecadação de recursos e formação de parcerias com a iniciativa 

privada, implanta a avaliação externa de resultados, aumenta o número de dias letivos (200) e a 

carga horária (800) sem, no entanto, melhorar a qualidade de educação oferecida; impõe diretrizes 

curriculares, desconsiderando as propostas dos educadores. 

A LDB, que tramitou no Congresso Nacional desde 1988, depois de vários avanços e 

retrocessos, sofreu um duro golpe com a aprovação da proposta gestada nos gabinetes do Ministério 

da Educação em contraposição ao que fora negociado no âmbito da Câmara dos Deputados, 

concretizado no projeto do deputado Jorge Hage. A LDB Darcy/MEC, como ficou conhecida, não 

vai ao encontro da construção da escola pública de qualidade para todos, muito menos fundamenta a 

educação nos ideais de igualdade, liberdade, solidariedade, democracia e justiça social, princípios 

defendidos pelos trabalhadores do setor. 

Em descompasso com a história e as exigências da sociedade, a LDB restringe ainda o 

direito à educação básica – especialmente nos níveis infantil e médio, simplifica a educação de 

jovens e adultos, fragmenta a noção de sistema, não incorpora o debate sobre valorização 

profissional quanto à carreira e Piso Salarial Profissional Nacional, omite avanços de gestão 

democrática e pulveriza o ensino superior. Isso, para ficar apenas em algumas questões centrais. 

A LDB também contribuiu para a expansão da rede privada e o aumento dos lucros. Ao 

contrário do que foi proposto pela sociedade civil nos três Congressos de Educação (Coneds) e a 

LDB não prevê regulamentação para as instituições privadas. A política governamental tem 

consistido em deixar as empresas de educação obterem taxas de lucros muito altas, de modo que se 

expandam desordenadamente, como de fato vem ocorrendo, para que desempenhem uma função da 

qual o Estado pretende se desvencilhar. Segundo dados do MEC/Inep de 1999, das 2.369.945 

matrículas no ensino superior, 1.537.923 estão nas instituições privadas de ensino. No estado de São 

Paulo, onde esta distorção é maior, o número de matrículas na rede privada corresponde a 84%. 

Faz-se necessário exigir a regulamentação do ensino privado e, para que esta 

regulamentação seja efetuada, é necessário elaborar um projeto de lei que deverá tramitar no 

Congresso Nacional e que, evidentemente, enfrentará grandes obstáculos colocados pelos 

empresários do ensino. Essa luta precisa contar com a participação da CUT e das entidades filiadas, 

das entidades estudantis e de todas as entidades comprometidas com a escola pública em nosso país. 

Especificamente quanto à Gestão Democrática, uma de nossas bandeiras mais caras, a LDB 

desconsidera a instituição do Fórum Nacional de Educação, instância que, nas diversas esferas, iria 

permitir a interface com a sociedade e dar organicidade ao sistema; reduz a competência do 

Conselho Nacional de Educação, tornando-o um órgão subordinado ao MEC; não garante 

Conselhos Estaduais e Municipais de Educação democráticos e, quanto aos Conselhos Escolares, 

transfere aos respectivos sistemas as regras para seu funcionamento. 
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Reforma do Sistema Nacional de Educação 

Partindo de uma lógica que combina a qualificação do educando para o trabalho (leia-se, 

para o mercado de trabalho) com a redução dos gastos públicos e direcionamento dos recursos do 

Estado para a indução do crescimento econômico em áreas seletas, concentradoras de capital, o 

governo montou uma estratégia de reforma do sistema educacional que é, a um só tempo, 

centralizadora e descentralizadora. 

Contextualmente, a reforma educacional está visceralmente ligada a um projeto de ajuste 

estrutural, que busca dar um novo desenho à educação, ainda mais perverso que o anterior. A atual 

reforma tem por alicerce dois princípios: um de ordem econômica e outro de ordem político-

ideológica, tendo como núcleo o projeto neoliberal, que constitui uma verdadeira bíblia desta nova 

hegemonia em construção em nível global. 

O princípio econômico é a mercantilização da educação, ou seja, retirar a educação da esfera 

do direito, colocando-a na esfera do mercado. É a sua privatização. Para tanto, exime-se o Poder 

Público do dever de oferecer educação com padrão de qualidade e para todos. A lógica neoliberal 

considera anacrônica a concepção de educação integradora, pois pressupõe a exclusão de dois terços 

da população. Para que, então, educação de qualidade para todos? 

O princípio político ideológico é propiciar a reconversão cultural no interior da escola, ou 

seja, introduzir e reforçar valores mercantis como a competição e o individualismo. Para os 

neoliberais, cidadão é o consumidor. Portanto, é preciso apagar da memória popular a idéia de 

cidadania, sob a ótica da formação de sujeitos detentores de direitos, e os valores decorrentes desta 

visão, como a solidariedade, a cooperação, a fraternidade, a justiça social. A manutenção da 

hegemonia busca cristalizar a existência do caminho único, o darwinismo social. É imprescindível 

incutir que o sucesso e o fracasso são responsabilidade individual. Portanto, a exclusão é 

decorrência de incapacidade pessoal, sinônimo de incompetência. É a concepção da exclusão em 

que o excluído é o culpado. 

Dentre as mudanças impostas ao sistema de ensino público brasileiro, destacam-se: as 

avaliações nacionais dos sistemas de ensino, as diretrizes curriculares nacionais e os programas 

nacionais de formação profissional decorrentes das diretrizes curriculares e, no plano dos recursos e 

da gestão educacional, a descentralização de tais recursos (reduzidos através de mecanismos como o 

Fundo de Estabilização Fiscal, a Lei Kandir, as recentes leis de desvinculação de receitas da união e 

de responsabilidade fiscal) para esferas cada vez menores, repassando as responsabilidades 

educacionais para os estados e daí para os municípios. Ao mesmo tempo em que descentraliza 

também a negociação das questões profissionais, “flexibiliza” as contratações, os paradigmas 

salariais e as carreiras (...), visando reduzir a influência das entidades nacionais e estaduais dos 

trabalhadores em educação e dificultar sua estruturação para fazer frente à municipalização do 

ensino. 

A macropolítica educacional é cada vez mais centralizada no MEC. Os parâmetros 

curriculares, o verdadeiro currículo nacional único, desconhecem as diversidades culturais e 

regionais. Articulados com o compartimentado sistema nacional de avaliação forçam a veiculação 

dos conteúdos e valores desejados, a implementação da política do livro didático, a formação de 

educadores via TV-Escola, centralizando e exercendo o controle da política educacional. Institui-se, 

assim, a formação centralizada dos trabalhadores em educação e a distribuição de recursos às 

escolas de acordo com a sua produtividade, em um sistema de “ranking”. 
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O governo FHC impõe às crianças que necessitam de educação especial, escolas nada 

especiais, sem condições físicas, materiais e humanas para atendê-las. Da mesma forma, implanta 

programas de educação à distância como substitutivos à ação da escola. Assim, o debate sobre o 

papel da educação à distância, quer seja para os educadores, quer para os educandos, no processo de 

destruição da escola pública estatal, laica e de qualidade para todos e em todos os níveis, é central e 

não deve ser relegado pelo conjunto de sindicatos de nossa Central, pois pressupõe além da 

privatização e demissão em massa de trabalhadores em educação, um tipo de formação que se 

utiliza de aparato tecnológico apenas para certificação, comprometendo a qualidade da formação 

escolar presencial, acentuando-se o processo de exclusão social por dentro da escola. 

Considerando que o Telecurso 2000, eixo central do projeto de educação à distância para os 

educandos, é para além de privado, um monopólio da Fundação Roberto Marinho, inclusive no que 

se refere aos direitos autorais dos materiais didáticos e que é responsável direto pela demissão de 

milhares de trabalhadores em educação em todo o país. A 10ª Plenária Nacional da CUT posiciona-

se de forma veemente contra tal projeto, conclamando os trabalhadores de todas as categorias a 

organizar esta luta. 

Em 1997, a Medida Provisória 1.549-28 abre o caminho para a privatização da rede federal 

de ensino técnico e o decreto 2.208 inicia o desmonte do ensino técnico público de nível médio. 

Atualmente encontra-se em debate no Conselho de Educação uma proposta de Resolução que cria 

os cursos de Tecnologia em nível superior. Tal proposta traz uma grande preocupação para os 

trabalhadores, uma vez que existe o risco do reducionismo nos cursos de graduação hoje existentes. 

Tais cursos serão ofertados com carga horária reduzida em relação aos bacharelados e licenciaturas 

e, provavelmente, de qualidade duvidosa, atendendo principalmente interesses de empresários do 

ensino. 

Desta forma, a CUT afirma ser necessário um amplo debate sobre o tema, envolvendo os 

trabalhadores e a sociedade em geral, assim como se manifesta contrária a quaisquer formas de 

rebaixamento à oferta e qualidade da Educação profissional no Ensino Superior e também no 

Ensino Médio e Fundamental. 

Todas as medidas citadas estão estreitamente articuladas com as reformas da Previdência e 

Administrativa, sendo que esta quebra a estabilidade do funcionalismo público. A reforma da 

Constituição, associada à Lei de Responsabilidade Fiscal (que limita em 60% os gastos das 

administrações públicas para o pagamento de folha de pessoal) e à lei de responsabilidade fiscal e 

outros mecanismos institucionais procuram desonerar o poder público do compromisso com a 

educação e seus trabalhadores. 

As conseqüências, portanto, são óbvias: redução das verbas destinadas à educação pública, 

demissão de trabalhadores em educação, fechamento de escolas públicas, sucateamento e 

privatização das escolas que permanecerem. A família passa a ser a principal responsável no 

provimento da educação, conforme o artigo 2º da LDB, que inverte o texto constitucional, ao 

estabelecer que a educação é dever da família e, a seguir, do Estado. 

 

Financiamento da Educação e a Lei do Fundef 

Se, de um lado, a década de 1990 representou a consolidação da tendência de 

universalização do acesso a todos os níveis da educação básica, facilitada inclusive pelo alívio da 

pressão demográfica da demanda de matrículas, ela está sendo fortemente marcada ainda pelas 
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perdas de qualidade traduzidas pela diminuição de investimentos públicos em educação e pela 

investida das receitas neoliberais no setor educacional. 

Os países desenvolvidos gastam com educação entre 20% a 25% da renda per capita, o que 

representaria, no Brasil, entre 1.600,00 reais e 2.000,00 reais per capita, muito acima do que temos 

hoje – cerca de 31 bilhões de reais no total, cabendo a estados e municípios arcar com 70% dessa 

despesa. 

A média brasileira de despesas educacionais situa-se em 3,75% do PIB, um patamar ínfimo, 

mesmo entre os países de Terceiro Mundo. Nos países desenvolvidos, que já possuem um bom 

alicerce educacional, as despesas educacionais correspondem a cerca de 6% do PIB. 

A recente lei do Fundef, ao invés de propiciar mais recursos para a educação básica, 

restringiu a participação da União no financiamento do ensino fundamental, de três bilhões de reais 

(50% dos recursos vinculados ao ensino) para menos de 700 milhões de reais, a serem repassados 

para apenas seis estados em 2001. 

Ela promove uma redistribuição de recursos entre estados e municípios que muitas vezes 

diminui severamente as verbas de determinadas redes estaduais e municipais, estimulando o 

congelamento de salários e o fechamento de escolas. Essa transferência de responsabilidades ocorre 

no exato momento em que se retiram das municipalidades expressivas verbas, como as do FEF – 

Fundo de Estabilização Fiscal, e as da Lei Kandir. Soma-se a isto a inexistência de política de 

combate à sonegação e o festival de desonerações fiscais que os governos estão promovendo. A 

distribuição do bolo tributário nacional é desfavorável aos municípios – 51% fica com a União, 

31% com os Estados e só 18% com as esferas municipais. Utilizando-se da Lei 9.424/96, o governo 

transfere responsabilidades, redistribuindo a miséria das verbas subvinculadas. 

De outro lado, o presidente da República vem desrespeitando a própria lei na fixação do 

custo médio por aluno-ano, base para os repasses de recursos a estados e municípios. O valor de 

363 reais fixado para 2000 não equivale a razão entre a arrecadação dos entes federados e suas 

respectivas matrículas no ensino fundamental público. Este representa ainda menos de 1 real por 

aluno/dia. 

Conforme já destacamos, o Fundef influencia no processo de municipalização do ensino, 

acelerado em todo o país e totalmente desvinculado das discussões do PSPN – Piso Salarial 

Profissional Nacional – e dos planos de carreira. Nessa medida, é imperativo o empenho na luta 

pela implantação do sistema único de educação como alternativa contraposta à–“onda” de 

municipalização, fortalecendo a proposta do PSPN e planos de carreira, colocando os sindicatos 

cutistas diante do desafio de rever a sua organização sindical no tocante à representação de 

trabalhadores na educação pública municipal. 

É necessário também buscar uma aliança com a comunidade no combate à municipalização, 

enfatizando o caráter destrutivo deste processo. Ao invés do custo-aluno anual definido pelo Estado, 

defender o custo-aluno-qualidade, invertendo a lógica governamental. Não dividir os recursos cada 

vez mais escassos pelo número de alunos já matriculados, mas multiplicar este número pelos “reais” 

necessários para uma educação de qualidade. Para tanto, os sindicatos cutistas de todas as categorias 

e ramos terão de intensificar a luta pela ampliação das verbas para a educação pública e devem se 

posicionar contra qualquer projeto do executivo ou legislativo que proponha a redução de verbas da 

educação na União, nos estados e municípios. 
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Os percentuais previstos na Constituição Federal, Constituições Estaduais ou Leis Orgânicas 

dos Municípios devem ser aplicados em sua plenitude na manutenção e desenvolvimento do ensino 

em todos os níveis e modalidades. Isso, em função da necessidade de aumentar as verbas da 

educação. Neste sentido, o primeiro passo é exigir a aplicação dos percentuais já estabelecidos para 

conquistarmos uma educação de qualidade e valorização dos profissionais de educação. 

A escola de qualidade tem a ver com medidas urgentes e inadiáveis como formação e 

valorização de profissionais da educação. Neste quesito também só há discurso. Não há intenção 

alguma de incorporar o regime de dedicação exclusiva. A proposta de remuneração não aponta para 

a dignidade e valorização do trabalhador em educação. A definição do custo-aluno anual em 

R$363,00 para o ensino fundamental (além de ser defasado) não garante sequer este valor como 

piso salarial mínimo para os(as) trabalhadores(as) em educação. 

A ênfase exclusiva no ensino fundamental regular, tem inviabilizado a educação infantil, a 

educação especial e a educação de jovens e adultos (confinadas aos 10% restantes dos 25% dos 

recursos destinados à educação por estados e municípios), igualmente fundamentais para que 

possamos superar o atual estágio de desenvolvimento econômico social do nosso país. 

 

Concepção e projeto de escola 

Face ao destaque que vem sendo dado à educação em nossa sociedade, explicitar o papel da 

escola e as formas do seu funcionamento tornou-se fator de identificação dos setores e organismos 

sociais realmente comprometidos com a defesa de princípios éticos voltados para a busca da 

igualdade e da justiça social. Para nós, a escola precisa estar comprometida com a mudança do 

modelo social em vigor, contribuindo na construção de uma sociedade realmente democrática. 

Essa construção social não é tarefa futura. Ela coloca-se em nosso cotidiano na medida em 

que formar para a cidadania significa criar e aprimorar espaços de participação nos locais onde 

trabalhamos, moramos, estudamos, nos divertimos. Portanto, a participação nas diversas instâncias 

de gestão do universo escolar como conselhos de escola, grêmios, grupos artísticos ou esportivos, 

dentre outras, coloca-se como instâncias de participação democrática com interferência na vida 

atual. Propiciando essa vivência participativa, a escola vai concretamente formando para a 

cidadania. 

Sindicatos e organizações populares têm o dever de intervir para exigir gestão democrática e 

fortalecimento da educação pública com a qualidade social que interessa aos trabalhadores. 

Outro ponto importante refere-se à construção de um projeto político pedagógico que 

respeite a realidade da comunidade e garanta qualidade social, assim como um processo 

transparente de controle público das verbas que são investidas na educação. Assim, torna-se 

essencial estabelecer prioridades para a aplicação dos repasses feitos às escolas, implantando o 

orçamento participativo e lutando pela sua implementação em todos os níveis do sistema 

educacional. 

A ação pedagógica deve ter como princípio a garantia de aprendizagem para todos. Os 

mecanismos que impedem o acesso ao conhecimento, a avaliação excludente, que leva à evasão e 

repetência, a organização curricular estreita, as relações de poder devem ser alteradas. Deve-se criar 

alternativas de acesso ao conhecimento, através da organização democrática de espaços e tempos, 

considerando a indissociabilidade entre o acesso, a permanência e a qualidade da educação escolar. 
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O projeto de educação pública deve ser construído para a transformação social e libertação, 

formando sujeitos críticos e criativos com capacidade para intervir criativamente na sociedade. A 

escola é o espaço privilegiado para esta construção. 

No entanto, formar as novas gerações nessa perspectiva requer educadores críticos, 

competentes e atuantes, que sejam portadores de compromissos profissionais embasados numa 

visão dialógica do processo de ensino/aprendizagem, onde educadores e educandos sejam 

considerados sujeitos da construção e da apropriação do conhecimento. 

A escola pública deve ser gratuita e de responsabilidade do Estado: garantir o acesso e a 

permanência de seus alunos, zelar pela qualidade do ensino, garantir espaços de participação 

democrática de seu quadro de funcionários e da comunidade em sua gestão – com eleições diretas 

para diretor(a) e conselhos escolares deliberativos, compostos de forma paritária, ser laica e 

unitária. 

Coerente com o compromisso, que é esse o projeto de escola pública, o movimento sindical 

precisa responder aos amplos desafios colocados no campo educacional, dentre os quais destaca-se 

a necessidade de: 

a) Englobar a sociedade brasileira na construção do novo modelo de educação pública, capaz de 

preparar os cidadãos para uma atuação positiva, crítica e produtiva. Diante disso, cabe a nós, 

trabalhadores, comprometidos com uma transformação social voltada para as necessidades dos 

segmentos sociais que encontram mais dificuldades para viver, sermos parte viva e atuante desse 

movimento. Devemos articular, junto com outros setores sociais, que têm os mesmos objetivos 

quanto à educação, um amplo movimento pela mudança da educação pública brasileira; 

b) Estarmos atentos às medidas que reorientam a educação, discutindo-as, questionando sua forma 

de elaboração, seus objetivos, métodos e condições de implantação, avaliando-as sistematicamente 

e formulando propostas alternativas; 

c) Investir permanentemente na formação e valorização dos educadores, que deve ser a 

reivindicação primeira, diante da realidade vivida nacionalmente, onde o arrocho salarial, a extinção 

da carreira, a contratação precária e a falta de habilitação para o exercício profissional passam a ser 

a regra. Não podemos aceitar a redução dos direitos e a perda de conquistas por imposição dos 

governos. Um processo de recuperação salarial, com definição de política salarial nacional, assim 

como a elaboração de um plano de carreira nacional, são propostas a serem defendidas, exigindo 

alteração de toda a legislação que inibe e/ou estabelece mecanismos impeditivos de valorização 

profissional; 

d) Um projeto educacional com qualidade social, o que não pode prescindir de funcionários de 

escola preparados e com condições de contribuir decisivamente na sua construção. A história vem 

mostrando isso. Nas mobilizações em defesa da Escola Pública e da valorização profissional sua 

presença tem sido marcante. É tarefa de todos defender o reconhecimento dos funcionários como 

educadores em todos os níveis de ensino. 

Nossa luta tem por meta essencial a mudança, a transformação social. Ampliando os tempos, 

os espaços, as preocupações com um projeto de nação em que a economia esteja a serviço das 

pessoas, onde se priorize a autonomia social e política em substituição à heteronomia oligárquico-

aristocrática; onde tenha valor a vida cultural, interpessoal e comunitária, onde os espaços livres 

sejam cada vez mais amplos. Um projeto em que se festeje a cultura cotidiana multifacetada, 
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polissêmica, comunicativa, liberada das relações competitivas e de comprar e vender, liberadas do 

cálculo econômico e da submissão. 

Assim sendo, o conjunto dos trabalhadores, identificados com os princípios e valores 

defendidos pela Central Única dos Trabalhadores, comprometidos com a defesa da educação 

pública e de qualidade, reafirma a defesa de princípios éticos voltados para a busca da igualdade e 

da justiça social. Uma escola comprometida com a mudança do modelo social em vigor, 

contribuindo na construção de uma sociedade realmente democrática, formando sujeitos detentores 

de direitos, e os valores decorrentes desta visão, como solidariedade e cooperação, a fraternidade e a 

justiça social. 

Combater a lógica mercantilista que vem permeando o processo de reformas da educação, 

que retira a educação da esfera do direito colocando-a na esfera do mercado e exime o Poder 

Público do dever de oferecer educação com padrão de qualidade para todos, é combater valores que 

se contrapõem às perspectivas de uma sociedade justa socialmente e solidária, como a competição e 

o individualismo. 

A reforma educacional está ligada a um projeto de ajuste estrutural. Portanto, o PNE 

elaborado pela sociedade civil como referência de nossa intervenção e a luta imediata pela 

derrubada dos vetos ao PNE/MEC são pontos essenciais de nossa tarefa futura. 

 

A luta pelo Plano Nacional de Educação Democrático e Emancipador 

É visível a crise educacional brasileira. É visível também o nosso atraso histórico em termos 

educacionais, inclusive em relação à América Latina. A média de escolaridade da nossa PEA 

(População Econômica Ativa) é de 3,5 anos. No Chile é de 7,8 anos, na Argentina é de 8,5 anos. 

Este baixo nível de escolaridade compromete nosso futuro social e econômico. Segundo dados do 

MEC (Desenvolvimento e Educação no Brasil, 1996, p. 11) há 14% de analfabetos de 10 a 14 anos. 

Na Argentina, Chile e Uruguai a taxa de analfabetos é inferior a 3%. Só 4% da população brasileira 

tem nível superior, 12% nível médio. Por isso, é fundamental saldar a dívida social que o Estado 

tem proporcionado pelo modelo experimentado até aqui e alavancar o desenvolvimento econômico 

e social, permitindo ao Brasil uma inserção soberana no cenário mundial. 

O Plano Nacional de Educação encaminhado pelo MEC ao Congresso Nacional dilui as 

responsabilidades do Estado para com o financiamento da educação nacional, transferindo parte 

desse ônus para a sociedade. Ele também não define com clareza as atribuições de cada instância do 

Estado, não assegura a qualidade do ensino, não garante recursos suficientes para atender as 

necessidades educacionais do país e não formula propostas para saldar os déficits educacionais, que 

ajudem a sanar a imensa dívida social existente no Brasil. Ele descaracteriza bandeiras educacionais 

progressistas ao inseri-las numa perspectiva de preparação para a “empregabilidade”, reduz os 

investimentos do Estado em educação e alija os trabalhadores do setor dos processos de definição 

da política educacional. 

O PNE elaborado a partir das diretrizes do 2º Congresso Nacional de Educação–Coned e 

apresentado ao Congresso Nacional pauta-se pelos princípios éticos voltados para a busca da 

igualdade e justiça social. Elege a educação como prioridade nacional, define políticas para a 

erradicação do analfabetismo, propõe a universalização da educação básica e a garantia de 

permanência de todos na educação pública de qualidade, propõe o aumento do percentual do PIB a 

ser aplicado em educação e o resgate dos déficits educacionais, delineia políticas de valorização dos 



45 

 

profissionais que atuam em educação, tanto em sua formação quanto em sua carreira. Além disso, 

delineia uma política salarial, garantindo remuneração digna aos profissionais da educação e um 

piso salarial nacional e assegura participação efetiva dos profissionais da educação na elaboração, 

organização e execução da política educacional, propondo mecanismos e formas de ação que 

viabilizem essa participação. 

Também está recolocada a luta por uma LDB que garanta uma escola pública de qualidade 

para todos. A história não acaba quando a lei é feita. Esta luta passa neste momento pela disputa do 

PNE, onde buscamos resgatar elementos fundamentais que não conseguimos inserir na LDB. 

O PNE da sociedade é a nossa referência para intervenção na política educacional e 

construção dos planos estaduais e municipais de educação. Contudo, neste momento devemos nos 

lançar estrategicamente na luta pela derrubada dos vetos ao PNE aprovado (Lei 10.172/01), com 

destaque para o veto que impede o comprometimento de elevação do investimento em educação 

para um mínimo de 7% do PIB. 

 

Radiografia de um crime 

Ampliação do Programa de Renda Mínima – Texto aprovado no Congresso, previa a ampliação do 

Programa, associado a ações sócio-educativas, com o objetivo de atender, nos três primeiros anos 

do PNE, a metade das crianças de até seis anos de idade. Após seis anos de vigência do Plano, a 

totalidade das crianças deveria ser beneficiada. Para o governo, a meta é inviável. 

Ampliação da oferta de ensino público – A meta era ampliar a oferta do ensino público até 

assegurar, no mínimo, 40% do total de vagas. O Executivo considera que não há previsão 

orçamentária. 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior – Para o governo, é uma tentativa 

de subvincular recursos. 

Crédito Educativo – A meta de 396 mil alunos extrapola a previsão governamental, que é o 

atendimento de 160 mil alunos até 2003. 

Pesquisa científica e tecnológica – A previsão era triplicar durante dez anos os recursos. Para o 

governo, não há previsão orçamentária. 

Carreiras dos profissionais da área técnica e administrativa – O texto definia a implantação de 

planos gerais de carreira. 

Recursos para a educação – Um dos mais importantes foi o veto do dispositivo que instituía o 

percentual de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) como piso para os investimentos na área 

educacional nos próximos dez anos. Segundo o governo, essa vinculação de recursos iria também 

de encontro à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Plano Plurianual e nem todos os estados e 

municípios teriam condições de cumprir a determinação. 

Orientação dos orçamentos–– O governo considera que esse item é inconstitucional por determinar 

interferência indevida nas esferas de poder. 

Pagamento de aposentados e pensionistas – A justificativa do governo para o veto é que isto 

constitui tratamento privilegiado a funcionários de escola inseridos e reconhecidos no processo 

educativo. 

Durante a trajetória de construção e consolidação da unificação da categoria dos 

trabalhadores em educação, os funcionários de escola têm enfrentado desafios impostos pelas 

políticas autoritárias e excludentes dos governos, que investem na divisão e fragmentação do 
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movimento com propostas discriminatórias, condições precárias e insalubres de saúde e trabalho. A 

nova LDB não reconhece os funcionários de escola como profissionais da educação, assim como a 

lei do Fundef. 

Com salários miseráveis, concursos e contratações suspensas, falta de perspectivas de 

carreira, os funcionários estão sendo extintos gradativamente e substituídos por empresas num 

processo rápido de “terceirização” defendido pelos governos como a mudança estrutural necessária 

para adequação da Escola Pública ao projeto de Estado Mínimo e às regras do mercado. Portanto, 

ficam os funcionários sem perspectivas profissionais e ameaçados de demissão. 

Toda mobilização na busca de diálogo e negociação para garantir direitos e conquistas tem 

sido insuficiente frente à determinação dos governos no desmantelamento da escola pública, 

tingindo de forma brutal os funcionários de escola. Os desafios permanecem: consolidação do 

processo de unificação, fortalecimento da organização por local de trabalho, profissionalização e 

carreira, condições dignas de trabalho e salário justo. 

Na defesa do trabalho, emprego e qualificação é preciso envolver de forma abrangente os 

funcionários de escola e fortalecer a luta unificada com os demais trabalhadores, especialmente os 

do serviço público. É necessário ampliar a representação dos funcionários em todas as instâncias de 

representação sindical e na organização por local de trabalho e promover campanhas nacionais em 

defesa e valorização dos funcionários de escola. 

Diante desta realidade, defendemos a carreira dos funcionários de escola, o concurso público 

regular, a imediata suspensão da terceirização e a organização dos funcionários nos sindicatos de 

base estadual. 

 

Educação profissional 

Após o novo reordenamento legal – Decreto 2.208/97, e Resolução 04/2000 – os ataques à 

identidade da educação profissional como um direito se avolumou, o que nos impõe deixar bem 

clara a nossa concepção e a nossa intervenção. A 10ª Plenária reafirma as resoluções expressas na 9ª 

Plenária, relativas à concepção e princípios que regem a atuação da CUT no campo da educação e 

formação profissional, articulada à estratégia de constituição de um Sistema Público de Emprego no 

país. 

No entanto, cabe ressaltar que as experiências desenvolvidas pela CUT, no campo da 

educação profissional, têm como perspectiva a construção de sujeitos críticos e o desenvolvimento 

da compreensão da realidade, potencializando as discussões individuais e coletivas do sujeito 

trabalhador. A postura metodológica deve privilegiar a integração de saberes e práticas acumuladas 

pelos trabalhadores ao processo de ensino aprendizagem. 

A atuação da CUT mediante a Política Nacional de Formação e em conjunto com suas 

entidades filiadas e à Rede Nacional de Formação cutista na educação profissional, não tem por 

objetivo substituir o sistema público de ensino ou o dever do Estado em garantir educação pública, 

gratuita, unitária e de qualidade para toda a população. Neste sentido, é necessário aprofundar a 

articulação e integração entre as entidades e ações desenvolvidas no campo da educação 

profissional voltada para jovens e adultos, e especialmente entre as entidades sindicais dos setores 

da educação e demais setores cutistas. 

Atualmente, participam dos projetos desenvolvidos pela CUT no âmbito do Planfor/MTE, 

17 Confederações e Federações Nacionais de Trabalhadores, de todos os setores produtivos, além 
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de envolver o conjunto da Rede Nacional de Formação cutista. A progressiva participação destas 

entidades, desde 1996, quando a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT iniciou o 

Programa Integrar, tem garantido a apropriação, por parte de setores distintos da educação, da 

realidade e problemática educacional brasileiras, além de aprofundar a importância e disposição de 

luta em torno das bandeiras históricas que os setores educacionais desenvolvem na Central. 

A atuação cutista no desenvolvimento de experiências voltadas para qualificar técnica e 

politicamente as entidades sindicais para atuarem no tema da qualificação profissional e suas 

implicações nas definições do Sistema Público de Emprego, no estabelecimento de um Sistema 

Democrático de Relações de Trabalho, na Negociação e Contratação Coletivas, na Educação dos 

Trabalhadores e em projetos de Desenvolvimento Sustentável e Solidário, além da atuação na 

institucionalidade das políticas públicas de emprego, educação, dentre outras; tem propiciado, 

juntamente com outras ações desenvolvidas na Política Nacional de Formação, a formação de uma 

massa crítica de dirigentes sindicais, para realizarem a disputa de hegemonia econômica e político-

ideológica até os locais de trabalho em seus setores de atuação, dado o processo de reestruturação, 

precarização e exclusão atual. 

Recolocar a educação e formação profissional como parte integrante do sistema educacional 

público, organizado a partir da ótica dos trabalhadores e relacionada com um modelo alternativo de 

desenvolvimento em construção e um Sistema Democrático de Relações de Trabalho, coloca-se 

como uma diretriz de ação para a CUT. A defesa e organização de Centros Públicos de Educação do 

Trabalhador, e sua gestão democrática, se apresenta como uma alternativa viável para isso. Requer, 

por outro lado, a articulação do conjunto das políticas desenvolvidas pela CUT no âmbito do 

Sistema Público de Emprego, do Desenvolvimento Sustentável e Solidário e, em especial, a 

articulação e unificação das entidades representativas dos trabalhadores em Educação com as 

demais entidades da Central. 

Entre as tarefas acima, a CUT deve concretizar a luta pela democratização da gestão política, 

financeira e pedagógica do “Sistema S”, hoje sob hegemonia das Confederações Patronais, e pela 

criação de Centros Públicos de Educação do Trabalhador, ambos na ótica da gestão pública com 

princípios éticos e democráticos. Este processo de luta em torno da democratização do “Sistema S” 

assume na atualidade uma nova dimensão, no sentido de impedir a constituição de 

Agências/Entidades de Negócios (com fins lucrativos) que visam aprofundar a apropriação privada 

de um patrimônio (estrutura física e tecnológica) construído por mais de 50 anos, em grande parte, 

subsidiado com recursos públicos. Nesta perspectiva, o debate sobre a democratização do “Sistema 

S” deve ser concebido no bojo das questões relativas à constituição dos Centros Públicos de 

Educação dos Trabalhadores. 

 

2ª Marcha Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública 

Em 3 de outubro de 2000, em uma ampla articulação com outras categorias de trabalhadores 

e vários setores da sociedade, os trabalhadores em educação realizaram em Brasília a 2ª Marcha 

Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. 

Foram milhares pisando firme na mesma direção: a exigência da qualidade para a escola 

pública. O processo de mobilização conjugou a denúncia da situação atual da política educacional 

brasileira e apresentação das nossas propostas para uma política educacional que garanta acesso, 

permanência e qualidade, as quais estiveram presentes nas alas organizadas: financiamento da 
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educação, democratização da gestão educacional, valorização profissional, previdência pública e 

Plano Nacional de Educação. 

A marcha não só reuniu milhares de pessoas em Brasília para cobrar uma educação de 

qualidade como direito de cidadania. Ela conseguiu, com muito êxito, mostrar à sociedade que o 

projeto educacional do governo FHC, monitorado pelo FMI, não atende à perspectiva do direito e 

da inclusão social. 

Neste sentido, a CUT reafirma a Marcha Nacional em Defesa da Educação Pública como 

uma de suas principais mobilizações no processo de enfrentamento às políticas neoliberais e, 

juntamente com a Rede Nacional de Formação, deve potencializar esta luta, envolvendo 

concretamente todas as Confederações, Federações e Sindicatos das diversas categorias filiadas, 

bem como os educadores e educandos dos programas em curso na PNF. Tal envolvimento deve dar-

se através da inclusão do tema da Marcha nas aulas, com ênfase na crítica à flexibilização do 

trabalho, dos direitos e conquistas dos trabalhadores bem como na mobilização das turmas nos atos 

locais e nacionais em defesa da educação pública. Universidade pública, gratuita, democrática, de 

qualidade, com compromisso social: uma necessidade para o país. 

Universidades públicas brasileiras, no campo das lutas sociais, cumpriram com a tarefa de 

resistência à conformação de um modelo privatizante, articulado contextualmente a uma economia 

globalizada, a qual possui um papel definido para as universidades, comprometido com o mercado e 

com a formação de recursos humanos para atender às demandas desse setor. 

O espaço político ocupado pela ciência, tecnologia e educação superior, ao lado das demais 

políticas públicas, encontra-se distante da implementação de alternativas que possam corresponder 

às necessidades do povo brasileiro. Essa política acelera ainda mais este momento de crise política 

sem precedentes, comprometendo a democracia, desenvolvimento do país e a sua soberania. 

A instituição universidade pública, portanto, torna-se um instrumento estratégico para a 

superação das desigualdades sociais e para o desenvolvimento, nacionalmente articulado, do país. 

Pela manutenção da integralidade do Sistema Federal de Ensino Superior. 

Para o cumprimento desse papel são necessários a manutenção e o fortalecimento do 

Sistema Federativo das IFEs (Instituições Federais de Ensino), buscando-se, para além disso, o 

desenvolvimento de políticas nacionalmente articuladas para a superação das deficiências de 

qualidade existente em algumas delas, em função da carência de recursos humanos qualificados e 

de recursos para o investimento em setores de sustentação da academia, acoplada ao curto período 

de existência de algumas instituições além da localização geográfica e sua vocação. 

Pensar, portanto, na construção de um projeto de desenvolvimento nacional, implica na 

busca de alternativas do ponto de vista político, econômico e social que contribua para a superação 

das desigualdades regionais e sociais. 

É inconcebível a proposta do MEC de transformar as universidades das regiões mais 

distantes do centro sul do país em Centros de Ensino Superior, sem o desenvolvimento da pesquisa 

e da extensão. A fragmentação do Sistema destinará às regiões ditas “periféricas”, o destino de se 

transformarem em “escolões de 3º grau”, consolidando a prática do mercado, da competitividade e 

concorrência, entre as Instituições Federais de Ensino – IFE, ao invés da cooperação e colaboração, 

além de destinar para estas regiões a permanência do estado de miséria e exclusão social. 
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Por trás de uma proposta de “autonomia”, o governo tenta desqualificar o verdadeiro 

conceito de autonomia e esconder a sua “real” e antiga intenção que é a implementação da velha 

fórmula de dividir, isolar para destruir, e a instigação de um processo fratricida entre as instituições. 

Em nossa concepção, mesmo os hospitais universitários constituem-se como espaços 

estratégicos para a consolidação de um Projeto de Universidade voltada aos seus compromissos 

sociais. 

A vida enquanto um valor universal e a relação da vida como uma das funções inerentes aos 

Hospitais Universitários, dá uma amplitude ao papel desenvolvido por este setor no espaço 

universitário, que, para ser coerente com a proposição da universidade pública, necessita da busca 

da construção do trabalho coletivo desenvolvido pelos profissionais, voltado aos compromissos 

sociais no meio onde encontra-se inserido. 

Enquanto integrante do Sistema Nacional de Ensino Superior, os Hospitais Universitários 

têm um papel estratégico na implementação do princípio indissociável do ensino, da pesquisa e da 

extensão, com interface com o SUS através da assistência à Saúde e da formação de Recursos 

Humanos para atuar na saúde. A busca da qualidade social na formação de recursos humanos para a 

saúde deve estar conectada aos princípios que regem o SUS: a universalidade, equidade e 

integralidade. 

 

Resoluções 

1- Pelo cumprimento dos Artigos 25 e 67 da LDB 

A CUT deve lutar pelo cumprimento dos artigos 25 e 67 da LDB, que garantem condições 

de trabalho aos profissionais da educação, de ensino, aprendizagem aos alunos, bem como a 

necessária valorização destes profissionais na forma de melhorias salariais e formação contínua, 

seja no ambiente profissional ou fora dele. 

2- Pela substituição da sigla IFEs 

A CUT defende a substituição da sigla “IFES” (Instituições Federais de Ensino Superior) 

por “IFE” (Instituições Federais de Ensino). Esta mudança se justifica porque abrange as escolas 

técnicas, agrotécnicas, Cefetes, colégios de aplicações e universidades. 

 

Sistema Público de Emprego 

 

A construção do Sistema Público de Emprego no Brasil: avançar na coordenação e integração 

das políticas 

Histórico, avanços e problemas na construção SPE no Brasil 

O desenvolvimento das políticas de emprego no Brasil está associado a fatores 

macroeconômicos e institucionais que têm condicionado a ação governamental e de outras 

organizações da sociedade, desde o final dos anos 1980, na construção do Sistema Público de 

Emprego (SPE). 

No entanto, apesar do visível condicionamento das políticas macroeconômicas sobre o 

comportamento e estruturação do mercado de trabalho, a escolha por um modelo tradicional de 

construção do sistema público de emprego no Brasil, dando ênfase às políticas passivas de emprego, 

e as dificuldades políticas e institucionais em avançar na construção do SPE, também estão 

diretamente vinculadas à baixa eficácia das políticas de emprego e renda no Brasil. 
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As políticas de emprego foram implementadas no Brasil sempre de forma pontual e 

descordenada. Em 1975, foi criado o Sistema Nacional de Emprego (Sine), por conta da assinatura 

da Convenção 88 da OIT sobre Sistemas Públicos de Emprego. O Sine passou a fazer a 

intermediação de mão-de-obra, ou seja, o “encaixe” entre as vagas disponibilizadas pelo setor 

privado e os trabalhadores em busca de emprego. O Sine, entretanto, não assumiu um papel 

estratégico em virtude da ausência de outras iniciativas de proteção ao desemprego, funcionando, 

em grande medida, como agência de caráter clientelista. 

Mais de uma década depois da criação do Sine, em 1986, foi implementado o Programa de 

Seguro-Desemprego. Para o financiamento desse Programa estabeleceu-se uma fonte fixa de 

financiamento, o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para os gastos com esses benefícios e as 

demais políticas de emprego. 

O FAT possui um conselho de gestão tripartite, o Conselho Deliberativo do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (Codefat), com participação de empresários, trabalhadores e governo, 

responsável pela definição dos gastos e acompanhamento dos programas que contam com o seu 

apoio financeiro. 

A partir de 1995, além do seguro-desemprego e da intermediação de mão-de-obra, o FAT 

passou a conceder financiamentos a pequenos produtores rurais e microempreendedores urbanos 

(Proger) e a investir em planos de educação profissional. Também a partir desse ano passaram a ser 

instaladas as comissões municipais e estaduais de emprego, também tripartites, cujo papel é 

acompanhar de forma mais descentralizada a execução das políticas de emprego, trabalho e renda. 

Entretanto, ainda não possuímos no país um Sistema Público de Emprego. E a sua ausência 

deve-se a múltiplos fatores. A construção do SPE ainda não é uma prioridade dos executivos, 

federal e estadual. O executivo federal, ao contrário, tem promovido de modo sistemático o desvio 

de recursos das políticas de emprego, renda e qualificação profissional para financiar o seu 

crescente compromisso com os juros da dívida pública. 

As políticas de emprego executadas em nível estadual são, na grande maioria dos casos, 

estanques. O trabalhador que recebe seguro-desemprego geralmente não é enviado a programas de 

requalificação profissional, muitas vezes não tem acesso aos financiamentos do Proger, não sabe 

que o Sine do seu estado dispõe de um serviço de intermediação de mão-de-obra e assim por diante. 

O desempenho do Sine é bastante heterogêneo, o que se justifica por desmandos 

administrativos e falta de visão estratégica de algumas Secretarias de Trabalho, mas também pelas 

dificuldades do Ministério do Trabalho e Emprego em definir diretrizes comuns aos vários estados, 

levando em conta as especificidades regionais. 

Falta ainda uma definição estratégica mais clara sobre a distribuição das responsabilidades 

entre União, estados e municípios, e acerca do papel que os atores sociais e patronais devem ter na 

construção de um Sistema Público de Emprego, especialmente quanto à articulação do chamado 

“Sistema S” na construção do Sistema Público de Emprego. 

Há muito que avançar na articulação entre as atuais políticas de emprego: seguro-

desemprego, intermediação de mão-de-obra, formação profissional, e programas de geração de 

trabalho e renda, seja nas políticas de responsabilidade do Estado, das Entidades Sindicais dos 

Trabalhadores, bem como do “Sistema S”. A falta de articulação promove forte dispersão da 

atuação pública e perda de eficácia no tratamento das diversas dimensões que incidem sobre o 
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esforço público de reinserir não só os trabalhadores no mercado de trabalho, mas também na vida 

pública, familiar e em comunidade. 

Já a desarticulação das políticas de emprego estaduais e regionais em relação às demais 

políticas de desenvolvimento econômico agrava as dispersões do foco de atuação do setor público 

em gerar empregos e renda. Na maioria dos casos, as políticas de desenvolvimento regionais e 

locais desenvolvidas por estados e prefeituras não são convergentes com os programas oferecidos 

no âmbito das políticas de emprego e renda. 

As políticas de emprego não são concebidas para atingir os problemas mais graves que os 

distintos segmentos sociais de trabalhadores encontram para a reinserção no mercado de trabalho, 

como por exemplo, os chefes de família, pessoas com mais de 40 anos, jovens, mulheres, negros e 

outros grupos sociais. 

A intermediação de mão-de-obra fica restrita ao “encaixe” entre as vagas oferecidas por 

empresas do setor privado e os trabalhadores (geralmente de baixa escolaridade), havendo pouca 

influência no processo de recrutamento de mão-de-obra. Já a formação e educação profissional, 

especialmente no “Sistema S”, encontram-se concentradas nos segmentos de maior escolaridade e 

conduzidas por metodologias e concepções restritas ao maior adestramento dos trabalhadores, ou 

seja, baseadas na noção de empregabilidade que resume os preceitos básicos de cidadania à 

adequação passiva do trabalhador ao posto de trabalho. 

Os cortes fiscais das disponibilidades do FAT têm atingido os recursos para as políticas de 

emprego e renda, inclusive para a educação profissional, resultando na redução cada vez maior da 

carga horária dos cursos e do custo médio de cada trabalhador em treinamento. Cabe ressaltar 

também a desarticulação entre os vários sistemas de formação profissional (Planfor,”“Sistema S”, 

escolas técnicas e universidades). É preciso construir um processo de debate, entre os atores 

envolvidos, com vistas a estabelecer orientações gerais e ao, mesmo tempo, constituir focos de 

atuação entre esses sistemas, tornando-os complementares entre si. 

Os recursos do FAT depositados de modo compulsório (40% da receitas líquidas) no 

BNDES têm gerado desemprego em virtude dos financiamentos às privatizações, fusões de 

empresas e da reestruturação microeconômica defensiva. A modernização produtiva, que conta com 

o apoio público, não tem sido negociada e acompanhada de cláusulas sociais e, seus programas não 

estão também vinculados às diretrizes mais gerais do Planfor e das demais políticas de emprego e 

renda. 

Já a definição e distribuição dos recursos das políticas de emprego e renda (Proger, Pronaf e 

outros programas de microcrédito) precisam ser condicionadas por estudos permanentes que 

possam identificar ou sugerir com precisão quais são os principais focos, áreas ou microrregiões e, 

especialmente, os beneficiários que devem merecer o tratamento de prioridades nacionais em 

articulação com programas estaduais ou regionais de desenvolvimento. 

Há ainda uma forte concentração dos recursos do Proger na região Nordeste (Proger 

Urbano) e na região Sul (Proger Rural e Pronaf), não se difundindo aos “pequenos produtores” da 

cidade e do campo. Os excluídos do mercado de trabalho tendem a ficar excluídos do sistema 

oficial de microcrédito em virtude do excesso de garantias das agências. 

De todo modo, deve-se admitir que experiências de geração de trabalho e renda postas em 

prática por meio do microcrédito, já tem exibido resultados satisfatórios, necessitando, pois, de 

soluções que possam impulsionar a sua generalização. O baixo comprometimento de recursos por 



52 

 

parte do BNDES nesse programa e o eterno impasse na solução de problemas relativos a garantias 

estão entre os principais entraves para a expansão desta modalidade de programa de trabalho e 

renda. 

É preciso chamar a atenção sobre o papel passivo que a maioria das comissões estaduais e 

municipais de emprego tem exercido. Essas instâncias têm reunido poucas condições de atuar de 

modo mais agressivo nos debates, na fiscalização, acompanhamento e avaliação dos programas e de 

fazer de suas experiências, práticas e dilemas, instrumentos da construção e consolidação do 

Sistema Público de Emprego. 

Trata-se de espaços que, na prática, oferecem poucas oportunidades de interferência nos 

rumos das políticas públicas de emprego e renda. Por isso, conjugado ao processo de formação dos 

atores sociais para atuar nas comissões estaduais e municipais de emprego, deve-se construir um 

Sistema Público de Emprego que seja capaz de dotar essas instâncias com poder efetivo em termos 

de alocação e definição das prioridades dos gastos. 

Em síntese, a construção do Sistema Público de Emprego tem sido condicionada pelos 

dilemas macroeconômicos do Brasil e por fortes resistências conservadoras que se opõem ao 

avanço institucional para a constituição do Sistema Público de Emprego. Esses fatores, conjugados 

ao processo voluntarioso de descentralização de um sistema inacabado e ainda indefinido, tem se 

revelado muito heterogêneo, desorganizado e desprovido de orientações gerais. 

 

Avançar na construção do SPE no Brasil: descentralização com coordenação e maior integração 

das políticas 

Dado que o SPE não se faz no vazio, um dos principais vetores de sua construção é a 

recuperação de um ambiente econômico que impeça a continuidade da degradação das condições de 

funcionamento do mercado de trabalho – desemprego e precarização – e estimule uma nova 

trajetória de fortalecimento do mercado de trabalho. Isso significa, de um lado, recuperar as taxas 

históricas de crescimento da economia brasileira, em bases que propiciem a inclusão social e a 

melhoria da distribuição da renda e da riqueza. De outro, e simultaneamente, significa reduzir a 

pressão do ajuste fiscal sobre as políticas públicas, de uma forma geral, e sobre as políticas de 

mercado de trabalho, em especial – porque o crescimento aumenta a arrecadação, reduz a 

necessidade de recursos para as políticas passivas e libera recursos mais substanciais para as 

políticas ativas, que podem então ganhar maior agressividade. 

A própria institucionalidade hoje já existente de financiamento das políticas de mercado de 

trabalho deve ser tomada como ponto de partida para seu rearranjo de forma a se constituir num dos 

principais elementos de propulsão do crescimento e do desenvolvimento em novas bases. Isso 

porque o patrimônio do FAT, tanto os dois terços alocados compulsoriamente no BNDES quanto o 

disponível para outras aplicações, constituem uma das fontes de financiamento de maior fôlego 

financeiro disponíveis no país – e que, hoje, já atingem todo o leque de empreendimentos dos vários 

Brasis: as grandes empresas, as médias e pequenas, o microcrédito, o crédito rural, em especial o 

destinado à agricultura familiar, o crédito cooperativo, o financiamento da infra-estrutura urbana 

etc. Nesse sentido, o FAT e suas linhas de financiamento podem ajudar a construir a solidariedade 

entre as diversas políticas públicas, na direção do desenvolvimento em novas bases: políticas de 

mercado de trabalho, política industrial e de comércio exterior, política agrícola e agrária, políticas 

de financiamento à economia solidária, “Sistema S” etc. 
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Essa institucionalidade pode, progressivamente, açambarcar um vasto conjunto de áreas das 

políticas e dos fundos públicos, articulando e potencializando a ação pública, tanto em termos de 

recursos quanto no que diz respeito ao controle e à gestão sociais: FGTS e financiamento 

habitacional e do saneamento público, fundos constitucionais regionais e desenvolvimento regional 

etc. 

Não se deve, contudo, aguardar a plena configuração de um novo modelo de 

desenvolvimento para dar início às tarefas específicas de construção do SPE. A primeira tarefa, 

evidentemente, é a de coordenar, integrar e articular as políticas já existentes e os diversos atores já 

organizados em torno delas. Trata-se, portanto, de garantir que todos os trabalhadores possam ter 

acesso a todas as políticas, e que, ao mesmo tempo, o foco de cada política seja bem delimitado, 

evitando dispersão de esforços e de recursos. No que toca ao mercado formal de trabalho, é 

imprescindível articular a habilitação do acesso ao seguro-desemprego – e, mais à frente, também 

ao abono salarial – à intermediação de mão-de-obra, tomando como ponto de partida as políticas 

que já vêm sendo construídas pela própria CUT, como agente direto. É preciso garantir também que 

os beneficiários do seguro-desemprego tenham acesso, no momento mesmo de sua habilitação, a 

alternativas de requalificação profissional e/ou a linhas de financiamento ao empreendedorismo e a 

atividades de economia solidária. 

Para o mercado informal de trabalho, é preciso conferir prioridade às políticas de 

qualificação e requalificação profissional, bem como às alternativas das políticas de emprego e 

renda. Uma vez estabelecido um novo arranjo articulado das políticas públicas de mercado de 

trabalho, é possível alcançar também um rearranjo da rede de atores hoje atuantes em torno dessas 

políticas. Em especial, pode-se definir melhor as atribuições das instâncias federal, estaduais e 

municipais, conferindo maior autonomia às ações descentralizadas emanadas das comissões 

municipais de emprego. Da mesma forma, é preciso garantir que esse novo arranjo contemple maior 

clareza quanto ao papel dos atores não-estatais – tanto no que toca à sua participação na gestão 

direta de políticas, quanto no que respeita à sua intervenção no controle social e na participação nos 

conselhos gestores, em todas as esferas. 

Em ambas as frentes, esse rearranjo articulador deve ser realizado simultaneamente a uma 

reorganização ampla de cada política específica, visando adequá-las às novas realidades do mercado 

de trabalho–– utilizando como base privilegiada de informações as Pesquisas de Emprego e 

Desemprego, também custeadas parcialmente com recursos do FAT – e conferir a elas foco mais 

claro e preciso. 

 

Economia Solidária 

 

O 7º Congresso Nacional da CUT aprovou a construção de uma economia solidária como 

uma das estratégias para as ações políticas da CUT. A economia solidária é entendida como um 

projeto de classe articulado as suas bandeiras históricas. As principais tarefas da CUT são: o 

combate ao falso cooperativismo; incentivar a organização dos desempregados; lutar pela criação de 

linhas de crédito e políticas públicas; realização de mobilizações conjuntas em defesa do emprego; 

implementar um programa de educação em economia solidária; e atuar na construção de um novo 

cooperativismo através da ADS. 
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A ADS, Agência de Desenvolvimento Solidário, foi criada com a missão de promover a 

constituição, fortalecimento e articulação de empreendimentos autogestionários, buscando a 

geração de trabalho e renda, através da organização econômica, social e política dos trabalhadores e 

inseridos num processo de desenvolvimento sustentável e solidário. A ADS está organizando 

complexos cooperativos em todo o país, com políticas de formação, assessoria na gestão, 

comercialização e desenvolvimento tecnológico e está organizando um Sistema Nacional de 

Crédito. 

Estas ações são fundamentais para estruturar de forma sustentável uma economia solidária 

com capacidade de gerar um grande número de novos postos de trabalho e consolidar a concepção 

autogestionária. Porém não são ações suficientes. Para colocar a economia solidária dentro de um 

projeto nacional de desenvolvimento é necessário promover a organização e a ação política dos 

empreendimentos e dos trabalhadores em empreendimentos autogestionários. 

A CUT vem desempenhando um importante papel na construção de um novo projeto 

político para a classe trabalhadora. A consolidação de projetos de empreendimentos 

autogestionários, muito além de representar uma alternativa imediata de geração de trabalho e 

renda, são experiências concretas de novas relações de trabalho que rompem com a subordinação do 

trabalhador ao capital, estabelecendo-se relações democráticas na gestão do trabalho e da produção. 

A autogestão na produção é um processo educativo fundamental para a construção da democracia 

na sociedade. 

A economia solidária é um projeto histórico e autêntico da classe trabalhadora e está 

colocada no debate político, inserida num processo histórico de revolução social e de construção de 

uma economia socialista. São experiências que proporcionam aos trabalhadores um grande 

aprendizado: como assumir coletivamente a gestão de empreendimentos produtivos segundo 

princípios democráticos e igualitários. 

O sucesso da economia solidária depende de um processo ao mesmo tempo econômico e 

político, um processo lento de mudança cultural, de comportamentos, combinado com a capacitação 

política que rompa progressivamente com uma ideologia de subordinação e de competição entre os 

trabalhadores e o fortalecimento da capacidade técnica e econômica que amplie as suas condições 

de produção e de gestão. 

Além disso, a consolidação e a expansão da economia solidária formará um novo grupo de 

trabalhadores, cujos direitos são freqüentemente ameaçados, principalmente através do surgimento 

de cooperativas fraudulentas e da ausência de direitos trabalhistas e sociais legalmente constituídos. 

É fundamental a construção de uma forte aliança de classe entre empregados e 

cooperativados, ou seja, uma organização do conjunto dos trabalhadores. Para isto é necessário 

combinar duas estratégias políticas: a formação de uma organização nacional de representação dos 

empreendimentos autogestionários e a organização sindical dos trabalhadores em empreendimentos 

autogestionários. 

É fundamental a construção da unidade política entre os trabalhadores empregados 

assalariados e os cooperativados, os que atuam no mercado informal e os excluídos do mercado de 

trabalho (desempregados). 

A constituição de uma organização de representação dos empreendimentos é uma 

importante iniciativa a ser coordenada pela CUT para fortalecer a ação política nacional na luta por 

mudanças estruturais nas políticas de desenvolvimento, na legislação e nas políticas públicas. Da 
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mesma importância é a construção de uma política sindical junto aos trabalhadores de 

empreendimentos autogestionários e a incorporação destes trabalhadores na base sindical. 

Para dar encaminhamento a estas estratégias devem sem realizadas as seguintes ações: 

• A CUT desenvolverá campanha de esclarecimento sobre ADS – Agência de Desenvolvimento 

Solidário; 

• Iniciar a construção de uma forte organização nacional de empreendimentos autogestionários, 

através da realização de um encontro nacional em fevereiro de 2002; 

• Realização de uma grande campanha nacional de sindicalização dos trabalhadores em 

empreendimentos autogestionários. 

 

Saúde do trabalhador 

 

Consolidar a ampliação das ações em saúde do trabalhador na CUT 

Compromisso para o próximo período 

Balanço positivo 

Nos últimos dois anos constatamos uma ampliação em volume e qualidade das ações em 

saúde do trabalhador e meio ambiente relacionado à indústria, no interior da CUT. 

Tal constatação baseia-se em fatos e números: 

Consolidamos o Coletivo Nacional de Saúde no Trabalho e Meio Ambiente (CNSTMA), 

com a realização de reuniões periódicas que debatem os problemas e indicam à direção nacional os 

melhores encaminhamentos; 

Com a ampliação e funcionamento regular dos diversos Grupos Temáticos (como Amianto, 

Benzeno, SAT, AIDS etc.) do Coletivo, que propõem nossas intervenções em assuntos específicos; 

Com a ampliação e funcionamento regular dos Coletivos Estaduais de Saúde no Trabalho e 

Meio Ambiente, que encaminham as resoluções definidas pela CUT, no âmbito dos Estados; 

Com a implantação de um amplo programa de formação em saúde do trabalhador junto com 

a Secretaria Nacional de Formação e o Instituto Nacional de Saúde no Trabalho – INST/CUT, 

através das Escolas da CUT capacitamos, desde o início do Projeto 1.371 dirigentes sindicais, 

cipistas e membros de diversas formas de OLT, sendo que apenas no ano 2000 foram capacitados 

701 companheiros e companheiras através de cursos volantes; 

Com a publicação da série “Cadernos de Saúde do Trabalhador” do Instituto Nacional de 

Saúde no Trabalho (INST/CUT), que supre a formação de dirigentes e militantes com farto material 

de altíssima qualidade, produzido pelos melhores e mais comprometidos especialistas e assessores 

sindicais desse país; 

Com a realização de campanhas de massa como a do Banimento do Amianto e a realização 

do Seminário Nacional do Seguro Acidente de Trabalho, tendo como principais resoluções o 

Lançamento da Campanha Nacional para envolvimento das entidades sindicais em Defesa do SAT 

Público; a elaboração de Proposta de Emenda Constitucional que resgate o SAT exclusivamente 

público na Constituição Federal; a elaboração de um anteprojeto de lei que disponha sobre o SAT 

Público e com Controle Social. 

Com a realização de diversos seminários nacionais e internacionais em conjunto com as 

confederações de ramo que estão inseridas no Projeto “Rede Norte-Sul de Capacitação e 
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Informação”, que desenvolvemos com a União Européia através das centrais sindicais DGB 

(Alemanha) e Comisiones Obreras (Espanha), com o apoio da ABF (Suécia); 

Com a nossa participação propositiva e combativa em diversos fóruns institucionais 

tripartites, como a Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP), Comissão Nacional 

Permanente do Benzeno (CNPBz), Comitê Permanente sobre Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção, Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST), 

Conselho Nacional da Previdência Social, Conselho Nacional de Saúde etc., onde combinamos o 

debate de idéias com a luta a partir dos locais de trabalho; 

Ampliamos e consolidamos o INST/CUT como órgão de assessoria da direção nacional da 

CUT, capacitando seus dirigentes para a intervenção rápida em diversos assuntos de caráter 

nacional e internacional, como normas ISO, convenções internacionais da OIT, atividades da 

Confederação Internacional das Organizações Sindicais Livres (CIOSL) e dos Secretariados 

Profissionais Internacionais (SPI). 

Enfim, com essas ações sindicais e institucionais, conseguimos fazer com que um número 

cada vez maior de companheiras e companheiros de diversas categorias profissionais e de todas as 

regiões do país incorporarem-se à luta pela saúde dos trabalhadores, aumentando também a 

capacidade de organização dos sindicatos e a nossa intervenção nos locais de trabalho. 

 

Avançar ainda mais – Consolidar a Política Permanente da Central 

Para que continuemos avançando em termos de capacitação de nossas ações e intervenções 

em defesa da saúde, como uma política estratégica da Central, algumas tarefas urgentes fazem-se 

necessárias, como: 

• Institucionalizar a formação em saúde do trabalhador dentro das Escolas e da política nacional de 

formação e capacitação; 

• Inserir de forma permanente, temas e conceitos de saúde do trabalhador e meio ambiente na 

política nacional de formação, entendendo-os como questões estratégicas para a apropriação; 

• Promover a realização de pesquisas de interesse da nossa ação sindical, como aquelas relacionadas 

a temas previdenciários (perfil das doenças e incapacidades temporárias e permanentes, extensão do 

atendimento de acidente de trabalho pelos convênios privados, aposentadoria especial, doenças 

mentais etc.) pesquisa e discussão sobre as doenças do trabalho; 

Ampliar a série “Cadernos de Saúde do Trabalhador” do INST/CUT para abordagem de 

temas mais práticos como: Plano de Ação da CIPA, Mapa de Risco; Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais (PPRA); Programa de Prevenção e Combate ao uso de Drogas (álcool, nicotina 

etc.); Capacitação dos Membros dos Conselhos Gestores de Serviços de Saúde do Trabalhador; 

Check-list de inspeção ambiental do local de trabalho (eco-auditoria) etc. 

Quanto à participação nos conselhos de saúde no trabalho, a CUT deverá lutar pela mudança 

de sua composição para que se tornem efetivamente democráticos e um instrumento de controle 

social do Estado, através do Plano de lutas deliberado nas instâncias da CUT (Plenárias e 

Congressos). 

Implementar, em conjunto com a Secretaria Nacional de Formação, cursos de Gestão de 

Saúde e Previdência Social para sindicalistas, visando a formação de quadros para a negociação 

nacional. 
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Organização no local de trabalho: o melhor remédio contra os acidentes e doenças 

Essa é uma campanha permanente da CUT sobre a estratégia de fortalecer a OLT como um 

mecanismo de defesa da saúde no local de trabalho, foco principal das nossas ações. Toda a nossa 

elaboração teórica, nossas publicações, nossa política de formação e nossas intervenções nos fóruns 

institucionais são voltados para esse objetivo estratégico. Qualquer forma de OLT que vá além dos 

parâmetros mínimos definidos na NR-5 da CIPA – como SUR, Comissão de Saúde e Trabalho, 

Comissão de Condições de Trabalho e Meio Ambiente etc. –, contribui para esse objetivo, assim 

como uma CIPA combativa, sem a intervenção patronal, totalmente eleita pelos trabalhadores bem 

formada e que atue em sintonia com o sindicato. 

 

Seguro Acidente de Trabalho – SAT 

A luta contra a privatização do SAT é a nossa prioridade, ao mesmo tempo em que, com a 

responsabilidade de uma Central, apresentaremos propostas concretas e viáveis de melhoria do SAT 

público existente, valorizando a prevenção, estimulando a notificação e registro de doenças e 

acidentes com vistas a conhecer e eliminar suas causas estruturais, promovendo a solidariedade 

através do incentivo à transferência de tecnologia e conhecimento de prevenção, participação dos 

trabalhadores como uma forma importante de melhorar sempre suas condições de vida e trabalho. 

 

Doenças profissionais e doenças relacionadas ao trabalho 

Defendemos a mudança na legislação para que os critérios não restrinjam o acesso dos 

trabalhadores aos seus direitos e ao reconhecimento das doenças profissionais das trabalhadoras e 

que os diagnósticos sejam realizados por médicos capacitados. 

Esses instrumentos devem ser usados em benefício da recuperação do trabalhador e não para 

gerar punições ou demissões. 

Desta forma, nossa luta não ficará a lamentar as mazelas do poder público em relação ao 

tratamento inadequado e de característica excludente dispensado aos trabalhadores acometidos de 

doenças profissionais, portanto o centro de nossa ação não pode ser curativa e sim de luta pela 

prevenção. 

 

Aposentadoria especial 

Devemos intensificar o debate e a pressão sobre o INSS e no Serviço Público para que sejam 

revistos e democratizados os critérios de acesso à aposentadoria especial, especialmente para os 

trabalhadores que já estão no mercado de trabalho e devem ter seu direito assegurado. Devemos 

apresentar uma proposta da Central incorporando valores e conceitos que são próprios da classe 

trabalhadora. 

 

Banimento do amianto e de substâncias químicas perigosas 

A CUT está tendo um papel fundamental para que se conquiste de forma definitiva o 

banimento do amianto no país e no mundo. Estamos à frente da luta pela saúde pública em 

detrimento desse e de outros produtos perigosos, colocando todavia a bandeira do emprego e o 

impacto sobre as comunidades atingidas, como uma prioridade. Defendemos a chamada “transição 

justa”, onde as vítimas não podem ser duplamente penalizadas (com doenças ou a perda de 

empregos). Aqueles que sempre usufruíram de tecnologias, processos e produtos nocivos devem 
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arcar com a substituição desses e o passivo ambiental e trabalhista eventualmente resultante desse 

processo. 

 

Pela democratização da previdência social 

Precisamos garantir que a previdência social continue pública e seja sustentável, 

assegurando benefícios para as gerações presentes e futuras. Um passo importante nessa direção 

será o retorno dos Conselhos Municipais e Estaduais de Previdência, além da democratização e 

dinamização do Conselho Nacional, onde já participamos. Teremos que formar companheiras e 

companheiros para essa participação, para que ocupemos nossos postos quando essa conquista 

chegar. 

 

Em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) 

A defesa do SUS é uma questão estratégica para o conjunto dos trabalhadores. Experiências 

neoliberais recentes (como o PAS em São Paulo), evidenciaram que quando a saúde vira uma 

mercadoria, todos perdem, os trabalhadores e os usuários do sistema. 

O SUS que tem como diretrizes básicas a universalidade, equidade, igualdade, 

descentralização, financiamento e controle social, é uma das maiores e mais importantes conquistas 

democráticas da sociedade brasileira. 

É nosso desafio resistir a todos os ataques que o SUS vem sistematicamente sofrendo pelos 

empresários do setor (seguro-saúde, convênios etc.) e do próprio governo, como as terceirizações, 

parcerias, organizações sociais e tantas outras. 

As políticas de saúde do SUS são e devem sempre serem voltadas para toda a sociedade e 

não apenas para uma parcela como o governo e os empresários querem fazer, ou seja, os “excluídos 

socialmente”, este é mais um desafio nosso, como é também garantir um capítulo da lei do SUS que 

regulamente a saúde do trabalhador, e a integração desta regulamentação com as ações do seguro-

acidente do trabalho (SAT). 

Diante dos ataques que o SUS Sistema Único de Saúde vem sofrendo pela implementação 

da política neoliberal de FHC, traduzida nos processos de privatização e terceirizações de serviços, 

flexibilização das relações de trabalho e levando-se em conta a necessidade de organizar, capacitar 

e nortear a ação e intervenção do campo cutista nos diversos espaços, propomos realizar Campanha 

de sensibilização dos dirigentes sindicais para a defesa do Sistema Único de Saúde e da importância 

de participação e atuação nos conselhos de saúde. 

Discutir proposta de “regulamentação da saúde do trabalhador no SUS” e a Central deverá 

convocar no próximo período a 1ª Conferência Nacional de Saúde da CUT. 

 

Avançar o tripartismo como metodologia de negociação permanente das condições de trabalho 

Nossa experiência em fóruns tripartites tem nos ensinado que eles podem ser importantes 

sob diversos aspectos, mas correm também o risco de se constituírem em entraves para avanços 

mais eloqüentes em alguns temas ou regiões. Por isso temos que formar muito bem nossos 

negociadores nos assuntos que eles vão tratar. Devemos também desenvolver uma proposta própria 

para uma maior dinamização desse processo, procurando aproximá-lo mais das bases. Hoje a maior 

parte dos fóruns se encontra frente a impasses que não conseguem superar, pela ausência de 
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mecanismos de resolução de impasses e conflitos, os quais devemos reivindicar. No âmbito 

internacional, a CUT deve posicionar-se com veemência em defesa da OIT e de suas resoluções. 

 

Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho 

Esses são instrumentos importantes dos quais dispomos, exceto no serviço público para 

complementar ou melhorar as condições legais vigentes. Tivemos experiências exitosas nos últimos 

anos por meio desses instrumentos, como o Acordo Nacional Tripartite do Benzeno, a Convenção 

de Segurança em Prensas Injetoras de Plástico, a transformação de CIPA em Sistema Único de 

Representação (SUR) etc. Temos de socializar e debater mais essas experiências, extraindo delas 

aprendizagem para novas iniciativas, sempre mais perfeitas. Concomitantemente, devemos lutar 

pela aprovação no Congresso Nacional, de Projeto de Lei de nossa iniciativa, para que se reconheça 

o dia 28 de abril como Dia Internacional de Luto em Memória das Vítimas dos Acidentes e 

Doenças Relacionadas ao Trabalho, uma campanha mundial da CIOSL. 

Que os sindicatos lutem para garantir em legislação e acordos coletivos, estabilidade no 

emprego para os trabalhadores e trabalhadoras com seqüelas por acidente de trabalho ou doença do 

trabalho, bem como do acidente de trajeto (casa–trabalho, trabalho–casa), até a aposentadoria por 

tempo de serviço, de velhice e o especial. 

 

Assédio moral no ambiente de trabalho 

A CUT e todos os sindicatos devem incorporar a luta contra o assédio no ambiente de 

trabalho.  

Ampla divulgação da lei entre os trabalhadores, através de seminários, debates e outros 

mecanismos de divulgação. 

Amplo movimento de denúncia e combate ao assédio moral. 

Fazer esforços para envolver a sociedade nesta luta. 

Lutar para que as doenças provenientes do assédio moral no ambiente de trabalho, em 

legislação e acordos coletivos seja caracterizado como doença profissional. 

 

Previdência social 

 

Presente e futuro da previdência pública, complementar e dos servidores públicos 

O presente texto é um subsídio importante para o movimento sindical cutista do tema que 

diz respeito ao futuro, ao presente e à vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras, quanto ao 

enfrentamento dos riscos sociais como a velhice, a doença, a invalidez, os acidentes, o desemprego, 

os encargos familiares, o encargo da maternidade, entre outros. Traçaremos o histórico da luta dos 

trabalhadores pelos direitos previdenciários, o contexto das reformas neoliberais nos anos 1990, as 

imposições do FMI e Banco Mundial. Analisaremos a Emenda 20 de dezembro de 1998, o Fator 

Previdenciário e seus efeitos de corte de direitos tanto para os trabalhadores do Regime geral como 

para os servidores públicos. A mentirosa e constante cantilena do governo quanto ao déficit 

previdenciário, nossa posição frente aos fundos de pensão e a gestão social dos mesmos. 

Novos ataques do Banco Mundial, quanto à privatização do sistema, estão colocados no 

relatório de junho de 2000, analisando a previdência social brasileira. 
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A 10ª Plenária deverá reforçar nossa pauta de direitos previdenciários e reafirmar um futuro 

para que todos os cidadãos sejam beneficiados com uma previdência social universal. 

 

Histórico e a Constituição de 1988 

A luta pelas aposentadorias e contra os acidentes do trabalho dá-se desde o início do século 

XX. A previdência social tem sido pauta de muitas greves e movimentos nestes últimos 100 anos no 

Brasil. A primeira lei previdenciária, que beneficiou os ferroviários em 1923, foi fruto de muitas 

lutas e paulatinamente o direito à aposentadoria e à estabilidade no emprego deu-se para todos os 

ramos de atividade até o final dos anos 1950. Houve a unificação imposta de todos os institutos pela 

ditadura militar, em 1966, com a exclusão total dos trabalhadores na gestão do sistema. A retomada 

e ampliação dos direitos previdenciários deu-se com a Constituinte de 1987, e a promulgação da 

Constituição de 1988. Entre outros direitos, garantiu-se a gestão de trabalhadores, aposentados e 

empregadores na previdência, estabeleceu para o regime geral da previdência – setor privado – o 

cálculo de benefícios em base nos últimos 36 meses de contribuição, reajustou as aposentadorias em 

base de sua concessão com referencial dos salários mínimos na época e concedeu a aposentadoria 

de um salário mínimo a milhões de trabalhadores rurais, contribuindo para uma significativa 

distribuição de renda no país. Para o serviço público não há na prática integralidade na 

aposentadoria, garantido na lei, não estabelece o teto previdenciário, embora seja necessário fazê-lo. 

Parte desses direitos foi fruto das lutas travadas pelos trabalhadores, através de diversas 

mobilizações nos anos 1980 e da criação da CUT, que reforçou a reivindicação de vários direitos 

previdenciários de 1983 a 1988 em seus congressos. 

 

Reformas neoliberais na previdência: Banco Mundial, Emenda 20 e Fator Previdenciário 

O Banco Mundial, em sua política de privatização e combate ao déficit público, tem exigido 

dos países do Terceiro Mundo reformas profundas no sistema previdenciário. Na América Latina é 

onde ocorreu o maior laboratório dessas investidas. O Chile privatizou totalmente o seu sistema em 

1980, através de Administradoras de Fundos de Pensão privadas. Porém, os militares ficaram fora 

de todas as reformas, sendo garantido a todos a integralidade dos salários financiadas sempre pelos 

cofres públicos. No caso chileno, somente 50% dos trabalhadores ativos contribuem para o sistema, 

devido seu alto custo de administração, mais de 20% do total das contribuições feitas. O modelo 

preconizado pelo Banco Mundial estabelece três pilares: o primeiro, público para todos, em base de 

uma remuneração básica, abaixo de subsistência; o 2º pilar privado e compulsório e o 3º pilar 

voluntário e privado. 

Nesse contexto é que se deu a reforma da previdência social brasileira com a Emenda 20. 

Nessa emenda constitucional estabeleceu-se o limite de idade de 60 anos para homens e 55 para 

mulheres para os servidores públicos, 10 anos de exercício efetivo no cargo. Para o regime geral da 

Previdência tentou-se estabelecer o limite de idade (60 e 55 anos), mas foi derrotado no Congresso 

por um voto, porém caiu a concessão da aposentadoria calculada nos últimos 36 meses e a 

aposentadoria proporcional. 

Frente à derrota do governo no limite de idade, num projeto-relâmpago, o governo com uma 

maioria eventual, conseguida através da compra de votos mediante liberação de verbas públicas, 

estabeleceu o Fator Previdenciário como novo cálculo para exigir uma maior contribuição e idade 

dos trabalhadores. Esse fator prejudica os mais pobres e as mulheres, além de estabelecer em 
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relação ao cálculo anterior um redutor de 30% nas aposentadorias, obrigando a todos trabalharem 

mais para garantir o mesmo nível de aposentadoria da lei anterior. 

 

Déficit ou desvio de fontes financiadoras da previdência social? 

É constante o anúncio do governo do déficit da previdência. Porém o governo não tem 

respeitado o que foi aprovado como financiamento do sistema, principalmente o art. 195 da 

Constituição Federal. A previdência só tem computado os valores de contribuição direta de 

empregadores e trabalhadores e esquece deliberadamente as demais contribuições legais 

constitucionais, além de reter 20% desses valores pela famigerada DRU (Desvinculação de 

Recursos da União) para aplicar em outras áreas fora do interesse social. 

Eis os números que o governo apresenta: 

 

RECEITAS – 2000 – EM MILHÕES DE REAIS 
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DESPESAS 2000 – EM MILHÕES DE REAIS 

 

 
 

No seu cálculo o governo apresentou um déficit de 13 bilhões de reais, mas refazendo esses 

cálculos para a seguridade social, em base das normas constitucionais chegamos a um superávit, 

conforme os números abaixo: 

 

RECEITAS – 2000 – ANFIP – EM MILHÕES DE REAIS 
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DESPESAS – 2000 – ANFIP – EM MILHÕES DE REAIS 

 

 
 

A atual estrutura de financiamento da seguridade social, definida no artigo 195 da 

Constituição Federal é auto-sustentável se alocados devidamente os recursos orçamentários 

destinados para tal fim. 

O permanente discurso do déficit estabelece um terrorismo permanente para a opinião 

pública, querendo justificar a privatização do sistema de seguridade social. 

Fundos de Pensão: propomos o aparelhamento da Previdência Social (órgão) com recursos 

humanos e materiais com transparência, através da gestão/fiscalização paritária para 

acompanhamento dos recursos e sua aplicação. 

Para a complementação de salários no setor privado existem dois sistemas de previdência: 

um aberto e outro fechado. O fechado, constituído em sua grande parte de antigas empresas estatais 

totaliza 361 fundos de Pensão, com um total de 136 bilhões de reais em ativos e os planos abertos, 

dos Bancos, totalizam 2,9 bilhões. Houve recentemente a aprovação de duas leis complementares 

criando a possibilidade de fundos de pensões complementares para os servidores públicos (P.C. 

108/2001), estabelecendo como regras a contribuição paritária e a gestão paritária e no caso do setor 

privado (P.C. 109/2001) estabelecendo a portabilidade (transferência de um fundo para outro), a 

gestão por parte dos trabalhadores e aposentados de um terço nos Conselhos e entre outros itens a 

possibilidade de sindicatos e associações constituírem fundos de pensão complementares. 

Ainda está tramitando um projeto que regulamenta os fundos de pensão do setor público. Há 

uma avidez dos grandes bancos em retirar direitos dos participantes dos atuais fundos de pensão. 

Decreto 3.721/2001, do Ministério da Previdência, com a exigência de idade mínima para 65 anos 

nos planos de Benefício Definido (em base do atual salário) e de 60 anos para os planos de 

Contribuição Definida (salário futuro será calculado em base da contribuição), fere frontalmente a 

Constituição, além de outras medidas que retiram direitos dos trabalhadores, como a migração dos 

sistemas de benefício definido para contribuição definida, reduzindo assim os benefícios futuros. 

Tais medidas fortalecem os grandes banqueiros que movimentam fundos abertos sob sua 

exclusiva gestão. Nossas entidades de servidores públicos têm se posicionado contra a instituição de 

fundos de pensão no setor público, pois tal medida visa ampliar o nível de contribuição dos 

servidores que estão longo tempo sem reajuste, caracterizando o aumento de contribuição um 
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confisco, além de ferir a constitucionalidade da integralidade dos vencimentos estabelecida pela 

constituição. 

No setor privado foi recentemente criada a Anapar (Associação Nacional de Participantes de 

Fundos de Pensão) reunindo os participantes de fundos de pensão. A Anapar tem estabelecido uma 

plataforma de defesa dos direitos dos participantes: o não estabelecimento de limite de idade, defesa 

do plano de benefício definido, gestão paritária dos fundos e políticas de investimentos que 

preservem o emprego e salário e o desenvolvimento local sustentável com responsabilidade social. 

É necessário discutir no interior da CUT e das entidades filiadas a questão dos Fundos de Pensão no 

Setor Público. 

 

Gestão da previdência pública e dos fundos de pensão 

A gestão da previdência pública é uma conquista que nasce com a própria criação dos 

sistemas previdenciários. Iniciou-se no Brasil, em 1923, nas antigas Caixas de Aposentadorias e 

pensões por empresa, evoluiu para os Institutos de pensão por categoria, sendo cortada tal 

participação durante os períodos de ditadura, e cortada definitivamente com a ditadura militar de 

1964, com a unificação do INPS em 1966. Os períodos de exclusão dos trabalhadores e aposentados 

da gestão na previdência propiciou desvios de recursos para outras atividades como obras 

faraônicas, sem que esse dinheiro voltasse para a Previdência. 

Foi retomada a gestão com a Constituição de 1988, e apesar da emenda 20 de 1998 ter 

cortado direitos previdenciários, a gestão evoluiu para uma gestão quadripartite paritária 

(empregados, aposentados, governo e patrões). Apesar disso, o governo arbitraria e 

inconstitucionalmente, através de MP, em junho de 1999, extingui o Conselho Nacional de 

Seguridade Social (reunindo Saúde, Previdência e Assistência), e os mais de 290 Conselhos 

Estaduais e Municipais de Previdência Social. A Direção Nacional em dezembro de 2000 instituiu 

uma campanha: “Aposentadoria justa e digna: gestão paritária da previdência”, no sentido de 

retomar os Conselhos locais. 

A mesma garantia paritária é dada aos fundos de pensão do setor privado, como aos regimes 

de previdência dos servidores públicos. No caso dos Fundos de Pensão privados, há um dispositivo 

legal (P.C.109/2001), garantindo-se somente um terço da representação nos Conselhos. Quando da 

gestão exclusiva dos fundos de pensão das empresas estatais, por parte do governo, houve 

considerável desvio de recursos prejudicando as aposentadorias futuras desses trabalhadores. No 

caso dos servidores públicos federais, estaduais e municipais, os Institutos de Pensão não tem tido a 

participação paritária dos servidores, contrariando a constituição vigente. 

 

Novos ataques aos direitos dos trabalhadores: documento do Banco Mundial de junho de 2000 

Numa análise estritamente econômica e fiscal, o documento começa atacando o alto nível de 

aposentadorias e pensões públicas, mas ao mesmo tempo atacando todo o sistema previdenciário 

afirmando que o Brasil desvia recursos da educação comprometendo as gerações futuras: “Em 

1999, pela primeira vez, as despesas governamentais com a previdência social de 21 milhões de 

aposentados ultrapassaram as despesas com a educação de 48 milhões de estudantes. Num país 

jovem como o Brasil – com cinco vezes mais gente com menos de 20 anos de idade do que há com 

mais de 60 anos – essas mudanças assinalam uma distribuição cada vez pior dos recursos públicos. 

A previdência social tem prejudicado o crescimento corrente contribuindo para a enorme dívida 
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pública do país, e agora ameaça a prosperidade por muitos anos no futuro, na medida em que desvia 

recursos que deveriam ser investidos no futuro”. 

O Banco Mundial ataca frontalmente nossa soberania ao interferir na alocação de verbas 

públicas. Tal altitude demonstra que os aposentados deverão ter cortes drásticos, como propôs o 

FMI na recente crise da Argentina, ditando a morte lenta aos aposentados. 

O documento do Banco Mundial em suas conclusões recomenda ao governo brasileiro a 

continuação da reforma para o RGPS (Regime Geral de Previdência Social–INSS), com a adoção 

do limite de idade (60 anos – homens e 55 anos – mulheres), além de estabelecer metas que 

reduzam ainda mais o teto vigente (1.500 reais), com redutores de pensões menores, a exemplo do 

Fator Previdenciário. Coloca como urgentíssima uma nova reforma para os servidores públicos com 

os seguintes pontos: a) nova reforma constitucional com aprovação da emenda Hauly, com um 

único regime (RGPS); b) remoção do art. 40 da CF que estabelece o salário integral para 

aposentadoria; c) aumento do período de contribuição e permanência mínima no cargo; d) 

Aposentadorias de salários mais baixos, igual de 60 a 70% dos atuais salários da ativa e salários 

mais alto, 30 a 40% dos salários em atividade. 

 

Pauta dos trabalhadores cutistas para uma previdência mais universal 

Para avançarmos na universalização dos direitos previdenciários, gestão paritária, melhoria 

dos direitos, aposentadorias dignas e justas, necessitamos implementar a pauta seguinte:  

Uma previdência geral, como seguro social público, até 20 SM indistintamente para 

trabalhadores do setor público e privado, com benefícios correspondentes a esses valores e com 

complementação de fundos de pensão acima desses limites; 

A Reforma Previdenciária veio mais uma vez aumentar os encargos da Previdência para a 

classe trabalhadora, isentando o empregador de sua obrigação, ou seja, o calote. Recolhe 

compulsoriamente dos trabalhadores(as) e as autoridades não fiscalizam de forma contundente as 

empresas sonegadoras, verdadeiro ralo das verbas. Ainda isenta as “instituições filantrópicas” como 

Bingos, Fundação Roberto Marinho etc. 

Não aprovação da Emenda Constitucional 136/99 que retoma o confisco redutor de salários 

para os aposentados quer do regime geral da previdência, como dos servidores públicos; 

Preservação dos direitos previdenciários conforme disposições originais da Constituição 

Federal de 1988 e Leis 8.212 e 8.213/91 para trabalhadores do setor privado e público; 

Não aceitação das imposições do FMI e Banco Mundial quanto à redução de direitos 

previdenciários estabelecidas nos acordos de cooperação para concessão de empréstimos; 

Gestão paritária, entre trabalhadores/servidores, aposentados, governo e patrões, do âmbito 

local ao âmbito nacional, de todos os regimes previdenciários: RGPS, Fundos de Pensão 

Complementares e Regimes dos Servidores Públicos; 

Ratificação da Convenção 102 da OIT e subseqüentes sobre Seguridade Social 

(estabelecendo nove benefícios básicos) com o auxílio-desemprego proporcional ao salário dos 

trabalhadores quando em atividade laboral; 

Aposentadorias especiais, insalubres, penosas e perigosas aos 15, 20 e 25 anos, com 

comprovação em formulário acompanhado pelo sindicato, sem limite de idade, com permanente 

direito de conversão de especial para comum e vice-versa e não incidência do equipamento de 

proteção individual no direito da aposentadoria especial; 
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O limite de idade para aposentadoria é contraditório, onde uma pequena parcela da 

população atinge a idade estabelecida, generaliza de forma equivocada como um todo (nacional) 

não considerando as realidades regionais e as características do trabalho realizado. 

Permanente formação dos trabalhadores sobre assuntos previdenciários, para gestão e 

conhecimento de direitos, para trabalhadores do RGPS, Fundos de Pensão Complementares e 

Institutos dos servidores públicos; 

Seguro Acidente de Trabalho, com benefícios, tratamento e reabilitação públicos com gestão 

paritária; 

Reajuste das atuais aposentadorias e pensões, garantindo-se o poder de compra em base dos 

valores originais de sua concessão e reajustes constantes para elevação das aposentadorias e 

pensões mais baixas; 

Implantação do benefício de renda mínima para as populações em permanente estado de 

risco social (seca, pobreza, enchentes etc.) combinado com programas de geração de emprego e 

renda solidários. 

Ampliação dos benefícios assistenciais, como do amparo assistencial do idoso e ao 

deficiente, com redução das exigências de renda mínima, tendo como fonte de recursos o 

Orçamento Geral da União; 

Ampliação dos direitos previdenciários aos trabalhadores rurais, tanto assalariados como do 

regime de agricultura familiar, combinando regime especial contributivo com recursos provindos do 

Orçamento da União. 

Garantir que as verbas da Seguridade Social se destinem exclusivamente à saúde, 

previdência e assistência social conforme preceito constitucional. Que a previdência tenha garantido 

três fundos: o fundo RGPS, o Fundo Assistencial e o Fundo Misto para os segurados especiais 

(rurais). 

 

Em defesa da previdência pública e solidária 

O novo acordo assinado no mês de agosto entre o governo brasileiro e o FMI exige, entre 

outras coisas, o aprofundamento da “reforma” da previdência, que já vem sendo aplicada por FHC 

desde 1998, ameaçando agora com o desconto dos trabalhadores aposentados. 

Hoje, em vários governos estaduais e municipais, em aplicação da EC 20, os regimes de 

aposentadoria dos servidores vem sendo atacados, com a redução de direitos e a abertura para a 

“capitalização individual” ou fundos de pensão. 

A defesa da Previdência Pública e Solidária é um direito coletivo do conjunto da classe 

trabalhadora, não é possível aceitar sua destruição através da “reforma” de FHC. 

A CUT chama todos os sindicatos a engajarem uma luta pela revogação da EC 20, da Lei 

9.717 e as Leis que derivam da “reforma”, como forma de defender a Previdência Pública e 

Solidária. 
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Resoluções 

 

Resolução Nº 01 

Em defesa da previdência pública e solidária 

O novo acordo assinado no mês de agosto entre o governo brasileiro e o FMI exige, entre 

outras coisas, o aprofundamento da “reforma” da previdência, que já vem sendo aplicada por FHC 

desde 1998, ameaçando agora com o desconto dos trabalhadores aposentados. 

Hoje, em vários governos estaduais e municipais, em aplicação da EC 20, os regimes de 

aposentadoria dos servidores vêm sendo atacados, com a redução de direitos e a abertura para a 

“capitalização individual” ou fundos de pensão. 

A defesa da Previdência Pública e Solidária é um direito coletivo do conjunto da classe 

trabalhadora, não é possível aceitar sua destruição através da “reforma” de FHC. 

A CUT chama todos os sindicatos a engajarem uma luta pela revogação da EC 20, da Lei 

9.717 e as Leis que derivam da “reforma”, como forma de defender a Previdência Pública e 

Solidária. 

 

Política de gênero 

 

Divisão sexual do trabalho e relações sociais de gênero 

A trajetória da organização das mulheres nos movimentos sociais aponta como elemento 

importante a noção de divisão sexual do trabalho, o que permite perceber a construção social dos 

papéis exercidos pela mulher no espaço dito “natural””– a família, e cujos traços têm determinado a 

desigualdade da mulher na sociedade. Esta noção possibilita melhor compreender a forma como se 

dá a exclusão da mulher no mercado de trabalho, dado o reconhecimento do fardo de acumular o 

papel de trabalhadora responsável pela reprodução da força de trabalho – como a tarefa principal; e 

a responsabilidade pesada, porém invisível e não reconhecida, do trabalho doméstico. 

A contradição de ser trabalhadora assalariada, trabalhando fora de casa, traz sentimentos de 

culpa uma vez que a mulher, quase sempre, é a única pessoa da família responsável pelo cuidado 

das crianças e do espaço do lar. Isso faz com que se pense o trabalho profissional como secundário 

diante do trabalho de esposa e mãe. 

Outra noção importante, presente na trajetória da organização das mulheres na CUT, é a de 

relações sociais de gênero. Este conceito tem permitido compreender comportamentos, atributos, 

papéis sociais, crenças e atitudes de homens e mulheres em diferentes espaços sociais, bem como 

em diferentes sociedades. O primeiro elemento norteador desta discussão é o poder: é nele que se 

insere a marca das desigualdades sociais no mundo do trabalho, nas relações familiares e no espaço 

doméstico, ou seja, nos espaços público e privado. 

O poder ao qual nos referimos é o poder de decidir, da autonomia, da autodeterminação, do 

controle de decisão sobre o seu próprio corpo, da vivência da sexualidade, do exercício da 

maternidade, da escolha profissional, enfim sobre todas as questões que envolvem o exercício da 

sua cidadania enquanto sujeito social e político. 

Diante desta situação, as mulheres organizadas nos vários movimentos passam a reivindicar 

o fim da discriminação salarial, profissional e sindical, exigindo melhores condições de trabalho e a 

implementação de políticas públicas que possibilitem tornar compatíveis as tarefas do trabalho e da 
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reprodução. Por isso se recoloca sempre a luta por creche caracterizando-a como um direito das 

crianças e responsabilidade do Estado. 

 

Saúde da mulher trabalhadora 

As discussões sobre a saúde da mulher vêm acrescidas de um conjunto de reivindicações, 

que envolvem os direitos sexuais e reprodutivos, como o direito a decidir sobre o seu corpo, à 

melhor prevenção e tratamento das DSTs/Aids, a prevenção e ao tratamento do câncer de mama e 

colo do útero, enfim, melhores condições de atendimento à saúde. 

Disso decorrem reivindicações concretas que marcam a identidade oprimida das mulheres: 

seu direito de optar conscientemente por ter ou não filhos, direito à informação e ao planejamento 

familiar agregado, direito de acesso aos diversos métodos contraceptivos, direito ao aborto como 

uma opção individual e direito a programas de saúde como o PAISM – Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher. Este programa, bastante discutido quando da implementação do 

Sistema Único de Saúde, teve sua implantação restrita a poucos municípios, se constituindo muito 

mais num compromisso de governos democrático-populares do que numa efetiva política na área de 

saúde. 

A não implementação da legislação sobre planejamento familiar tem deixado as mulheres, 

os homens e os casais com pouca ou nenhuma opção para planejar o controle da fecundidade (seja 

para limitar ou aumentar o número de filhos) e para decidir conscientemente sobre sua família. 

Embora o planejamento familiar seja um direito de todo cidadão, o Estado está longe de realizar 

ações preventivas e educativas que garantam o acesso igualitário às informações, meios, métodos e 

técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. 

Nesse sentido, o movimento sindical pode e deve contribuir para que as trabalhadoras e os 

trabalhadores conheçam esse direito, para que possam exigir sua garantia nas Unidades de Saúde. 

Outro grave problema que atinge as mulheres trabalhadoras, relacionado ao anterior, é a não 

legalização do aborto. O aborto ilegal é um dos principais responsáveis pelo alto índice de 

mortalidade entre as mulheres, em especial das trabalhadoras pobres, que são obrigadas a utilizar o 

serviço de clínicas clandestinas, sem assistência e acompanhamento. Segundo dados da 

Organização Mundial de Saúde, de 1998, cerca de 4 milhões e 200 mil mulheres por ano submetem-

se a abortamentos na América Latina e Caribe, a maior parte deles realizados em condições 

inseguras e de forma encoberta pela clandestinidade, causando seqüelas irreparáveis para sua saúde 

e, em muitos casos, levando-as à morte. O aborto é a 4ª causa de morte materna. Esses dados 

demonstram que o aborto é uma questão de saúde pública e, como tal, deve ser de responsabilidade 

do Estado a garantia de uma política pública que atenda as demandas das mulheres em relação a tal 

procedimento. 

É fundamental que a Central Única dos Trabalhadores e seus sindicatos acompanhem as 

discussões sobre a descriminalização e legalização do aborto no âmbito legal e participem 

ativamente de campanhas junto com outras entidades sociais, como por exemplo, a Rede Latino-

americana e do Caribe pela Despenalização e Legalização do Aborto e a Rede Nacional Feminista 

de Saúde e Direitos Reprodutivos. 

Existem ainda outras necessidades específicas das mulheres trabalhadoras em relação à 

saúde, afinal as enfermidades não estão isentas de determinantes culturais e ideológicas. Assim, por 

exemplo, nos locais de trabalho, são as mulheres as mais atingidas pela LER (Lesões por Esforços 
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Repetitivos) pois, na divisão sexual do trabalho, para as trabalhadoras são definidas as atividades 

monótonas e repetitivas, e que exigem maior destreza manual – por serem consideradas como mais 

“afeitas” às mulheres. 

A organização do trabalho também oferece riscos diferenciados para as mulheres. Cansaço, 

assédio psicológico, fadiga física e mental, por exemplo”– oriundos de pressões diferenciadas, 

trazem agravos à saúde física e mental de trabalhadores e trabalhadoras, mas se agravam em relação 

às mulheres devido à dupla jornada e ao modo diferenciado de inserção no mundo do trabalho. 

Nesse sentido, as CIPAs (Comissões Internas de Prevenção de Acidentes) podem se 

constituir num bom mecanismo para dar visibilidade às doenças e aos acidentes das mulheres, e 

simultaneamente atuar sobre essas especificidades. Da mesma forma, é fundamental a participação 

das mulheres nestes espaços, pautando tais problemas e utilizando-os enquanto instrumento de 

organização das próprias mulheres no sindicalismo. 

Para além do local de trabalho, o movimento sindical pode buscar uma atuação junto aos 

Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, cobrando a divulgação dos acidentes e das 

doenças relacionadas ao trabalho segundo sexo, cor e idade, dentre outras variáveis, para que se 

possa exigir a punição das empresas responsáveis por causar e/ou omitir doenças e acidentes e 

manter as discriminações contra a mulher trabalhadora. 

Por fim, destaca-se no período recente que o número de mulheres vivendo com Aids tem 

aumentado significativamente, o que coloca a necessidade de a CUT considerar também esse tema 

na elaboração de ações sindicais voltadas para a superação deste problema. 

Frente a esse conjunto de questões relacionadas à saúde das trabalhadoras, é preciso uma 

estratégia de intervenção do movimento sindical que combine: uma atuação simultânea nos âmbitos 

legislativo e executivo, para garantir o controle social tanto na elaboração como na implementação 

de programas estaduais e municipais; a realização de campanhas de esclarecimento às trabalhadoras 

para garantia de seus direitos em relação à saúde; a atuação junto às entidades sociais e órgãos 

governamentais para a elaboração e implementação de políticas de prevenção, numa concepção de 

saúde integral da mulher e de efetivo controle social. 

 

Violência contra a mulher 

Violência sexista é aquela que a mulher sofre pelo fato de ser mulher e que é exercida pelos 

homens considerar como violência às desigualdades salariais, discriminadas por idade e etnia, uso 

do corpo da mulher como mercadoria de forma desqualificatória. Tem suas bases na existência de 

relações desiguais entre homens e mulheres que são sustentadas pela construção social do ser 

mulher como gênero feminino inferior ao ser homem como gênero masculino. 

As mulheres vivem uma situação de desigualdade em todas as esferas da sociedade, 

dependentes e pertencentes aos homens. Como decorrência dessas relações desiguais de gênero, 

todas estão sujeitas a esse tipo de violência, que é sempre praticada pelos homens, e por isso a 

chamamos de violência sexista. 

A violência sexista afeta todas as mulheres e meninas, mas são mais vulneráveis as que 

vivem em situação de precariedade absoluta, as que sofrem devido à raça, religião e orientação 

sexual, assim como as mulheres indígenas, as migrantes, as refugiadas de guerra ou as que vivem 

sob ocupação estrangeira. 
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As manifestações de violência são pressões psicológicas, maus tratos físicos, piadas, 

cantadas, humilhações, acusações, calúnias, assédio sexual, estupro e assassinato. Para isso o 

agressor faz uso da força física e também de ameaças. A existência dessa violência coloca as 

mulheres em uma situação de medo e ameaça permanente. 

De acordo com dados mundiais, o risco de uma mulher ser agredida em sua própria casa, 

pelo marido ou companheiro, é nove vezes maior do que na rua. No Brasil, por exemplo, a violação 

sexual só é considerada estupro quando o ato é praticado por estranhos. Ela é aceita como normal 

no interior do casamento. 

No Brasil os dados sobre a violência sexista são poucos, e em geral constituem estimativas, 

uma vez que ainda muito poucos casos são denunciados e o sistema de registro é falho. Mesmo 

assim, alguns dados nos mostram que a violência contra as mulheres é mais freqüente do que se 

imagina. Dos atos de violência que elas sofrem, a maioria é praticada por alguém próximo. Estima-

se que a cada quatro minutos uma mulher é vítima de algum tipo de violência. Dos casos de 

assassinatos, 70% são cometidos por ex-maridos, ex-amantes, ex-namorados. 

A luta feminista, o surgimento das Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher e o debate 

público sobre a questão contribuíram para que muitas mulheres vencessem a barreira do medo e da 

vergonha e denunciassem os maus-tratos sofridos. Trazida à luz, traduzida em estatísticas, a 

violência sexista revelou-se um problema: a situação de violação dos direitos das mulheres é grave 

e ameaça sua própria existência. Nestes anos de luta, o movimento de mulheres construiu uma 

ampla plataforma de reivindicações de combate à violência. 

Recentemente conquistamos um grande instrumento nesse aspecto, que foi a aprovação do 

projeto de lei de autoria da deputada Iara Bernardi, que inclui o assédio sexual no local de trabalho 

no código penal e o situa como uma conduta não aceita socialmente. Porém, fica ainda o desafio de 

divulgar mais esta conquista para as trabalhadoras, incentivá-las a denunciar os atos de assédio e 

propiciar-lhes o acompanhamento jurídico e também psicológico nestes casos. 

 

Ações afirmativas 

A Comissão Nacional Sobre a Mulher Trabalhadora da CUT, em um primeiro momento, 

teve como objetivo central difundir a política de gênero desenvolvendo interfaces com as demais 

políticas da CUT. 

Ao longo destes 15 anos, sem dúvida, a aprovação da garantia de creches em todos os 

eventos da CUT, a resolução aprovada no 4º Concut de garantia das vagas nos eventos formativos 

de um número de mulheres proporcional à base sindical e a implementação de cotas de “gênero” de 

participação nas instâncias de direção, foram grandes êxitos de sua luta. 

Atualmente todas as Estaduais da CUT aplicam a porcentagem estabelecida e, em alguns 

estados, ultrapassam esta porcentagem. Porém, em que pese o avanço da aplicação das cotas na 

composição das direções, consideramos necessária a continuidade deste debate para: efetivamente 

aplicar as resoluções congressuais, fortalecer as políticas afirmativas; garantir a equidade de gênero 

no sindicalismo cutista, distribuir o poder entre homens e mulheres e aplicar medidas que 

possibilitem a participação efetiva das mulheres no cotidiano no movimento sindical. 

As ações afirmativas e a equidade sempre foram trabalhadas como uma estratégia não como 

um fim. O que as mulheres querem com essa estratégia é a igualdade de direitos: direito ao 

exercício da cidadania, à igualdade salarial, formação e requalificação profissional, formação e 
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capacitação política de gênero para o empoderamento das mulheres nos sindicatos, direitos à 

garantia dos direitos sociais e de equipamentos sociais, direito ao trabalho digno, direito de ir e vir 

sem ser violentadas. 

 

Mundo do trabalho e ação sindical 

A globalização tem colocado regiões inteiras do planeta numa situação perversa em que 

predomina a exclusão social, o desemprego e o ataque permanente aos direitos sociais e trabalhistas. 

Os processos de integração de mercados – como o Mercosul e a ALCA, marcados pelo caráter 

neoliberal, também implicam na redução cada vez maior dos direitos sociais e trabalhistas. A 

política ditada pelas instituições financeiras multilaterais como a OMC, o FMI e o Banco Mundial, 

pregam a eliminação das barreiras ao comércio e aos investimentos. O que queremos é que sejam 

eliminadas as barreiras sociais, e que se promova a distribuição de renda e a inclusão social. 

Este quadro afeta de forma direta os trabalhadores e trabalhadoras em nível mundial, 

considerando-se as transformações produtivas e a flexibilização das relações de trabalho. Mas 

também aqui é preciso considerar o enfoque de gênero, pois tais processos geram conseqüências 

diferentes para as mulheres, ampliando sua presença no mercado de trabalho informal, em domicílio 

e a tempo parcial. Há um grande contingente de trabalhadores no mercado informal, sem garantia 

dos direitos trabalhistas, onde a maioria é composta de mulheres. Em escala mundial, o que 

constamos é um processo acentuado de feminização da pobreza. 

Também no Brasil, são as mulheres que recebem os salários mais baixos e que se encontram 

nos postos de trabalho em piores condições. São as famílias chefiadas pelas mulheres que estão 

expostas às condições de vida mais precarizadas. Em matéria de remuneração, as desigualdades 

entre homens e mulheres são gritantes: 51,4% das mulheres que integram a População 

Economicamente Ativa (PEA), não possuem renda mensal regular. Dentre as que possuem algum 

tipo de remuneração regular, quase 30% recebem até dois salários mínimos mensais (IBGE/PNAD-

1999). 

As desigualdades de remuneração se tornam ainda mais contrastantes ao se comparar 

simultaneamente as variáveis de sexo e cor. Há uma hierarquia entre o conjunto da força de 

trabalho, onde os homens brancos recebem os melhores salários/rendimentos, seguidos pelas 

mulheres brancas e homens negros, colocando na base dessa pirâmide as mulheres negras, com 

rendimentos significativamente menores. Em alguns casos, como na região metropolitana de 

Salvador, o rendimento médio mensal das mulheres negras equivale a apenas 28,3% do rendimento 

dos homens brancos. 

Em que pese o crescimento da mão-de-obra feminina, o preconceito e a discriminação são 

fatores que têm dificultado e mesmo impedido o acesso e a permanência das mulheres no emprego. 

A raça, a idade, o estado civil e a boa aparência ainda interferem no ingresso no mercado de 

trabalho. 

Com a implementação das políticas neoliberais, nos últimos 11 anos a quantidade de 

mulheres que vivem na pobreza aumentou desproporcionalmente em relação aos homens, 

constituindo o que se chama de feminização da pobreza. No Brasil, os índices de aumento da 

pobreza feminina podem ser medidos pelos baixos salários das mulheres e pela dificuldade de 

acesso ao trabalho formal e ao gozo de direitos trabalhistas e previdenciários, bem como pelo 
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aumento percentual de famílias chefiadas por mulheres. Entre 1970-1989 este percentual saltou de 

13% para 20%.  

Por isso é que consideramos que os movimentos de mulheres, deflagrados a partir do fim 

dos anos 1960, tiveram e têm fundamental importância para a luta geral, principalmente pela crítica 

que fazem ao patriarcado e às suas conseqüências, sejam em casa, no Estado, na religião ou no local 

de trabalho, dando início ao processo de revolução de mentalidades. 

O ingresso das mulheres no mundo público, especialmente no mercado de trabalho, bem 

como nos diversos movimentos sociais, organizando, construindo, fazendo greves e aumentando 

sua participação nas direções dos sindicatos, confederações, federações e CUT, levou para dentro 

destes uma nova forma de ver e pensar o mundo e a necessidade de se tratar a questão do poder de 

forma solidária e partilhada. No mundo inteiro as mulheres estão presentes nas diversas formas de 

lutas por liberdade, paz e condições de trabalho. 

As mulheres brasileiras conseguiram avançar muito, mesmo diante desse caos. Estamos 

freqüentando mais as escolas, estamos inseridas nos mais diversos setores da economia, estamos 

adquirindo condições de assumir a chefia de nossas famílias sozinhas ou dividindo essa 

responsabilidade com nossos companheiros. Porém ainda somos discriminadas e sofremos as 

conseqüências desse modelo econômico e político não só como classe, mas também como 

mulheres. 

Nesse sentido, um outro desafio é a necessidade de criar estratégias para garantir o espaço 

das mulheres no mercado de trabalho, na tentativa de romper com a discriminação sexista, seja 

através das políticas públicas de emprego e renda e das iniciativas de desenvolvimento local, 

sustentável e solidário, através do acesso ao crédito, e também nas negociações e acordos coletivos, 

com a inclusão de cláusulas de valorização do trabalho feminino. 

Com isso queremos lutar, junto com os homens, na construção de estruturas solidárias e 

democráticas. Queremos um mundo com melhores condições de vida e de trabalho, com salários 

eqüitativos e com igualdade de oportunidades entre os sexos em todos os espaços públicos e 

privados. Enfim, queremos garantir que a diferença biológica não seja traduzida em desigualdade – 

só assim poderemos viver uma verdadeira democracia: mulheres e homens com igualdade de 

direitos. 

Acreditamos que o desafio colocado para o movimento sindical é o fortalecimento da 

política de gênero na agenda sindical, na perspectiva de proporcionar às mulheres oportunidades 

iguais às dos homens trabalhadores, tanto nos espaços de trabalho como nos espaços de decisão e de 

poder. Bem como a luta pelo aumento significativo do salário mínimo, como uma forma de 

distribuição de renda em nosso país. 

Entre as políticas públicas está faltando a principal: a política salarial. 

Necessário que os trabalhadores organizados na CUT saibam os valores financeiros de 

quanto produzimos e no que são empregados. 

Conhecer para definir e defender uma política salarial que atenda os interesses dos 

trabalhadores. 

Qual é política salarial defendida pela CUT. 

Onde estão os estudos do DIEESE que subsidiaram as análises econômicas, a partir dos 

quais vamos definir a política salarial. 
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Propõe-se a inclusão de um texto explicativo sobre a situação econômica do país e que se 

aponte os princípios básicos definidores da política salarial que a CUT defenderá em todos os 

fóruns para os seus trabalhadores, tanto para o setor privado como para o público. 

 

A organização das mulheres na CUT 

O debate sobre a importância e a necessidade da organização das mulheres no movimento 

sindical cutista é anterior à própria criação da Comissão Nacional sobre a Mulher Trabalhadora 

(CNMT), em 1986. Entretanto, esse debate continua atual e, a partir de grandes transformações no 

mundo do trabalho ocorridas nas décadas de 1980 e 1990 e do aprofundamento da exclusão e da 

discriminação, também de gênero, tem sido desafiado pela necessidade de incorporar esses novos 

elementos. 

Sem dúvida, a criação da CNMT – precedida inclusive da criação de várias comissões 

estaduais, como por exemplo, nos estados de São Paulo e da Paraíba – foi um marco importante 

nesse processo. Outro momento importante foi o 2º Encontro Nacional sobre a Mulher 

Trabalhadora, em 1991, quando apareceu pela primeira vez a idéia de se construir uma Secretaria da 

Mulher para imprimir o enfoque de gênero no conjunto das políticas da CUT. O debate foi norteado 

pela estratégia de se implantar um conjunto de ações afirmativas que possibilitassem efetivamente 

uma maior participação das mulheres no conjunto do movimento sindical cutista. Tirou-se então, 

como prioridade estratégica, a discussão de cotas de participação das mulheres (a cota de gênero) 

nas direções. A aprovação das cotas da 6ª Plenária Nacional da CUT, em 1993, trouxe um avanço 

muito positivo à discussão da organização das mulheres. 

Significou, por parte da CUT, o reconhecimento de que a classe trabalhadora é composta por 

dois sexos, que a relação entre eles na sociedade e no mundo do trabalho é desigual, que essa 

desigualdade é produzida culturalmente e se reflete tanto nas condições de vida e de trabalho de 

homens e mulheres como no acesso aos vários espaços de poder. Em suma, reconheceu-se que essa 

desigualdade, na prática, implica numa situação de discriminação das mulheres, situação essa que 

precisa ser modificada. 

Significou também um avanço na elaboração de estratégias para superar essas 

discriminações, adotando a noção de “ações afirmativas” como um elemento temporário importante 

para corrigir tais desigualdades. 

Mais ainda, constituiu-se num belo exemplo de maturidade política e de como podemos, em 

que pese nossas diferenças de análise e de caminhos a serem trilhados, superar nossas divergências 

e construir, na prática, consensos e encaminhamentos comuns. 

A 9ª Plenária Nacional da CUT, em 1999, acrescenta novos contornos e novos argumentos a 

essa discussão, recolocando a proposta de mudança da forma de organização das mulheres de 

Comissão para Secretaria. Nesse processo, muitos calorosos debates foram realizados e muitos 

argumentos importantes foram elaborados. 

Em que pese a existência de argumentos e propostas divergentes, cremos que novamente 

avançamos nessa discussão no interior da CUT. A política de gênero e os problemas específicos das 

mulheres no mundo do trabalho ganharam maior visibilidade, bem como a necessidade de 

desenvolver ações concretas, tanto internamente na CUT como nas relações de trabalho, para tratar 

tais questões (como, por exemplo, a discriminação salarial, a discriminação no acesso/permanência 

no emprego e nas próprias condições de trabalho). 
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O fato da coordenadora da CNMT passar a compor a Executiva Nacional e ter sido eleita no 

7º Congresso Nacional da CUT é também fruto do avanço das mulheres nesse debate. Nele, muitos 

consensos também forma construídos: 

a) É consenso entre nós que a forma atual de organização das mulheres na CUT não responde à 

necessidade de efetiva incorporação e participação das mulheres no conjunto do sindicalismo cutista 

nem à demanda colocada para a CNMT; 

b) É consenso que a política de cotas favoreceu a participação das mulheres nas direções executivas, 

e que isso contribuiu para a inclusão da dimensão de gênero em várias políticas da CUT. Mas é 

também consenso que a política de contas, por si só, é insuficiente para garantir a real inserção das 

mulheres no sindicalismo; 

c) É consenso que estamos todas sensibilizadas e convencidas da necessidade de efetivamente 

avançarmos nesse debate, e que para isso precisamos de uma alternativa que nos unifique. 

Porém, para concretizar esse salto de qualidade, cremos que não podemos continuar nosso 

debate com a tônica na forma, que muitas vezes reduz à polaridade entre Comissão e Secretaria. É 

preciso discutir dialeticamente forma e conteúdo, de maneira que construamos uma alternativa que 

nos unifique. 

Nosso problema é como consolidar a organização das mulheres no conjunto do sindicalismo 

cutista – desde os locais de trabalho até a totalidade dos sindicatos filiados e entidades filiadas e 

orgânicas à CUT– e de fato incorporar a temática de gênero e ação sindical, buscando modificar a 

situação de discriminação das mulheres no mundo do trabalho. O debate estatutário, sem dúvida, é 

importante. Mas ele precisa ser decorrência de uma proposta mais ampla, que considere os reais 

problemas das trabalhadoras e a formulação política de enfrentá-los. 

 

Resoluções 

 

Resolução Nº 1 

1. Lutar pela implantação, nos municípios, de delegacias especializadas da mulher com pessoal 

capacitado para o atendimento; 

2. Facilitar o acesso dos trabalhadores rurais aos benefícios previdenciários, a exemplo do salário-

maternidade; 

3. Produzir estudos para diagnóstico acerca das trabalhadoras rurais e suas especificidades; 

4. Valorização da cultura regionalizada e seus meios de expressão. Valorização da cultura 

regionalizada e seus meios de expressão. 

 

Resolução Nº 2 

Esta 10ª Plenária ratifica incluir na tese o Plano de Lutas de política de gênero aprovado na 

9ª Plenária. 

 

Resolução Nº 3 

O coletivo de mulheres da CUT/ES alerta a direção da CUT Nacional sobre a necessidade de 

se manter as políticas afirmativas de gênero, tão caras em sua formulação e tão essenciais na luta 

contra a discriminação de gênero. Todo o conjunto dos textos que compõem o caderno de textos da 

10ª Plenária Nacional não contempla a ação afirmativa de se usar o masculino e o feminino em sua 
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redação. Quando a própria CUT, que se proclama parceira e protagonista na luta contra, isso pode 

comprometer o trabalho de vários anos. 

 

Política de combate ao racismo 

 

Legislação e o combate ao racismo no Brasil 

O último Relatório Periódico Relativo à Convenção Internacional Sobre a Eliminação de 

todas as Formas de discriminação racial, enviado pelo Brasil às Nações Unidas, reconhece a 

existência de práticas racialmente discriminatórias que incidem nas relações trabalhistas, nas taxas 

de emprego e desemprego, no sistema educacional, nas taxas de analfabetismo, nos índices de 

mortalidade infantil e expectativa de vida, nas decisões do Judiciário etc. 

Isso significa que embora o princípio da não discriminação negativa em nossa CF/88 e a 

obrigação de implementação de ações de discriminação positiva, represente enorme avanço, e ainda 

com toda a legislação infraconstitucional no âmbito federal, estadual e municipal, não tem sido 

suficiente para estancar a reprodução de práticas discriminatórias, racistas e xenofóbicas. Registre-

se que somente em 1998 tivemos o primeiro caso julgado pelo TST, condenando uma empresa 

(Eletrosul) à reintegração de funcionário demitido por causa da cor da pele. 

Os tratados internacionais que, desde 1988, passaram a ter status de lei, têm sido pouco 

utilizados na garantia de fruição de direitos dos discriminados. Os resultados até o momento, 

obtidos com o Relatório feito pela CUT de descumprimento da Convenção 111 da OIT em 1992, 

têm sido tímidos, faltando maior investimento do próprio movimento sindical. 

Até pouco tempo o governo brasileiro, apesar de ser signatário da Convenção Internacional 

pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, não reconhecia a competência do 

Comitê Internacional para a eliminação do racismo; desta forma, o Comitê não podia receber e 

analisar denúncias de violações dos direitos humanos decorrentes de crime de racismo. 

Sindicalistas, ONGs, Movimento Negro, denunciaram ao PNUD, e como fruto dessa articulação em 

22/8/2001 a CCJ aprovou projeto reconhecendo a competência do Comitê e finalmente em 

4/10/2001, o Projeto se tornou lei, temos agora mais um instrumento jurídico de denúncia 

internacional a ser utilizado. 

Além disso, a Conferência Mundial Contra o Racismo, ocorrida em Durban, abriu algumas 

possibilidades no campo do direito. Novos Tratados Internacionais poderão surgir, dependendo da 

articulação dos vários movimentos. Para os afrodescendentes e indígenas, o reconhecimento por 

173 países de que “a escravidão é um crime contra a humanidade e que o tráfico transatlântico de 

escravos trouxe conseqüências nefastas aos povos indígenas e negros, e que na raiz da pobreza, 

racismo, xenofobia e intolerância, marginalização social, está o processo escravagista”, dá margens 

a lutas tanto no campo jurídico quanto político em busca de reparações. 

No momento, em termos de legislação, um tema polêmico ganha espaço na sociedade: é a 

cota para negros e negras em vários setores. Está tramitando o Projeto do senador José Sarney que 

prevê cotas para negros nas universidades públicas, e o Projeto do deputado Paulo Paim, que criará 

o Estatuto da Igualdade Racial, prevendo inclusive cotas para negros nos partidos políticos. Além 

disso, a Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, aprovou em 9/10/2001 cota de 40% para negros 

nas Universidades Públicas daquele estado da Federação. 
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O governo FHC está marcado por intensas contradições. Há aqueles favoráveis às Ações 

Afirmativas e os favoráveis à continuidade das políticas públicas universais. O próprio Presidente 

declara ser a favor das cotas na universidade, mas o ministro da Educação afirma em documento 

que é “contrário, dessa forma, às políticas educacionais que estabeleçam cotas...”. Por outro lado, o 

Ministério da Reforma Agrária estabeleceu, através da Portaria 202 de 4/9/2001, cotas de 40% para 

negros no âmbito das políticas do Ministério, e no próprio Ministério. 

O certo é que desde as primeiras leis abolicionistas, até os dias atuais, quando o legislativo 

discute leis específicas de promoção da população negra, muito se lutou, e muito ainda terá que ser 

lutado, pois a nossa sociedade é adepta do princípio neoliberal da meritocracia, entendendo que se 

“todos são iguais perante a lei”, não se deve privilegiar nenhum segmento, sem entender que o 

princípio da igualdade significa justamente tratar desigualmente os desiguais para igualá-los. 

 

Política cutista de combate ao racismo 

A CUT tem crescido a cada ano na discussão sobre o combate ao racismo mostrando uma 

sensível evolução desde que a CNCDR – Comissão Nacional Contra a Discriminação Racial da 

CUT – foi criada. Um dos reflexos deste fato é o respeito conquistado pela CUT nos fóruns e junto 

às organizações que tratam da questão racial. Embora todos já soubessem, o fato da Conferência de 

Durban reconhecer as desvantagens enfrentadas pela população negra no acesso à relação de 

trabalho, na trajetória ocupacional, na distribuição da massa salarial, além de reconhecer o estreito 

vínculo existente entre desemprego e racismo, e o sistemático confinamento de negros e negras em 

postos de trabalho mais sujeitos a morbidade e mortalidade profissionais, traz ao movimento 

sindical, que tem responsabilidade histórica com trabalhadores(as) na construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária, a necessidade de explorar mais adequadamente esse tema. No entanto, 

dentro da estrutura da CUT, o avanço da conscientização dos trabalhadores e dirigentes tem sido 

muito discreto se comparado com o grande potencial que temos. 

Cada sindicato filiado deveria obrigatoriamente discutir as políticas permanentes e, entre 

elas, o combate ao racismo. Este enorme potencial não é explorado adequadamente e a discussão 

acaba se dando de forma isolada, dependendo da vontade e determinação política de alguns 

militantes e/ou dirigentes sindicais. 

Os próprios sindicatos tratam a discussão racial como tema de responsabilidade de negros e 

negras, excluindo aquele que não é afrodescendente, quando a questão racial é um tema que deveria 

envolver e interessar a todos os cidadãos e, principalmente, a todo o dirigente sindical. 

Portanto, já não basta mais à CUT ter alguns poucos militantes nessa temática; é preciso 

ampliar o debate, e para isso a CUT precisa investir na formação e capacitação de novos dirigentes 

sindicais, de modo que esse tema seja levado dentro de cada sindicato e para cada local de trabalho. 

Surgem assim dois horizontes de atuação para a CUT e para a Comissão Racial: 

1) Ter em seus quadros militantes com conhecimento profundo da questão racial no Brasil e no 

mundo. 

2) Priorizar no meio sindical a conscientização e discussão da igualdade de oportunidade no 

emprego, a aplicação da Convenção 111 da OIT, a inserção de cláusulas de “igualdade de 

oportunidades” nos acordos coletivos de trabalho. 

O primeiro tópico propiciaria à Central participar das discussões nos diversos fóruns de 

debate racial de forma mais qualificada, debatendo a questão racial no mundo sob a ótica do 
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trabalhador e da trabalhadora. O segundo tópico trataria da política racial no campo sindical 

fazendo uma discussão mais dirigida, efetiva e produtiva. 

Diante destas prioridades, é fundamental que a CUT crie condições materiais para que se 

possa viabilizar este projeto de modo que garanta a estrutura adequada ao projeto aprovado. O que 

não pode se repetir é a aprovação de diretrizes políticas não factíveis por conta da absoluta falta de 

condições de implementá-las. 

A CNCDR diante das tarefas que tem pela frente necessita modificar o seu funcionamento e 

seus membros devem ser eleitos em Encontro/Plenária Nacional. 

É importante o papel da CUT e da CNCDR na elaboração e encaminhamento de políticas 

raciais. Devemos atuar nos diversos seguimentos sociais buscando o fortalecimento e inserção 

destas políticas a partir do movimento sindical, com a aplicação da Convenção 111, da OIT e das 

cláusulas de igualdade de oportunidades nos acordos coletivos de trabalho. 

Assim, a CNCDR e a própria CUT, diante dos rigorosos limites que os recursos financeiros 

impõem, devem priorizar a formação e conscientização de dirigentes e a organização e estruturação 

da CNCDR e das CECDRs. 

É importante, também, que a Central retome a discussão sobre as ações afirmativas na ótica 

racial, para que possa formular assim o Plano Nacional da CUT pela Igualdade de Oportunidade 

para a População Negra no Mercado de Trabalho, que ainda não saiu do papel, precisa ser retomada 

e implementada. 

 

Propostas: 

A CNCDR reitera o texto aprovado na 9ª Plenária, destacando algumas propostas 

importantes que merecem especial atenção e ressalta que todos os dirigentes sindicais devem ter a 

responsabilidade de estudar os textos aprovados e tentar aplicá-los em sua base, em seu sindicato e 

em sua comunidade, caso contrário, todo o trabalho de acúmulo e elaboração despendidos para que 

o texto fosse transformado em resolução tornar-se-á totalmente vão. 

A CUT precisa retomar a Campanha Nacional articulada, pela implementação da Convenção 

111 da OIT, que prevê a adoção de políticas de promoção da igualdade na área do funcionalismo 

público, e implementação de políticas de indução e de estímulo à promoção da igualdade de 

oportunidades e tratamento no setor privado. 

• Orientar os sindicatos e ramos para que insiram cláusulas de igualdade de oportunidades em seus 

acordos coletivos. 

• Inserir na metodologia de pesquisas realizadas pelo movimento sindical cutista o quesito raça/cor. 

• Realizar em caráter permanentes atividades de formação que abordem os temas raça, gênero, 

orientação sexual e linguagem, visando a eliminação de todas as formas de discriminação. 

• Que a CUT desenvolva programa de capacitação jurídica para que os sindicatos possam dar 

atendimento às queixas de discriminação racial e  

• Orientar para que os veículos informativos de toda a estrutura da Central tragam rotineiramente 

matéria sobre as questões raciais. 

 

Propostas novas 

Que a CUT, através da CNCDR, se articule com outras entidades nacionais e internacionais 

para encaminhar os resultados da Conferência Mundial da ONU, realizada em 2001 na África do 
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Sul, viabilizar os encaminhamentos devendo assumir para si, em especial, os encaminhamentos e 

debates de propostas relacionadas ao mundo do trabalho. 

Lançamento pela CUT em todos os estados do Mapa da População Negra no Mercado de 

Trabalho (editado pelo DIEESE/Inspir) e da cartilha “Brasil – Os 500 anos que a TV não mostrou” 

(elaborado pela CUT – SP); 

Elaboração de seminário para resgatar os fatores da história e consciência que posicionam 

uma sociedade da luta face às estruturas racistas; 

A CNCDR deve ter verba própria dentro do orçamento da CUT; 

As empresas no Brasil, desde 1999, estão obrigadas a preencher a RAIS e Caged com o 

quesito cor/raça de seus empregados. Esta é uma vitória do movimento negro e sindical, que 

empresários tentam derrubar. Com estes dados poderemos saber onde está cada trabalhador(a) e 

com isso teremos melhores condições de elaborar cláusulas de igualdade de oportunidades. Assim a 

CUT deverá fazer uma campanha “Diga qual a sua cor/raça sem medo de ser feliz”, orientando aos 

trabalhadores(as) para responderem adequadamente o formulário. 

Fruto da denúncia feita pela CUT à OIT de descumprimento da Convenção 111 da OIT foi a 

criação, através da Portaria 604 de 1/6/2000, dos Núcleos de Igualdade de oportunidades instalados 

nas DRTs. A CUT deverá orientar os sindicatos filiados a participarem desses núcleos, assim como 

vários movimentos da sociedade civil já vêm participando, pois quem deve falar em nome dos 

trabalhadores(as) somos nós. 

Criação de um ícone (link de atalho) com a logomarca da CNCDR no site da CUT. 

Deve ter um assessor específico, espaço físico e condições materiais. 

No PNF – Plano Nacional de Formação, a política de combate ao racismo deve ser tratada 

como prioridade e não apenas como núcleo temático. 

O custeio de participação dos membros da CNCDR em reuniões e atividades deve ser 

socializado com todo o sistema CUT de seu Estado de origem e gerenciado pela tesouraria nacional, 

descontando-se os gastos dos repasses paras as CUTs estaduais e ramos. 

Estudar mecanismos para cobrar a viabilização das propostas e políticas aprovadas nas 

plenárias e congressos anteriores; 

Devem ser incorporadas enquanto propostas da CUT os textos aprovados na 9ª Plenária (p. 

81, – propostas do 2º ENSAR, p. 82 – Deliberações da 9ª Plenária, pp. 84-88 – propostas do 

caderno de igualdade de oportunidades). 

 

Resoluções 

 

Política racial da CUT 

A luta contra o racismo só pode se dar através da organização de negros e negras em aliança 

com a classe operária, a juventude e todos os demais setores explorados e oprimidos da sociedade. 

Lutar contra o racismo é lutar também contra o sistema que dele se beneficia. Nossa luta não é pela 

tão alardeada “cidadania negra”, defendida pela maioria, mas sim pela real liberação de negros e 

negras, no marco da luta de classes. 

Esta é uma batalha que só pode ser travada com Raça e Classe. Por isso propomos: 

Que a direção respeite a resolução do CNCDR e retire-se imediatamente do GTEDEO. 



79 

 

Que também em respeito às resoluções do CNCDR, seja formada uma Secretaria Nacional 

de Negros e Negras da CUT. 

Que a CUT adote como seu programa de combate à discriminação racial, as resoluções 

aprovadas nos encontros do CNCDR. Ressaltamos a importância deste ponto lembrado que, apesar 

de termos certeza de que a luta contra o racismo só poderá ser totalmente vitoriosa em um embate 

sem tréguas contra o capitalismo, ela deve ser travada desde já e cotidianamente ou que a questão 

racial deve ser secundarizada. Pelo contrário, a luta contra a opressão racial, pela conquista da 

liberdade do povo negro, é parte essencial de nossa luta cotidiana contra o capitalismo. Neste 

sentido, é fundamental que a Central Única dos Trabalhadores e o conjunto de seus membros 

(sindicatos e militantes) realizem atividades constantes e sistemáticas visando a luta contra o 

racismo. 

Que a CUT, através do CNCDR, promova um profundo debate sobre o que foi a 3ª 

Conferência Mundial contra o Racismo, realizada em Durban, na África do Sul. 

Que a CUT desde já inicie a organização de uma jornada de luta e de uma Marcha à Brasília 

no próximo dia 21 de Março “Dia Internacional de Luta pelo Fim da Discriminação Racial” (em 

memória das vítimas de Sharpeville, África do Sul, em 1960). 

Que a CUT incorpore em seu calendário de luta o 20 de novembro, “Dia Nacional da 

Consciência Negra”, incorporando uma homenagem a João Cândido, o marinheiro negro líder da 

Revolta da Chibata, símbolo da unidade entre raça e classe na luta contra o racismo. 

Que a CUT estreite seus vínculos com o movimento negro organizado, a juventude e os 

demais setores oprimidos e marginalizados da sociedade, que podem levar a cabo a luta contra o 

racismo. 

Que a Central intensifique a denúncia de toda e qualquer instituição, organização, entidade 

ou indivíduo que pratique a discriminação racial. Particularmente no que se refere ao mercado de 

trabalho, a CUT deve denunciar todo aquele que obstrua a entrada de negros e negras no mercado, 

dificulte sua ascensão e promoção profissional e estabeleça critérios de remuneração diferenciada 

ou se omita diante de manifestações racistas dentro de fábricas e empresas. Para tal, a CUT (sempre 

que necessário) deve mobilizar sua estrutura militante, jurídica e material. 

Que a Central incorpore a defesa da vida e da liberdade imediata no jornalista (e ex-dirigente 

dos Panteras Negras) Múmia Abu Jamal como uma de suas tarefas sistemáticas. 

 

Livre orientação sexual 

 

Considerando-se: 

A violência estatal e social a que estão submetidos/submetidas gays, lésbicas, bissexuais, 

travestis e transgêneros em nosso país; 

A educação racista, preconceituosa e discriminatória existente em nosso país; 

A ausência de uma legislação específica que assegure os direitos sexuais, econômicos e 

sociais dos/das lésbicas, gays, travestis, transexuais e bissexuais; 

O papel cumprido pela mídia nacional, que contribui para manutenção e fortalecimento dos 

preconceitos, propiciando intolerância contra os/as lésbicas, gays, travestis, transexuais e 

bissexuais; 
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O papel que gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e transgêneros desempenham através de 

suas organizações e ações na luta contra a discriminação, o preconceito e outras formas de 

intolerância; 

As iniciativas que vêm sendo tomadas, especialmente no último período, pela Central e 

pelas organizações de GLBTT (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transexuais e Transgêneros); 

A CUT e suas entidades filiadas devem: 

Fortalecer as ações sindicais voltadas para discussão, formação, organização e mobilização 

de trabalhadores/trabalhadoras, na perspectiva de sensibilizá-los para defesa dos direitos de GLBTT 

e o respeito à diversidade de orientação sexual; 

Estabelecer parceria com organizações GLBTT, buscando a unidade de ação; 

Lutar para assegurar legalmente: – a tipificação do crime de ódio, como delito autônomo; – 

introdução da expressão–“orientação sexual” ao art. 5º da Constituição Federal; – que pessoas de 

diferentes orientações sexuais possam doar sangue, revogando, para tanto, a Portaria do Ministério 

da Saúde 1.376/93; – a parceria civil entre pessoas de mesmo sexo, com a aprovação da Lei de 

Parceria Civil Registrada; 

Lutar para que seja inserida nas Escolas da Magistratura e do Ministério Público, matéria 

relativa à livre orientação sexual; 

Lutar para que nas Academias de Polícia e nas Escolas do Exército sejam tratadas as 

questões acerca da livre orientação sexual, como uma questão de direitos humanos, com ênfase ao 

respeito aos GLBTT; 

Que nos presídios e delegacias sejam criadas comissões de sindicância para apurar atos de 

violência contra homossexuais e que aos parceiros e parceiras destes sejam asseguradas as visitas 

íntimas; 

Lutar por uma educação voltada para o combate ao racismo, discriminação, preconceito e 

todas as formas de intolerância, com o desenvolvimento de campanhas de prevenção à homofobia 

nas escolas e com a introdução nos currículos escolares, do tema “orientação sexual”; 

Que nos órgãos governamentais se busquem mecanismos de prevenção e combate à 

homofobia, através de campanhas, comissões etc. e que se assegurem os direitos dos/das 

homossexuais nas políticas públicas em todos os âmbitos; 

Lutar pela criação de Conselho Ético vinculado ao Ministério das Comunicações, que 

investigue e puna pela veiculação de matérias, quadros etc., que incentivem a homofobia. 

 

Pela erradicação do trabalho infantil 

 

O trabalho infantil não é um fenômeno moderno, mas até recentemente havia uma tendência 

de extinção, especialmente onde vigoravam condições de trabalho mais humanas, resultado de anos 

de luta dos trabalhadores (CNTE/DIEESE, 1996-2). 

Este fato deve nos fazer refletir sobre as políticas públicas que deveriam proteger e dar 

condições ao desenvolvimento sadio à criança. Ao contrário da extinção, o trabalho infantil 

começou a crescer na mesma proporção em que cresceu a miséria e o desemprego. 

Dentre as várias causas do trabalho infantil, destacam-se a situação de pobreza das famílias e 

a exploração de uma mão-de-obra barata e dócil. O combate ao trabalho infantil já era tratado pela 
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Convenção 138, de OIT e, após a 87ª Conferência, foi aprovada a Convenção 182, que trata das 

piores formas de trabalho infantil. 

O Brasil até então não havia sequer ratificado a Convenção 138, da OIT, por permitir em sua 

legislação o trabalho de crianças a partir dos 12 anos como aprendizes e dos 14 anos como 

trabalhador normal. Com a mudança da legislação, retardando o acesso oficial ao mercado de 

trabalho para crianças a partir dos 16 anos (a Convenção 138 prevê 15 anos) o Brasil pode 

finalmente requerer a ratificação de ambas as Convenções (138 e 182). 

A Convenção 182 foi aprovada tendo em vista a situação em vários países da África e da 

Ásia, onde a erradicação do trabalho infantil ainda é uma realidade muito distante. Era preciso, 

então, segundo os defensores de sua aprovação, uma opção primária que permitisse a ratificação, ao 

menos, da convenção que trata das priores formas de trabalho infantil para, em momento posterior, 

iniciar o combate a todas as formas de trabalho infantil. 

O conceito de “piores formas de trabalho infantil”, conforme aprovada na Convenção 182 da 

OIT, é inadmissível, pois para a CUT não existe a possibilidade do conceito “piores ou melhores 

formas”, nesse sentido a CUT reafirma sua proposta de erradicação de qualquer forma de trabalho 

infantil e que “lugar de criança é na escola”. 

A CUT fará uma divulgação de diagnóstico da gravidade da situação, com experiências 

concretas que estão em andamento de solução de problema e de propostas de políticas públicas e 

ações efetivas que podem ser tomadas pelos sindicatos, buscando atingir o objetivo final: lugar de 

criança é na escola. 

À primeira vista poderíamos concluir que é um grande avanço a aprovação de uma 

convenção com este objetivo. No entanto, por trás desta proposta existem outros interesses que 

merecem atenção. 

Se no mundo vários países discutem o combate ao trabalho infantil, colocando obstáculos de 

ordem econômica, afirmando que lhes seria impossível a adoção da Convenção 138, a nova 

convenção (C 182) permitiria a adoção da política de combate às piores formas de trabalho infantil, 

sem a adoção imediata da convenção anterior (C 138). Ainda que nos preocupe este fato, 

compreendemos que a nova convenção pode significar um início à política de erradicação do 

trabalho infantil nestes países; no entanto, tal política não serve para outros tantos países, a exemplo 

do Brasil. 

Parece-nos inócua a aprovação e ratificação da Convenção 182 da OIT, no Brasil, que possui 

uma legislação avançada que trata da infância e adolescência (ECA – Estatuto da Infância e 

Adolescência), mas não consegue implementá-la por absoluta falta de estrutura, não há fiscalização 

e pessoal preparado para esta atividade. As leis trabalhistas não possuem mecanismos punitivos 

adequados e capazes de inibir a exploração do trabalho infantil, como multas, indiciação criminal e 

fechamento de estabelecimentos. 

Enquanto os números da exploração infantil são gigantescos, os números de punições à 

exploração do trabalho infantil são desprezíveis. Ora, o que as autoridades e a sociedade pretendem 

afinal? Erradicar o trabalho infantil erradicando a infância no Brasil? 

Também nos preocupa a possibilidade de que a nova convenção possa significar o 

esvaziamento ou total esquecimento por parte do governo quanto à implementação efetiva da 

Convenção 138. Segundo o IBGE, em 1995, no Brasil, 4,6 milhões de crianças/adolescentes entre 



82 

 

10 e 17 anos e 890 mil crianças entre 5 e 9 anos trabalhavam. Estes dados não consideram o 

trabalho doméstico. 

O problema do trabalho infantil é o próprio trabalho infantil e não somente suas formas mais 

penosas. Não podemos admitir que essa realidade persista em nosso país e fica muito difícil avaliar 

o quanto uma forma de trabalho infantil é mais nefasta que outra. Mais difícil ainda é optar por qual 

modalidade deveríamos começar a combater. Imaginemos então explicar isso para a criança que 

trabalha, seja como for ou qual for a atividade. 

A posição da CUT foi pela ratificação das Convenções 138 e 182, da OIT, acompanhadas de 

políticas governamentais sérias e efetivas para a viabilização da convenção, com adoção nacional de 

políticas de renda mínima e bolsa-escola, com transferência de dinheiro que garanta às famílias o 

mínimo socialmente aceitável para o atendimento de suas necessidades básicas, com a reformulação 

das políticas educacionais, de saúde e de combate ao desemprego. Se não for assim, a simples 

ratificação da Convenção 138 será demagógica e em nada contribuirá para a erradicação do trabalho 

infantil. 

Lembramos que nosso entendimento é no sentido que a Convenção 182 é complemento da 

138 e diz respeito simplesmente a trabalhadores com idade entre 16 e 18 anos. 

Vivemos numa realidade em que o governo FHC, desde seu início, vem promovendo cortes 

nos gastos sociais no orçamento, revertendo estas verbas para o pagamento de juros aos bancos 

estrangeiros e ao FMI. Tal política aumenta a miséria no Brasil e sustenta aqueles que nos 

exploram. Isto associado à grave recessão, com queda no PIB, aumento do desemprego estrutural 

(diminuição dos números de postos de trabalhos por automação) e do desemprego conjuntural 

(diminuição dos postos de trabalho em virtude da crise), da violência, da pobreza, a falta de 

investimentos na saúde, saneamento básico e principalmente na educação colaboram para o 

aumento do trabalho infantil. Neste contexto, qualquer discussão sobre a erradicação do trabalho 

infantil será um tributo à hipocrisia. Não há combate ao trabalho infantil sem justiça social. 

 

Proposta para a erradicação do trabalho infantil 

Que a CUT deverá desenvolver novos estudos de casos buscando denunciar esse tipo de 

exploração e, ao mesmo tempo, envolver a sociedade e as autoridades nas ações por sua eliminação. 

A escola continua sendo a política número um para a criança. Devemos lutar pela adoção de 

políticas públicas universais que garantam o acesso e a permanência das crianças na escola, como 

por exemplo, políticas de geração de emprego e renda para suas famílias. Também é necessário 

discutir o papel da escola na formação das crianças e adolescentes, é necessário que ela seja 

universal, pública e de qualidade, e que forme para a cidadania e não para a lógica do mercado. 

Por isso a CUT intensificará a sua participação nos fóruns de defesa dos direitos da criança e 

do adolescente, bem como nos Conselhos de Direitos nos três níveis de atuação – municipais, 

estaduais e nacional. 

A CUT exigirá difusão e universalização de experiências como o programa bolsa-escola, 

com transferência de dinheiro que garanta às famílias o mínimo socialmente aceitável para o 

atendimento de suas necessidades básicas, com a criação de mecanismos sociais de fiscalização 

para que os recursos sejam utilizados de forma correta. 

Realizar seminários regionais com o objetivo de capacitar lideranças sindicais para atuar no 

combate ao trabalho infantil. 
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Desenvolver, em parceira com outros setores do movimento social, ações visando promover 

os direitos das crianças e adolescentes previstos no ECA. 

Desenvolver, em parceria com outros setores do movimento sociais, campanhas contra a 

redução da idade penal e pela implementação de programas de proteção a crianças e adolescentes 

que são exploradas em atividades econômicas consideradas ilícitas. 

 

Juventude 

 

Os jovens e o movimento sindical 

A grande maioria da juventude trabalhadora, vitimada pelo desemprego e pelo trabalho 

informal, está fora do raio de ação dos sindicatos, uma vez que estes representam principalmente os 

que ainda estão no mercado de trabalho. 

Amedrontados pelo fantasma do desemprego, os jovens trabalhadores têm sua rebeldia 

contida. Por outro lado, a baixa presença de jovens nas direções e instâncias dos sindicatos reflete 

um tratamento inadequado a um setor que possui particularidades, muitas vezes desconsideradas. O 

jovem é, quando muito, tratado como mais um trabalhador e tem suas características, problemas e 

aspirações correspondentes a sua fase de vida, ignoradas pelo movimento sindical, aprofundando o 

fosso entre as organizações representativas e os jovens trabalhadores. 

Importante evidência do afastamento entre os jovens e as estruturas sindicais é a redução da 

participação juvenil nas instâncias da CUT. No 3º Concut tinha uma representação jovem de 3,5% 

com até 20 anos, no 4º Concut e no 5º, essa participação foi reduzida para 0,3%. Se considerarmos 

os jovens entre 21 e 29 anos, a participação caiu de 36,2% para 21,9%, no 4º e para 15,9% no 5º 

(não se tem dados dos dois últimos congressos). 

Apesar disso, considerando uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo sobre a participação 

política da juventude, podemos afirmar que os sindicatos possuem um prestígio considerável. Sobre 

o grau de confiança que os jovens declaram ter em diversas instituições, 8% dizem confiar 

totalmente no movimento sindical, 45% confiam até certo ponto, 44% não confiam e 2% não 

souberam responder, ficando patente que são maioria os jovens que confiam e os que confiam 

parcialmente nas instituições sindicais, apesar do considerável número de jovens que não confiam, 

o que nos serve de alerta para avaliarmos a necessidade de uma política da CUT voltada à 

juventude. 

O distanciamento entre o jovem, os sindicatos e a participação política se dá no mesmo 

momento de uma grande investida da burguesia sobre a juventude, aproveitando-se do ambiente 

ideológico contrário aos valores revolucionários, a burguesia age difundindo o ceticismo, a 

irracionalidade, o pragmatismo e o individualismo entre os jovens, chegando a desenvolver um 

novo conceito: o “protagonismo juvenil” – protagonizar é atuar apenas no seu micro-universo, é 

abandonar as chamadas “organizações tradicionais” e as lutas gerais em função de iniciativas e 

articulações através de projetos e organizações não governamentais, temáticas, de ação direta sobre 

problemas específicos, transformando os problemas individuais e umbilicais dos jovens em 

bandeiras de luta, em detrimento das grandes bandeiras coletivas, classistas e sociais. 

Portanto, reforçar os vínculos da juventude com o movimento sindical é importante para 

resistir mais esse golpe da burguesia. 
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Assim, propomos: campanha nacional de sindicalização de jovens; inserir na agenda da 

Central (políticas gerais e de formação) a discussão sobre a juventude sindicalista; pautar junto às 

direções nacional e estaduais da CUT e ramos a criação de políticas voltadas à inserção dos jovens 

nas direções sindicais e a participação efetiva nas decisões de suas entidades; planejar atividades 

voltadas à juventude que consigam ter a sua linguagem; organizar atividades (encontros, 

seminários, cursos de formação) integrando os jovens sindicalistas, sindicalizados, desempregados e 

estudantes; fazer parcerias com organizações e movimentos que visam a conscientização e 

participação política, social e sindical do jovem; luta pela redução de jornada de trabalho sem 

redução de salários; inserir nos acordos coletivos cláusula de igualdade (isonomia) salarial entre 

jovens e demais trabalhadores; a CUT deve debater e propor uma política de primeiro emprego que 

permita o acesso do jovem ao mercado de trabalho, com uma jornada de trabalho que seja 

compatível com a sua permanência na escola. 

Incentivar a criação de coletivos sobre a juventude trabalhadora nas CUTs estaduais, nas 

estruturas dos ramos e nos sindicatos. 

 

Moradia 

 

A exemplo de outras políticas sociais, o movimento sindical tem tratado a questão da 

moradia com atuações esporádicas, pontuais e coadjuvantes, nunca tomando a frente de qualquer 

ação. 

Não dá para pensar em políticas habitacionais sem mobilização. A exemplo dos movimentos 

pela terra no campo, só com mobilizações e ações é que se conseguirá algum resultado concreto. 

Seria então papel da CUT organizar este tipo de mobilização? 

Resgatando a discussão sobre a vocação natural de uma Central sindical e face às suas 

naturais limitações, deveria a CUT dedicar-se às atividades relacionadas apenas à moradia com 

interface direta com o movimento sindical? 

 

Propostas: 

A CUT tem assento no Conselho Curador do FGTS e deve aproveitar este fórum para lutar 

por políticas de: financiamento destinado às moradias de baixa renda; apoio e incentivo a projetos 

de construção sem intermediários (empreiteiras); incentivo e financiamento de projetos de 

cooperativas habitacionais; financiamento de projetos para acompanhamento de construção de 

moradias populares em regime de mutirão. 

Com relação às políticas sobre moradia, a CUT deve organizar seminário ou encontro para 

discutir especificamente este tema e tirar uma linha de atuação, abrangendo os diversos aspectos da 

questão: denúncia da quase inexistente política habitacional dos governos, legalização de 

ocupações, incentivo e estudo de legislações municipais e estaduais que tratem e favoreçam o 

combate ao déficit habitacional urbano e o incentivo às cooperativas habitacionais – o que deveria 

fazer parte das políticas sindicais permanentes da CUT. 
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Amazônia e a questão sócio-ambiental 

 

A maior floresta tropical do mundo vem sendo transformada pela sociedade em função dos 

processos de produção e reprodução do capitalismo que no momento contemporâneo ganha novas 

formas de intervenção na região. Pela suas características ambientais, a Amazônia passa a ser, no 

mundo globalizado, uma região geoestratégica, sobretudo pelo manancial biogenético, hídrico e 

mais recentemente, pela questão climática. O espaço amazônico corresponde a 5% da superfície 

terrestre, 40% da América do Sul e 58% do território brasileiro. Contém 10% da disponibilidade 

mundial de água doce e 30% das reservas mundiais de florestas latifoliadas, mas somente 3,5 

milésimos da população mundial. 

Cada vez mais se pauta na dimensão mundial envolvendo inúmeros atores com interesses 

diversos e antagônicos. Com os avanços nos processos científicos, tecnológicos e biotecnológicos, a 

Amazônia passa por uma resignificação que articula o seu valor para a humanidade e também como 

capital natural no processo de acumulação e geopolítico em escala-mundo, daí a intervenção das 

diversas agências e organismos internacionais que disputam a melhor forma de “proteção” da 

natureza e de políticas para a região, a exemplo do PPG-7, do Plano Colômbia ou mesmo do Sivam. 

No patamar das eminentes relações na escala-mundo, suas feições revelam um conjunto 

paradoxal de sua significância. Quanto mais a Amazônia é vista como espaço geopolítico, um 

paraíso fiscal, um patrimônio da humanidade, uma zona econômica emergente, um banco genético 

planetário, mais as contradições pretéritas e presentes dos ciclos históricos da acumulação 

originária, do capitalismo internacional, da economia mundial ganham complexidade no plano local 

(CORRÊA DA SILVA, 2000). 

Daí ser ela o locus de riquezas naturais e da disparidade social, dos conflitos agrários e da 

devastação ambiental, de novas territorialidades e tensões culturais, demandando do movimento 

sindical, como importante sujeito coletivo, emergentes pautas sociais e políticas que se articulam na 

escala local, regional e nacional, reconhecendo ser imperativo a reflexão sobre sua importância para 

o Brasil e para o mundo. 

No debate atual tem-se um sincretismo no processo de desenvolvimento regional, o que 

coloca para a CUT uma agenda de intervenção social e de construção política no campo do 

Desenvolvimento Sustentável e Solidário, levando-nos a compreender não ser mais possível pensar 

num modelo de desenvolvimento do Brasil, sem pensar a Região Amazônica, ao mesmo tempo não 

ser mais possível pensar o movimento sindical cutista sem pensar no movimento sindical da 

Amazônia. 

 

Contextualizando a Região Amazônica 

Ao longo de sua construção histórica, a Amazônia esteve desvinculada do projeto nacional, 

ocasionado pelo centralismo político do Estado brasileiro, sendo as políticas de ocupação e/ou de 

intervenção na região de ação e abrangência pontual; somente em 1912 houve uma pequena 

iniciativa nacional, através da criação da Superintendência da Defesa da Borracha na região. A 

partir daí, o poder central passou a se efetivar na Região através de medidas pouco significativas 

como: busca de apoio para Segunda Guerra (1942); implantação do Banco de Crédito da Amazônia; 

criação de Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia – SPVEA e a 

abertura da Rodovia Belém-Brasília (década de 1950). 
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Durante o governo militar houve uma “reformatação institucional”, com objetivo de “inserir 

política e economicamente a região ao padrão de acumulação de capital, em curso no país” visando 

com isso implantar “a adoção de uma política regional e rever o estigma da região” (TEIXEIRA, 

1998). Com isso, extinguiu-se a SPVEA e criou-se a Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia – Sudam, o Banco da Amazônia – BASA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus 

– Suframa e implantou-se a “Operação Amazônia” para fortalecer a política de incentivos fiscais na 

região, a qual, ligada à política de terra e de infra-estrutura básica, tornou-se o tripé político e 

institucional do Estado, portanto, norteador do processo de desenvolvimento capitalista na região. 

A Amazônia ganha um sentido de fronteira de exploração, sendo a economia fundamentada 

num conjunto de investimentos que objetivava a acumulação capitalista com prosperidades infinitas 

e uma intensa exploração dos recursos naturais, incorporando imensas áreas do território amazônico 

em vários grandes projetos (Polamazônia, Polonoroeste, Projeto Grande Carajás, Projeto Jari, 

Colonização da Transamazônica, construção de eixos rodoviários e outros). 

Sob o signo da modernização autoritária, a Amazônia sofreu um vigoroso aumento 

populacional, passando de 4 milhões para 21 milhões de pessoas entre 1970 e 2000, sendo a região 

que obteve o maior crescimento populacional relativo desde a década de 1970 (Tabela 1). O 

rebanho bovino, em 1970, correspondia 1,7 milhão de cabeças, alcançando 17 milhões em 1995 

(NEPSTAD ET ALII, 2000). O desflorestamento saltou de 152.200 km2 para 569.269 km2 no 

período de 1978 a 1999, correspondendo a 14% da Amazônia (INPE, 2000). Em 21 anos, foi 

desmatada uma área aproximadamente do tamanho dos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Espírito 

Santo, Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro ou um pouco maior que o estado da Bahia. 

 

TABELA 1 – CRESCIMENTO POPULACIONAL RELATIVO 

 

 
 

Tais processos se consolidaram com o alijamento das forças sociais na determinação do 

modelo de ocupação regional, bem como obteve, por parte dos governos militares, o controle dos 

recursos da natureza e de suas formas de exploração paras as empresas capitalistas nacionais e 

internacionais. 

Sua exploração tem sido efetuada arbitrariamente, e em sua grande maioria, sem nenhuma 

forma de exploração racional com manejo efetivamente florestal, de base neo-extrativista, onde 

predomina a problemática socioeconômica e ambiental causada pela grande concentração de 
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serrarias não autorizadas que exploram desordenadamente a madeira (cerca de 70% da madeira 

consumida no país é extraída da região Norte, sendo que 60% deste total é retirado do Pará). 

Dominação, devastação e exclusão social são os resultados produzidos pelo modelo de 

desenvolvimento da Amazônia gestado historicamente pelo poder central e pela oligarquia regional, 

que, a rigor, mantém e transfere as riquezas regionais para o capital monopolista nacional e 

internacional. 

O modelo de ocupação e exploração da região produziu um quadro social complexo, gerado 

pela concentração de renda e exclusão social. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios – PNAD/IBGE, indicam para a região Norte uma taxa de analfabetismo de 11,6%, 

abaixo da média nacional (13,3%) e do Nordeste (26,6%), mas muito inferior às taxas das regiões 

Centro-Oeste (10,8%), Sudeste (7,8%), Sul (7,8%). Na mortalidade infantil, de cada 1.000 crianças, 

a região Norte apresenta uma taxa de 34,1; Nordeste, de 53; Centro-Oeste, 25,5, Sudeste, 24,4 e Sul, 

com 20,7. 

Quanto ao tipo de abastecimento de água com canalização interna ligada à rede geral de 

saneamento, a média nacional indica uma taxa de 89,2%, a região Nordeste com 80,9%, Centro-

Oeste, 82,7%, Sudeste, 94,9%, Sul, 93,9% e a região Norte com apenas 61,10%. Os indicadores 

sociais para a região Norte podem ser piores, vez que a PNAD exclui da pesquisa as áreas rurais, ou 

seja, 30,17% da população do Norte não aparecem na pesquisa. 

 

QUADRO 1 
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Como reserva de recursos naturais, ganha relevo sua importância em escala planetária. 

Possuindo a maior biodiversidade do mundo, uma reserva mineral incalculável com pelo menos 14 

tipos de minerais, sendo que a reserva da Serra de Carajás é calculada em 18 bilhões de toneladas, 

tornando o Brasil o maior produtor de ferro do mundo, detentor de 15% das reservas mundiais de 

bauxita. Abriga um banco genético estimado entre fauna e flora com cerca de 50% das espécies 

existentes no planeta. 

A Amazônia possui a maior rede fluvial e o maior potencial hídrico do mundo. Apesar de 

tudo isso, a participação da região Norte no PIB nacional é de apenas 4,87%. Para a expansão 

capitalista no mundo globalizado, que se alicerça no desenvolvimento científico-tecnológico, a 

Amazônia representa uma reserva de alto valor estratégico, o chamando capital natural que se 

articula aos interesses externos do desenvolvimento local. 

No plano energético, a região apresenta um quadro preocupante. O consumo de energia 

elétrica na região é de apenas 5,7% do consumo nacional e cerca de 40% da população ou não tem 

energia elétrica ou são precariamente atendidas pelo sistema, enquanto nas regiões Sul e Sudeste a 

taxa de atendimento ao consumidor está entre 93% e 98% (FNU/CUT, Sindnorte, ASEEL). 

Em contrapartida o governo federal transfere para iniciativa privada a responsabilidade pela 

infraestrutura de energia elétrica dos sistemas isolados da Região Amazônica, ao passo que o 

movimento sindical da região vai para o enfrentamento político propondo para reestruturação do 

setor elétrico medidas que o revigoram, como: empresa única para região, com a criação de 

subsidiárias integrais por estado e completamente verticalizadas. 

A inserção da iniciativa privada em novos projetos tem gerado inúmeros conflitos sociais e 

ambientais, como ocorreu em Rondônia e no Pará, que mobilizou a sociedade (universidade, ONGs, 

sindicatos...) para a necessidade do debate e definição de um modelo energético para Amazônia. 

As maiores tensões quanto ao modelo de desenvolvimento se dão no agroamazônico, onde 

as políticas agrícolas e agrárias, de (re)ordenamento territorial envolvendo novos eixos de 

transportes (hidrovias e rodovias) cristalizam as incongruências do processo em desenvolvimento. 

Para o movimento sindical a produção deve apoiar-se no trabalho familiar ou comunitário, 

adaptando-se aos ciclos naturais, tendo como racionalidade à reprodução social e cultural com 

características próprias de cada grupo: agricultores familiares, índios, seringueiros e ribeirinhos. 

Com a concepção do bioextrativismo, superamos a concepção geral que separa homem e 

natureza e construímos uma relação de harmonia entre eles, que considera, além disso, a 

organização social e o universo cultural da região. Essa visão se contrapõe a forma de implantação 

dos grandes projetos criados na região (Albras-Alunorte, Grande Carajás, Hidrelétrica de Tucuruí, 

entre outros), que em geral são acoplados às necessidades externas da produção capitalista nacional 

e internacional, não territorializando resultados positivos. 

A cobiça internacional, principalmente do Japão, Estados Unidos e dos países que formam o 

G-7, sobre a Amazônia é enorme, e se dá sobre vários discursos emotivos e sob a égide de uma 

suposta racionalidade científica, da defesa do meio ambiente e do bem comum para a humanidade. 

Esses motivos escondem os reais interesses econômicos e geoestratégicos sobre esse paraíso natural 

que é a Amazônia, como também negligenciam as questões sociais rurais, sobretudo, na luta pela 

reforma agrária, que na década de 1990, produziu os massacres de Corumbiara (Rondônia) e de 

Eldorado dos Carajás (Pará). 
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Os conflitos agrários envolvem diversos sujeitos sociais (agricultores, sem-terra, 

seringueiros, índios, latifundiários, empresas estrangeiras e outros), que em 1997 produziu 131 

conflitos e 12 assassinatos na região, ampliando em 1998, ocorrendo em 115 localidades, atingindo 

44.464 famílias, resultando em 24 trabalhadores rurais assassinados (CPT – Conflitos no Campo – 

Brasil 1998), bem como no extermínio da cultura dos povos indígenas, das belezas e da riqueza que 

a cada ciclo econômico de ocupação destroem a região. 

 

A CUT na região Norte 

A Amazônia Legal corresponde a uma área territorial de 4,9 milhões de km2 (58% do 

território nacional) e uma população de 21 milhões de habitantes, com 68,12% da população 

vivendo nas cidades. Apresenta um alto índice de indigência, que segundo dados da Sudam/IPEA 

atinge cerca de 3 milhões e 700 mil pessoas na região. 

As dimensões geográficas e as precárias infra-estruturas de transporte regional têm sido um 

fator impeditivo à organização e articulação do movimento sindical no enfrentamento de questões 

que requerem ações em escala regional, vez que elevam, sobremaneira, os custos dessas lutas. As 

estaduais da CUT (Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Tocantins, Amapá e Pará) encontram 

significativa limitação estrutural, o que tem dificultado tanto a comunicação interestadual e 

regional, quanto o desenvolvimento das atividades organizativas, formativas e de mobilização de 

massa. 

Não obstante as dificuldades estruturais, nossas ações sindicais além de seguir um 

calendário nacional possuem também um calendário regional de ações de massa, o qual destacamos 

a mobilização do Grito dos Povos da Amazônia, que inicialmente nasce de uma experiência na 

região norte de mobilização e depois é socializada em nível nacional. 

O avanço da CUT tem se mostrado em vários campos, como nas mobilizações dos 10 mil 

servidores públicos demitidos em Rondônia, nas lutas pela demarcação das reservas extrativistas, 

dos avanços da agricultura familiar no enfrentamento local e regional, na luta contra os processos de 

privatização do setor elétrico e na construção de alternativas de geração de trabalho e renda e do 

projeto de Desenvolvimento Sustentável e Solidário para a Amazônia. Esse debate ganhar corpo no 

âmbito da Formação em que a realização de Encontros, Seminários e Conferências em nível 

regional tem permitido o amadurecimento e fortalecimento dos nossos laços de mobilização. 

Desde o ano de 1998 que as Estaduais da CUT da região Norte vem realizando planejamento 

de ações de massa, que vai desde uma articulação municipal, depois estadual, até chegar nas 

experiências regionais. Em alguns momentos, realizando debates sobre estratégia regional com a 

presença de dirigentes da CUT de todos os estados da região Norte e os estado do Mato Grosso e 

Maranhão, apontando algumas ações de massa, demonstrando o amadurecimento dessa articulação 

regional. 

 

Alguns desafios 

No fortalecimento e articulação regional do movimento sindical amazônico, emergem 

inúmeros desafios inerentes às demandas de natureza coorporativa e de luta em outras dimensões, 

seja elas, ambiental, social, cultural, de ordem estrutural e de mobilização de massa, os quais 

pontuamos: 
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a) A construção de um modelo de desenvolvimento sustentável e solidário, acompanhado de uma 

(re)significação da Amazônia, na ótica da classe trabalhadora, compreendido no contexto sócio-

histórico, que se contraponha aos demais projetos de desenvolvimento propostos para a região que 

estão sendo implantados na Amazônia. 

b) Combater a ambição e o projeto internacional, que enfatiza a preservação da natureza, que 

defende uma “ideologia ecológica”, mas que no fundo pretende o controle do banco genético e do 

mercado brasileiro. A estratégia do capital internacional é de deslocamento de investimentos para a 

região no intuito da exploração de seu uso futuro, a partir de propostas como a conversão da dívida 

externa e da disponibilização de crédito externo, pelo usufruto da natureza. O projeto regional em 

curso de novos setores do empresariado potencializa a continuidade do violento processo de 

exploração de recursos minerais, naturais, sociais, sendo ele socialmente excludente. 

A questão amazônica não se restringe apenas a problemas socioambientais; ela faz parte da 

problemática nacional de superação e definição de um outro padrão econômico-social de inserção 

do Brasil no contexto mundial. Neste sentido, cabe à esquerda brasileira e especialmente à Central 

Única dos Trabalhadores, assumirem juntamente com os povos amazônicos a defesa da região, 

colocando-a no centro do debate e na defesa de um desenvolvimento sustentável e solidário. 

Soma-se a esses desafios um principal, que são as diversas distâncias geográficas a serem 

superadas, onde grande parte da região só tem comunicação via transporte fluvial, uma outra parte 

via área e uma pequena parte via terrestre. O fator climático por sua vez torna-se um condicionante 

a mobilização de massa, pois, o clima equatorial predominante na região apresenta elevadas taxas 

de pluviosidade em quase todo o ano. 

Diversos estados do Norte passaram ou estão passando por processos de colonização 

recente.  Observando os resultados do Censo 2000 (Tabela 1), verifica-se que a taxa de crescimento 

populacional nacional, no período de 1991-2000, foi de 15,25%, na região Norte essa taxa 

corresponde a 28%, ou seja, a Amazônia continua recebendo um contingente populacional fruto do 

processo de migração característico de processo de expansão de fronteira. Esses migrantes trazem 

consigo novas culturas que devem ser consideradas em qualquer tipo de mobilização. 

Assim, fazer uma articulação sindical regional é superar esse distanciamento entre as 

diversas localidades, culturas e realidades específicas, bem como enfrentar o desafio do alto custo 

financeiro para organizar o movimento sindical na região. 

Um outro desafio é a precária estrutura das estaduais da CUT na região Norte, dificultando o 

desenvolvimento de diversas atividades. A CUT na região só possui telefone e fax como meio de 

comunicação, e esses meios são ainda muito restritos em quantidade, além de não atenderem as 

demandas. 

Outro problema é a ausência de equipamentos potentes (computadores, xerox etc.) que 

facilitem não apenas a comunicação, mas também o desenvolvimento das atividades formativas e 

organizativas da Central, para propiciar melhores condições de trabalho aos dirigentes e assessores 

sindicais. 

 

Construindo caminhos 

A Amazônia faz fronteira com diversos países latino-americanos (Bolívia, Peru, Colômbia, 

Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa). Nesse sentido, a CUT deve ter uma política 

internacional mais clara para a região. As constantes reflexões feitas, nas diversas atividades 
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envolvendo o movimento sindical rural e urbano da região, apontam a necessidade de se ir mais 

além da simples mobilização regional. 

Para isso é necessário realizar um investimento claro de infra-estrutura para a CUT da 

região, potencializando o desenvolvimento da formação profissional, no intuito de implantar um 

programa da qualificação para jovens, aliado à questão do turismo e intercâmbio entre diversos 

estados e regiões, mesmo internacionalmente, com objetivo de estudar e buscar melhor 

compreender o processo de internacionalização da Amazônia, a realidade regional, a lógica 

capitalista e as conseqüências para a região, bem como fazer os povos da região, do país e do 

mundo conhecerem a Amazônia a partir da ótica dos trabalhadores. 

Abrir espaços de debate no âmbito da Central no sentido de considerar as especificidades 

regionais, entre elas o “Custo Amazônico”, e a necessidade de considerá-las no processo de 

organização do movimento sindical na região. 

Garantir que o Projeto Regional Vento Norte, em todos os seus campos de ação, se integre 

às estratégias regionais da Central, contribua para a organização sindical nos estados e 

conseqüentemente fortaleça a Central Única dos Trabalhadores na Amazônia. Neste sentido, se faz 

necessário uma maior integração na atuação dos ramos com a CUT nos estados. 

Realização de eventos nas demais regiões do Brasil para discutir a problemática da 

Amazônia. Uma das formas de se discutir a questão amazônica no âmbito do movimento sindical é 

a criação de uma organização vinculada à Executiva Nacional da CUT. Neste sentido propomos: 

 

Criação da Comissão da Amazônia 

a) Este departamento estará vinculado a uma secretaria e/ou direto à presidência da CUT, devendo 

funcionar com um dirigente responsável e assessoria; 

A 10ª Plenária Nacional da CUT decide pela constituição de um GT (Grupo de Trabalho) 

vinculado à Executiva Nacional composto pelas CUTs da região, ADS, CNMA e SPSO para, até o 

8º Concut, apresentar uma resolução global acerca da intervenção da CUT na Amazônia, bem como 

sobre o funcionamento, composição e políticas prioritárias a serem desenvolvidas pela Comissão 

Nacional da Amazônia. 

b) Deve ser um elo da Executiva Nacional da CUT com a Região Amazônica, articulando os 

encaminhamentos de questões regionais que a CUT considerar estratégica; 

c) Ser um instrumento para nacionalizar a problemática da Amazônia com o restante do país e 

auxiliando a CUT em ações com outros atores sociais que atuam nas questões social, cultural, 

ambiental, territorial na Amazônia; 

d) Contribuir na coordenação das diversas ações anualmente na região; 

e) Ser um instrumento de análise e denúncia dos problemas graves que vêm ocorrendo na região e 

principalmente das alternativas em curso; 

f) Desenvolver, junto às CUTs nos estados e Escolas de Formação Sindical e Ramos, a ampliação e 

o fortalecimento das parcerias a nível regional, nacional e internacional; 

g) Construir, junto com a Secretaria de Relação Internacional e as CUTs da Região Amazônica, 

espaços e formas de articulação entre os países da Região Amazônica, tendo em vista a retomada do 

observatório amazônico. 

A CUT, como sujeito coletivo, deve inserir-se no debate, na luta e defesa da Amazônia. 

sujeitos coletivos são os que perpetuam a memória histórica de processos civilizatórios 
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emancipadores, que constroem a indignação diante da reatualização de problemas antigos e das 

reconfigurações das misérias humanas e que sonham com a possibilidade de contribuir para a 

produção de uma sociedade mais justa e feliz (SCHERERWARREN, 1999). 

 

Resoluções 

 

Amazônia como parte do Projeto de Recolonização Imperialista 

Não é possível construir uma caracterização da região e uma política para a área se não 

fizermos uma analise do processo de recolonização que desenvolve o imperialismo na região e 

particularmente de seu “cabeça de ponte” o Plano Colômbia. 

 

Militarizar a Colômbia 

Este plano em primeiro lugar pretendem o fortalecimento da principal coluna vertebral do 

Estado burguês colombiano: prevê que 80% do dinheiro seria destinado a “modernização, 

reestruturalização e profissionalização” das FFAA e dos aparatos repressivos. 

Ele se apóia na construção de bases militares, reaparelhamento da tropa, qualificação e 

treinamento. 

Além disso, pretendem tem uma reforma no corrupto e ineficiente poder judiciário, e a 

evolução de um sistema acusatório no país com a elaboração de um novo código de procedimentos 

penais, em total consonância com as cortes penais internacionais, diga-se melhor, em consonância 

com o judiciário norte-americano. Além de uma reforma no sistema carcerário com a generalização 

de celas de segurança máxima em todo país. 

 

Recolonização implica em dominar a Região Amazônica 

O imperialismo quer colocar as mãos em todo ecossistema da Amazônia que envolve 

7.160.000 km2 e inclui os países como Colômbia, Brasil, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, 

Guiana e Suriname. 

Uma região com uma das maiores reservas de petróleo do planeta, tão necessário aos EUA, 

e minerais. 

Em termos de petróleo, os maiores exportadores da América são: Venezuela, México, 

Colômbia e Equador. Na Venezuela as reservas são de 65 bilhões de barris e podem chegar a 300 

bilhões, e significa 60% do orçamento do estado. O petróleo significa 15% do PIB do Equador e a 

Colômbia mantém uma produção 500 mil barris dia. 

A Região Amazônia contém 1,5 milhão de espécies conhecidas de plantas, 50 mil 

mamíferos, 20 mil répteis, anfíbios e artrópodes; 90 mil plantas inferiores; 270 mil plantas 

superiores; 55 mil microorganismos; 370 povos indígenas. Possuem a maior biodiversidade do 

mundo com 50% das espécies da fauna e da flora do planeta. 

Somente no Brasil existe uma reserva mineral com pelo menos 14 tipos de minerais, 

somente na Serra de Carajás calcula-se 18 bilhões de toneladas, o que faz do Brasil o maior 

produtor de ferro, com 15% das reservas mundiais de bauxita. A Amazônia colombiana tem 406 mil 

km2, 35% do território nacional, 6% da Região Amazônica. 

O rio Amazonas tem 7.000 afluentes e 6 trilhões de metros cúbicos de água. 
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Aumentar a presença militar na região 

Para garantir seu poderio na região o imperialismo avança na militarização da região. 

Com construção de bases e localização de marines em toda área. Seu objetivo com esta 

presença é monitorar toda a área. 

Já existem bases em Três Esquinas (Puntamaio) e Tolima na Colômbia, Manta no Equador e 

Iquito no Peru (há 150 km da fronteira). 

A área andina é privilegiada para o controle da Amazônia, e para justificar este controle o 

imperialismo pretende desenvolver a “regionalização do conflito” colombiano e com isso a 

“militarização do subcontinente”. A regionalização passa por estender o conflito para países 

vizinhos. 

O plano global do imperialismo conta com homens do Departamento de Estado em Porto 

Rico, novas bases em Aruba e Curaçao, fortalecer em Honduras a base de Soto de Cano, manter a 

Base Aérea de Manta no Equador, no Peru as bases da DEA além da base de Iquitos, no Panamá ele 

manterá 3.300 soldados mesmo depois da entrega do canal. 

O Plano Nacional de Radarização coordenado pelo Pentágono em conjunto com a Argentina 

visa combinar-se com o Projeto Sivam desenvolvido com Brasil, orçado em 3,5 bilhões de dólares, 

que visa instalar radares na região em dois anos. 

Além disso, nosso país entra com a Base de Alcântara, localizada na linha do Equador no 

projeto Calha Norte, novos quartéis em Uiramutã em Roraima, Vila Brasil no Amapá, Tirios no 

Pará, Tunui no Amazonas e Ericó em Roraima. 

Como complemento da participação nacional brasileira, existem estudos no governo de fazer 

uma divisão administrativa da Amazônia, formando-se dois territórios federais: Rio Negro e Alto 

Solimões, o segundo faria fronteira com a Colômbia, uma região sem atividade econômica e 

escassamente povoada, que poderia ser base para operações militares mais tranqüilamente. 

Por isso qualquer projeto da CUT para Amazônia deve partir de: 

Fora o imperialismo da Amazônia; 

Abaixo o Plano Colômbia; 

Fim da militarização da região. Desativar todas as bases militares; 

Abaixo os planos de fome para a região impostos pelo FMI; 

Unidade dos povos da Região Amazônica para enfrentar o imperialismo; 

Unidade do movimento sindical e popular para esta luta. 

E para isso realizar um Encontro Sindical da Região Amazônica para discutir as agressões 

imperialistas. 

 

Povos indígenas 

 

No Brasil existem 180 povos indígenas espalhadas por mais de 5 milhões de km≤, com uma 

população indígena estimada em 350 mil de pessoas. Não esqueçamos que a população indígena no 

Brasil chegou a ser de 5 milhões de pessoas; as quais, historicamente, têm sido submetidas a um 

processo de extinção física e cultural. 

Diante disto, e considerando-se: 

A dívida histórica que a sociedade brasileira e o governo brasileiro têm para com as nações 

indígenas; 
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O processo de dizimação histórico e permanente dos povos indígenas, hoje consubstanciados 

na falta de política de educação, saúde, no desrespeito às riquezas e à sabedoria milenar indígena, 

nos deslocamentos e reassentamentos forçados, devido aos conflitos armados e à militarização, a 

implantação de projetos em territórios indígenas, que atentam contra a vida e a integridade dos 

mesmos; 

Que a luta dos povos indígenas no Brasil, reconhecida internacionalmente, carece de 

visibilidade e unidade com outros setores sociais; 

Que a globalização neoliberal reatualiza e estimula a discriminação institucionalizada contra 

os povos indígenas, perpetuando e intensificando a pobreza e a marginalidade, ameaçando sua 

sobrevivência em todos os aspectos: “terra e território, integridade individual e coletiva, 

organização, valores culturais, espirituais e tradições”. 

Que até mesmo legalmente o Estado brasileiro os discrimina, negando-lhes a condição de 

cidadãos e cidadãs capazes, mantendo-os sobre sua tutela. 

A CUT e suas entidades filiadas devem: 

1) Que o reconhecimento, demarcação e homologação de todas as terras indígenas é a principal 

reivindicação do Movimento Indígena em nível nacional; 

2) Que a riqueza do patrimônio biogenético que possuem os territórios indígenas, e a sabedoria 

tradicional que estes povos têm sobre os mesmos é motivo da cobiça de grandes laboratórios 

americanos e europeus; 

3) Que o Brasil assinou a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que reconhece 

às populações tradicionais o direito a ter seu território dentro dos estados nacionais, para poderem 

viver de forma diferenciada; 

4) Que os povos indígenas sempre foram os principais defensores do ambiente (fauna e flora) e o 

governo tem usado a estratégia de criar unidades de conservação nas terras indígenas à revelia das 

comunidades atingidas, configurando-se num total desrespeito. 

5) Combater a discriminação, exigindo o respeito à diversidade social, cultural, espiritual, 

lingüística dos povos indígenas; 

6)  Contribuir para maior visibilidade das lutas e da realidade da população indígena brasileira; 

7) Fortalecer a luta dos povos indígenas contra a tutela estatal e para que a ONU e a OEA 

reconheçam que os indígenas são”“povos” em todos os sentidos abrangidos por este termo; 

8) Buscar a unidade de ação, visando o fortalecimento das lutas e organizações dos povos indígenas 

por seus direitos e garantia da efetiva demarcação das terras indígenas. 

9) Denunciar o saque promovido pela Europa ao patrimônio histórico-cultural brasileiro, exigindo a 

devolução dos arquivos, fontes históricas, obras de arte etc. e o ressarcimento pelos danos 

ocasionados; 

10) Reconhecer e lutar para que sejam reconhecidos como crimes de lesa-humanidade, os 

cometidos contra os povos indígenas e africanos, lutando para que os mesmos não fiquem impunes; 

11) Apoiar à luta internacional dos povos indígenas, especialmente na América Latina, por seus 

mais amplos direitos, dentre estes: – pelo reconhecimento constitucional (Chile e Uruguai); – pela 

Paz (Guatemala e México, onde os acordos de paz são apenas promessas);–– contra a repressão e a 

militarização, utilizadas com o pretexto de combate ao narcotráfico e apoiada pelos EUA 

(Colômbia, Bolívia, Peru e Equador);–– contra o terror e os ataques de grupos racistas (como ocorre 

na Argentina e em outros países), os quais não são sequer investigados e ficam impunes; – exigir a 
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punição para os assassinos de Marçal, Tupã-Im e Ângelo Creta, Chicão, Quelé e outros líderes 

indígenas brasileiros assassinados. 

12) Desenvolver ampla campanha de sensibilização para favorecer a solidariedade do movimento 

sindical cutista para com os povos indígenas no Brasil; 

13) Promover ações para pressionar o governo a demarcar todas as terras indígenas; 

14) Fazer pressão para que o Congresso Nacional aprove o Estatuto dos Povos Indígenas de acordo 

com a proposta do movimento que ratifique a Convenção 169 da OIT; 

15) A CUT deve apoiar a luta para a obtenção de recursos para viabilizar projetos de auto-

sustentação que visem a autonomia econômica dos povos indígenas. 

16) A CUT deve lutar junto com as organizações indígenas para demarcação das terras 

tradicionalmente ocupadas pelas etnias, especificamente a demarcação em área contínua da terra 

indígena Raposa Serra do Sol. 

 

Meio Ambiente 

 

A discussão de meio ambiente passa por várias frentes e tipos de abordagens. O movimento 

sindical, diante de suas limitações, deve priorizar alguns deste campo e concentrar esforços para 

conseguir resultados positivos. 

A CUT vem tratando dos diversos temas ambientais, como a agenda 21, a Amazônia, 

sociedade sustentável, a poluição urbana, políticas de reciclagem, transgênicos, mineração, código 

florestal e mineral entre outras questões e hoje surgem novos desafios como a utilização dos 

recursos hídricos e legislação, o código florestal, a discussão mais aprofundada sobre desertificação 

e seca e outros temas que pouco foram tratados e para os quais a CUT ainda não declinou opinião. 

Assim, devemos estar atentos às novas políticas, debatendo e elaborando, mas devemos 

priorizar ações mais efetivas junto ao movimento sindical e a sociedade; exemplo disto foram as 

manifestações organizadas pela CUT contra o Apagão e as privatizações no setor energético. 

É papel fundamental da CUT continuar denunciando os desvios do dinheiro público que 

contribuem com o agravamento dos problemas sociais, exploração irracional dos recursos naturais e 

deteriorização das condições de vida dos trabalhadores e da sociedade em geral. 

Entendemos que a CUT deve continuar organizando os Coletivos de Saúde, Trabalho e Meio 

Ambiente, a fim de instrumentalizar os dirigentes sindicais quanto à saúde no trabalho e o ambiente 

saudável estimulando, assim, os envolvimentos com a educação ambiental em suas instâncias e 

sindicatos filiados. 

É importante que a atuação da CUT esteja mais voltada para a construção da sociedade 

sustentável, nesse sentido devemos aprofundar a discussão sobre a relação trabalho, produção e 

consumo, priorizando as propostas de encaminhamento já aprovadas em outros congressos e 

plenárias. 

A CUT é uma central comprometida com a construção de uma sociedade justa, democrática 

e igualitária, que necessariamente deve também ser uma sociedade sustentável, pois a atividade 

econômica deve se sujeitar em primeira instância às restrições de ordem ecológica. Neste processo 

de construção da sociedade sustentável, a sociedade industrial deve transformar-se visando novas 

formas de apropriar-se a natureza, garantindo a sustentabilidade dos recursos naturais e a 

manutenção ou ampliação dos postos de trabalho. 
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A CUT entende ser uma falsa questão a incompatibilidade entre preservação ou recuperação 

do meio ambiente e a manutenção ou geração de novos postos de trabalho. A atual forma de 

exploração da natureza nos levará ao agravamento das crises ambientais, com o esgotamento dos 

recursos naturais e a destruição do meio ambiente; por conseqüência, os postos de trabalho serão 

também eliminados. Esta realidade expressa a grande contradição entre capital e natureza que é 

parte inseparável da contradição capital e trabalho. 

Os trabalhadores, estando presentes nos diversos setores produtivos, são atores centrais deste 

processo e sofrem as conseqüências deste modelo predatório. Assim, a luta sindical e ecológica se 

fundem na busca por uma sociedade sustentável em que a apropriação da natureza se dê de outra 

forma. 

É por isso que a CUT deve priorizar a luta em defesa do meio ambiente e da qualidade de 

vida e posicionar-se sobre as questões fundamentais no cenário mundial acerca do meio ambiente 

com respostas ágeis sobre esta questão, partindo da compreensão de que o planeta é único, que as 

crises ambientais são um problema de todos e que os trabalhadores e as camadas populares são os 

principais afetados por essa crise. 

A nossa prioridade deve ser ligada à relação entre trabalho e meio ambiente, sempre 

procurando demonstrar que é o trabalho que transforma a natureza e a apropriação da mesma está 

subordinada ao modo de produção vigente, capitalista, que agora passa a dominar e se apropriar da 

natureza no seu nível mais elementar que são as células, hoje já patenteadas. 

Para dar conseqüência a essa compreensão política, a CUT soma esforços às atividades 

desenvolvidas pela Confederação Internacional das Organizações Sindicais Livres (CIOSL) e 

Comissão Sindical Consultiva da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(TUAC/OCDE), no âmbito das organizações internacionais como a Comissão para o 

Desenvolvimento Sustentado da Organização das Nações Unidas (CDS/ONU), Organização 

Internacional do Trabalho, Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização para a Agricultura 

e a Alimentação (FAO) e a própria OCDE. 

Participando de forma ativa e contributiva das reuniões anuais da CDS/ONU desde 1995, 

como integrante da delegação internacional de sindicatos organizada pela CIOSL, conseguimos que 

o Acordo Nacional Tripartite do Benzeno no Brasil – construído com a luta dos trabalhadores e dos 

sindicatos cutistas –, fosse reconhecido pela CDS/ONU como um modelo mundial de Acordo 

Voluntário, pelas suas características de participação dos trabalhadores desde o local de trabalho até 

a gestão nacional do uso regulamentado desse produto químico cancerígeno. 

É esse modelo de participação dos trabalhadores e dos sindicatos na solução dos problemas 

ambientais desde o local de trabalho até o âmbito nacional, que queremos consolidar como uma 

prática sindical cutista que incorpora a dimensão social nas questões relativas ao desenvolvimento 

econômico e a proteção do meio ambiente. 

Nesse sentido, estamos comprometidos com o processo de organização da Cúpula Mundial 

sobre o Desenvolvimento Sustentado que realizar-se-á em Johanesburgo em setembro de 2002, 

também conhecida como Rio+10 e Cúpula da Terra. 

Participamos ativamente do Encontro Anual do Fórum Brasileiro de ONGs e do Encontro da 

Sociedade Civil e Conferência Regional Preparatória dos Estados de América Latina e Caribe, 

realizadas no Rio de Janeiro no período de 17 a 24 de outubro de 2001, entre outras atividades 

preparatórias para a Cúpula Mundial. 
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Estamos ao lado das organizações sindicais internacionais (CIOSL e Secretariados 

Profissionais Internacionais – SPIs) que advogam a tese de que a Rio+10 será uma oportunidade 

para se “Modelar um Novo Acordo”, no qual os sindicatos esperam encontrar uma base sólida para 

a segunda década de esforços nacionais e internacionais em prol do desenvolvimento sustentado. 

Tendo em vista que o conceito de desenvolvimento sustentado incorpora temas da agenda 

sindical cutista, como erradicação da pobreza, mais e melhores empregos, fim do trabalho infantil e 

do trabalho escravo ou forçado, gestão racional do uso de produtos químicos, sistemas e modelos 

sustentáveis de energia, relação da saúde do trabalhador com a saúde pública, gestão racional e 

participativa de bosques e florestas entre outros, devemos fortalecer o trabalho de informação e 

capacitação de sindicalistas sobre esses temas em nossas atividades de formação sindical, 

incorporando esse conceito e essa agenda às nossas atividades permanentes e à nossa estratégia 

sindical. 

Precisamos também introduzir na discussão nacional com órgãos governamentais, entidades 

empresariais e parceiros sociais, a necessidade de se avaliar o impacto sobre o emprego nas 

negociações internacionais sobre mudanças climáticas (comércio de cotas de emissão de gases 

nocivos à camada de ozônio), que ocorrem no lastro do Protocolo de Kyoto. 

Devemos aproximar as ações do Coletivo Nacional de Saúde no Trabalho e Meio Ambiente 

(CNSTMA) das ações do Coletivo Nacional de Meio Ambiente (CNMA), entendendo a relação 

orgânica entre meio ambiente e desenvolvimento sustentado e segurança e saúde no trabalho. 

Não existem locais de trabalho sustentados se esses causam mortes, mutilações e doenças, 

bem como agressões ambientais com o uso de tecnologias inadequadas, emissão de poluentes e 

geração de resíduos. 

Não existem processos e relações de trabalho sustentado se não há o reconhecimento do 

direito de organização e negociação sindical no local de trabalho ou se existem práticas anti-

sindicais colocadas. 

Devemos levar para o campo da gestão ambiental e do desenvolvimento sustentado a nossa  

experiência e nossa capacidade de negociação em fóruns tripartites e órgãos governamentais, aonde 

geralmente logramos algum sucesso em defesa da saúde do trabalhador. 

Precisamos também ampliar para o campo da gestão ambiental nossa capacidade de 

mobilizar os trabalhadores e firmar acordos coletivos de trabalho, abrangendo temas como o 

controle e redução de emissões de poluentes, participação dos trabalhadores nas auditorias sobre 

segurança e saúde no trabalho e meio ambiente, participação dos sindicatos do setor químico no 

programa Atuação Responsável da indústria química e outros, tendo como referencia os termos do 

Acordo Nacional Tripartite sobre o Benzeno. 

Temos que ter claro que postos de trabalho, locais de trabalho, processos e relações de 

trabalho insustentáveis são a receita certa para o dano à saúde e integridade física do trabalhador, o 

desemprego, o atraso social, o dano ambiental, o aumento do custo dos serviços de saúde, o risco do 

futuro da previdência social, o atraso do nosso projeto de nação. 

Tendo isso em conta, devemos aproximar-nos dos governos e autoridades locais, ampliar 

nossa parceria com ONGs do campo progressista, compreender e apoiar a luta das comunidades 

locais, realizar alianças com associações de consumidores, apoiar iniciativas que visem desenvolver 

nossa capacidade tecnológica e defender junto aos órgãos ambientais de governo, a introdução de 
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análises e indicadores sociais que funcionem como parâmetros para a elaboração de políticas 

públicas e governamentais dirigidas para o desenvolvimento sustentado. 

Garantir maior eficácia na luta contra a biopirataria com envolvimento de toda a população 

no debate a respeito de quais recursos podem ser patenteadas. E assegurar que o patenteamento seja 

realizado de maneira que a população envolvida tenha participação dos resultados (Royalties). 

Lutar para assegurar a presença de CIPAs nos locais de trabalho, possibilitando a 

apresentação de propostas para a geração de energia alternativa não poluente e não degradante 

(solar, eólica e etc.), para viabilizar a produção nos locais de trabalho (indústrias, agricultura, setor 

de serviços etc.). 

 

Propostas de ação 

Discutir proposta de Modelo Energético para a construção, na prática de um modelo 

sustentável e a substituição das energias não renováveis e fósseis para energias limpas; 

Intensificar a luta do movimento sindical contra a privatização da água, do saneamento 

básico e do esgoto; 

Discutir e propor mecanismos de controle social nas empresas que interferem no meio 

ambiente; 

Discutir e propor ações que visem o desmatamento, principalmente próximo às nascentes; 

Discutir a dívida ecológica dos países desenvolvidos junto aos países subdesenvolvidos, 

inclusive mecanismos de cobrança; 

Discutir propostas de ação e de mobilização para responsabilizar as indústrias quanto à sua 

produção que agride o meio ambiente; 

Orientar as CUTs Estaduais e Ramos a formarem coletivos ou comissões para discutir 

questões relacionadas ao meio ambiente; 

Discutir a implementação da Convenção de Kyoto – pela diminuição de gases que provocam 

o efeito estufa; 

Intensificar o debate sobre reciclagem no trabalho e educação ambiental; 

Discutir campanha de denúncia das empresas que fazem propaganda enganosa em relação às 

embalagens não recicláveis; 

Aprofundar, no interior da Central e dos sindicatos filiados, a discussão da instalação de 

termoelétricas. 

 

Política de Comunicação 

 

A comunicação tem sido uma preocupação cada vez maior da CUT, tanto para falar com sua 

própria base, como para falar com o público externo, e é natural que assim seja, pois vivemos na era 

da comunicação. 

Mas não há como falar de comunicação sem falar também de sua matéria-prima: a 

informação; seja para qualificar a decisão sobre a ação política a ser desencadeada, seja como 

elemento primordial do ato de comunicar-se. Afinal comunicar é estabelecer um fluxo ordenado, 

coerente e inteligível de informações, de modo que contribua com a organização do coletivo. Aí nos 

deparamos com o primeiro elemento para estabelecer uma política de comunicação para a CUT. 
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Dessa forma temos que pensar a CUT como uma fonte primária de geração, captação e 

divulgação de informações. É importante ressaltar que a disputa de hegemonia na sociedade passa 

por sermos uma fonte confiável, e farta, de informações para podermos nos contrapor às 

informações manipuladas pelo governo e por aqueles que o apóiam. 

Queremos insistir: a informação é o diferencial na comunicação, sem uma boa informação 

(consistente, qualificada e contextualizada) não se obtém uma comunicação eficiente – aquela que 

atinge seu público-alvo, sem distorções e produz retorno (feedback). Para nos tornarmos uma boa 

fonte de informações temos, todavia, que investir, tanto em recursos humanos como em sistemas. E 

aí entra um outro problema: comunicação é despesa ou investimento? 

No nosso entender comunicação é investimento, principalmente na conjuntura em que 

vivemos, em que um candidato que representa os interesses da classe trabalhadora e do povo pode 

chegar à presidência da república. E nós podemos (e devemos) jogar um importante papel nesse 

processo. 

Além disso, temos que ter claro que a construção de uma política de comunicação não é um 

processo limitado à nossa Central; ele deve incidir radicalmente na democratização dos meios de 

comunicação de massas. 

 

Diagnóstico 

A comunicação, apesar de estratégica para os embates sociais e de classe, não foi tratada 

adequadamente nos últimos anos. Prova disso é que boa parte dos instrumentos de comunicação 

interna foi desativada e, ainda hoje, não possuímos instrumentos de comunicação de massas que nos 

permitam a disputa ideológica na sociedade. 

Os instrumentos próprios de comunicação que a CUT dispõe hoje em dia são o Informacut 

eletrônico, a agência de notícias e o site na internet. 

Além disso, dispomos de uma imensa quantidade de publicações eventuais e específicas, 

efetuadas pelas diversas secretarias segundo suas necessidades de momento e disponibilidade de 

verbas. 

A exceção da agência de notícias, nada disso transforma-se em um banco de dados onde as 

informações fiquem guardadas à disposição para consultas e futuras referências. Aliás, a CUT a 

despeito de gerar uma grande quantidade de informações, não o faz de modo ordenado, nem 

organizado, dificultando sobremaneira a sua utilização. 

Os meios próprios de comunicação da Central estão todos concentrados na internet. Isso, por 

si só, limita seu alcance àqueles que acessam a web, o que equivale dizer que nem todos os nossos 

sindicatos, e muito menos, todos os dirigentes do sistema CUT recebem nossas informações. A 

equipe é pequena e os equipamentos são obsoletos e sub-dimensionados para as tarefas já 

existentes. 

 

Propostas 

Criação e organização de um banco de dados, permanentemente atualizado, que além de 

informações que qualifiquem a ação política, formem uma rede interna da CUT, de modo que dados 

como a agenda dos dirigentes, data de eleições, nome, cargos e contatos dos dirigentes estaduais, 

entre outros, estejam disponíveis às CUTs estaduais e ramos, bem como possamos realizar reuniões 

da Executiva e Direção Nacional em tempo real. 
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Clipping Diário (até as 9 horas da manhã). Serviço diário, terceirizado, de clipping dos 

principais jornais e revistas do país, abordando os temas política, economia (nacional e 

internacional) e movimento sindical e popular, disponibilizado a todos os dirigentes da CUT, ramos 

e sindicatos via internet. 

A comunicação, apesar de estratégica para os embates sociais e de classe, não foi tratada 

adequadamente nos últimos anos. Prova disso é que boa parte dos instrumentos de comunicação 

interna foi desativada e, ainda hoje, não possuímos instrumentos de comunicação de massas que nos 

permitam a disputar ideologicamente na sociedade. 

Informacut – Eletrônico – Voltado a toda a estrutura horizontal e vertical da CUT. Trata de 

forma simples, direta e com conteúdo qualificado, as atividades de cada dirigente da CUT Nacional, 

das Secretarias, Comissões, Departamentos e demais estruturas, além das decisões do Secretariado, 

Executiva, Direção Nacional, Plenária Nacional e Congresso da CUT, além de trazer matérias sobre 

o que de importante, na nossa visão, acontece no Brasil e no mundo. Impresso – As matérias 

publicadas diariamente no Informacut, na versão eletrônica, serão reeditadas, diagramadas e 

impressas numa versão quinzenal e distribuídas pelo correio aos dirigentes do sistema CUT, de 

modo que atinja quem não acessa a internet. 

Lançar no primeiro trimestre de 2002 o Jornal Nacional da CUT, conforme projetos gráfico 

e editorial já aprovados pela Direção Nacional de dezembro de 2000. 

Agência de Notícias – atualizar o–software da agência, para torná-la mais leve e rápida, 

envolver outras instâncias da Central e sindicatos filiados na sua utilização. 

Cadernos da CUT – Esse produto já existiu na CUT e propomos sua volta. Diminuiria 

custos, padronizaria as publicações e não substituiria as publicações das secretarias. Ao contrário, as 

particularidades de cada publicação seriam respeitadas e mantidas. Exemplo: Cadernos da CUT–– 

Suplemento DESEP; Cadernos da CUT – Forma e Conteúdo (publicação da SNF) e assim por 

diante. De modo que garantamos um padrão editorial e facilitando a visibilidade das políticas da 

CUT. 

A Secretaria de Comunicação dispõe de um produtor multimídia, o que permite a 

disponibilização para as secretarias e órgãos assessores da CUT Nacional dos seguintes produtos: 

i) produção de apresentações multimídia para congressos, plenárias, seminários, encontros e outros 

eventos; 

ii) desenvolvimento e produção de aplicativos multimídia, em disquete ou CD-ROM, para 

divulgação e apresentação de projetos, campanhas, programas etc., utilizando o PowerPoint, HTML 

ou Flash; 

iii) planejamento, desenvolvimento e produção dos CD-ROM institucionais. 

Site da CUT – transformar o site da Central num “Portal do Mundo do Trabalho” com nova 

cara e concepção, atualizado diária e obrigatoriamente. 

Desenvolver em parceria com as Secretarias Nacional e Estaduais de formação, cursos de 

mídia (entrevista, identificação e diferenciação de público-alvo, formas de linguagem etc.) e noções 

de internet para dirigentes e assessores de modo que no final de 2002, estejam capacitados sobre os 

temas. 

Organizar um novo Encontro Nacional de Comunicação para o ano de 2002, com dirigentes 

e trabalhadores dos setores, a fim de debater políticas de comunicação para todos os sindicatos da 

CUT. 
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Realizar diagnóstico nas estruturas vertical e horizontal sobre quantos profissionais temos 

envolvido, bem como o quanto e o que produzimos (boletim, revista, jornal e outros informativos), 

para a partir disso adequar as secretarias ou departamentos de comunicação tanto em recursos 

humanos e materiais para que se desempenhe a contento as tarefas. 

Capacitar dirigentes da CUT e Sindicatos filiados para estarem aptos a sistematizar as ações 

sindicais e traduzi-las em uma linguagem acessível a todos os trabalhadores e trabalhadoras. 

A CUT deve concentrar esforços para que os materiais impressos cheguem até os Sindicatos 

mais regularmente e com maior rapidez, permitindo assim que os dirigentes possam distribuí-los e 

discuti-los com a base 

 

OUTRAS RESOLUÇÕES 

 

Resolução nº 1 

Denúncias contra a Força Sindical 

Considerando 

 Que as denúncias amplamente divulgadas pela imprensa sobre a origem dos recursos que 

permitiram a fundação e funcionamento da Força Sindical , exigem que a CUT reivindique junto ao 

Ministério Público da União e do Congresso Nacional a mais profunda investigação, que certamente 

confirmará o que há anos a CUT sempre disse sobre a “Farsa Sindical”; 

 Que o esquema planejado pelo ex-presidente da República cassado, Fernando Collor de 

Melo, e o atual deputado federal Luiz Antonio Medeiros, com a participação do ex-senador cassado, 

Luiz Estevão de Oliveira, e do ex-ministro, Antonio Rogério Magri, arrecadou, entre 1990 e 1994, 

US$ 5 milhões de empresas nacionais e multinacionais para fundar uma central aliada ao patronato, 

em contrapondo a combatividade de CUT; 

 Que Medeiros criou o Instituto Brasileiro de Estudos Sindicais (IBIS), entidade “laranja”, 

cujo único objetivo sempre foi o de “camuflar” e “legalizar” a corrupção e os desvios de recursos, 

como comprovam as denúncias de que remetia dinheiro para o Comercial Bank, de Nova York;  

 Que, independente da confirmação de outras denúncias, como a de que parte do dinheiro 

arrecadado pelo esquema foi parar em contas bancárias no Exterior, movimentadas por Medeiros e 

outros, do enriquecimento ilícito do deputado, que mora numa mansão avaliada em mais de R$ 500 

mil, o movimento sindical sempre se opôs radicalmente que os patrões interferissem na organização 

dos trabalhadores; 

 Que o esquema, atualmente reformulado e comandado por Paulo Pereira da Silva, o 

“Paulinho”, hoje presidente da “Farsa Sindical”, envolve várias empresas, para as quais são 

desviados recursos públicos e serve para aliciar sindicatos e aumentar artificialmente a 

representação da falsa central sindical; 

 A 10ª Plenária Nacional da CUT decide: 

1) A CUT exigirá das autoridades constituídas neste país que se faça a mais rigorosa apuração das 

denúncias de corrupção que envolve a Força Sindical e de qualquer entidade de trabalhadores, com 

a devida punição dos culpados; 

2) A CUT assume o compromisso de denunciar sistemática e ininterruptamente, no Brasil e no 

Exterior, através de todos os meios possíveis, o seu mais veemente repúdio à existência de 

organizações sindicais de trabalhadores construídas ou financiadas por empresas articuladas pelo 
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governo. Estas denúncias devem também atingir o conjunto da sociedade, o conjunto da CUT e, 

especialmente, os trabalhadores das bases da “Farsa Sindical”. 

 

Resolução nº 2 

Que a CUT faça uma ampla divulgação da prestação de contas dos recursos utilizados na 

formação tanto na formação tanto dos recursos públicos estatutários; 

 

Resolução nº 3 

 Lutar contra a discriminação e o racismo, realizando grandes manifestações de rua  e 

participando efetivamente do cotidiano do movimento negro e das lutas contra a discriminação 

racial. 

 

Resolução nº 4 

O trabalho das pessoas portadoras de deficiência 

 Considerando que um dos compromissos fundamentais da CUT é desenvolver, organizar e 

apoiar todas as ações que visem a conquista de melhores condições de vida e trabalho para ao 

conjunto da classe trabalhadora, como dispõe nosso estatuto. 

 Considerando também as previsões legais e constitucionais de não-discriminação e de 

inclusão das pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho, que não são cumpridas pela 

maioria das empresas e órgãos públicos, a CUT orienta a todas as entidades filiadas que busquem 

organizar este setor da classe em defesa dos seus direitos, articulando este movimento em conjunto 

com os Coletivos de Saúde e a Secretaria de Políticas Sociais da CUT Nacional e CUTs Estaduais. 

 

ESTATUTO 

 

Atualizar o Estatuto da CUT 

O 7º Concut deliberou sobre a necessidade da CUT realizar uma reforma em seu Estatuto, 

reforma esta que deve ter como objetivo central a atualização das normas e regulamentos ao atual 

estágio da construção da Central Única dos Trabalhadores. 

Conforme a resolução do 7º Concut, é tarefa da 10ª Plenária Nacional definir o roteiro dos 

temas e questões que deverão orientar a Direção Nacional na preparação de uma proposta de 

Estatuto para ser colocada ao debate no processo de discussão do 8º Concut. 

Ao longo dos 18 (dezoito) anos de existência da Central Única dos Trabalhadores, a marca 

que a identifica junto à sociedade brasileira e que conquistou o reconhecimento dos trabalhadores e 

do movimento sindical internacional é de que a CUT se caracteriza pela sua postura classista, 

combativa, radical e intransigente na defesa dos interesses dos trabalhadores. 

Para os militantes sindicais que nessas duas décadas contribuíram na construção da CUT, 

essa postura combativa, classista, radical, representa muito mais do que a marca que a identifica e a 

diferencia das outras centrais sindicais no Brasil, pois estes são os valores básicos que estão 

contidos nos princípios defendidos pela CUT, princípios esses que são inabaláveis e incondicionais, 

pois eles representam aquilo que garante a sustentação dos fundamentos e dos objetivos imediatos e 

estratégicos da CUT. Fundamentos esses que definem a CUT como uma Central Sindical de 

massas, classista, autônoma e democrática. Objetivos que buscam organizar os trabalhadores na luta 
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por melhores condições de vida e trabalho, engajando-os no processo de transformação da 

sociedade brasileira em direção à democracia e ao socialismo. 

A criação da CUT em 1983, foi resultado da reação dos trabalhadores no final dos anos 

1970, frente a um sindicalismo estagnado no tempo, onde a grande maioria de seus dirigentes, 

encastelados nos aparelhos sindicais, se transformou em verdadeiros serviçais subservientes das 

classes dominantes, contrários às mudanças defendidas pelo novo sindicalismo que liderava as lutas 

dos trabalhadores naquele período. 

O compromisso histórico de lutar pela superação definitiva do modelo sindical oficial, 

corporativo e dependente do estado, e a conquista da liberdade sindical, exigiram e continuam a 

exigir a busca permanente da superação dos limites estabelecidos pela legislação vigente. Nossa 

prática deve superar as lógicas corporativas de sindicatos de categorias restritas às bases sindicais 

municipais e regionais e apontar para formas de organizações mais amplas. São os avanços 

organizativos almejados e obtidos pelos diferentes ramos que permitem à CUT construir o seu 

modelo de organização. 

Na medida em que os ramos produtivos avançam nas suas formas de organização, a CUT 

passa a ser pressionada para promover mudanças no seu Estatuto. Isso se dá pela necessidade desses 

ramos garantirem e consolidarem suas estruturas organizativas. É nesses processos que a CUT 

constrói a formulação de sua estrutura orgânica. Um exemplo disso foi o 2º Concut, quando criamos 

os Departamentos por ramos de atividade econômica, e outro foi quando na 7ª Plenária os 

transformamos em Federações e Confederações. 

É por isso que a CUT, a cada Congresso, promove mudanças importantes em seu Estatuto, 

como prova de que está sempre em consonância com as alterações que ocorrem de forma 

permanente nas relações de trabalho, bem como os avanços organizativos alcançados pelos 

sindicatos e ramos produtivos. Portanto, adequar-se à exigência colocada pelas alterações nas 

relações de trabalho e pelos avanços organizativos de suas instâncias é parte fundamental do 

processo de construção da CUT. 

Mas, apesar dos avanços dos diferentes setores econômicos, a CUT ainda padece de 

definições claras que possibilitem avanços mais significativos no processo de construção da sua 

estrutura organizativa. Prova disso é que a CUT ainda não se constituiu como alternativa real de 

organização para milhares de trabalhadores das bases sindicais não filiadas a ela. 

Para isso, é necessário que avancemos nas definições sobre o modelo da estrutura 

organizativa da Central, estabelecendo estatutariamente regras claras e condições que permitam aos 

ramos desenvolver formas de organização que possam se constituir em alternativas reais de 

organização para aqueles trabalhadores que estão impedidos de se organizar na CUT. Negar este 

desafio é negar o compromisso histórico que levou à criação da nossa Central. 

As alterações estatutárias que haveremos de produzir não podem se restringir apenas às 

lacunas que facilmente identificamos no atual Estatuto. No 8º Concut teremos que superar as 

posturas conservadoras e corporativas, fruto da cultura sindical autoritária existente, para que 

possamos produzir uma reforma estatutária que permita à CUT avançar na luta pela conquista 

definitiva da liberdade sindical, disputar a hegemonia da representação dos trabalhadores e 

responder aos desafios colocados pelos processos de transformação nas relações de trabalho. 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho nos últimos 15 anos foram de tal monta que 

interferem não só nas relações de trabalho e na participação dos trabalhadores sobre os processos 
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produtivos, como tem provocado a fragmentação das lutas sindicais, a diminuição da classe operária 

e a conseqüente perda de poder e da representatividade dos sindicatos. Essas mudanças estão 

alterando o perfil da classe trabalhadora e impõem novos desafios para o movimento sindical, que 

nos obrigam a repensar velhos conceitos e estratégias de luta. 

Cada vez mais o movimento sindical é confrontado com a necessidade de abrir novas frentes 

de lutas ocupando-se com problemas que transcendem os conflitos de classe naturais das relações 

de trabalho capitalista, e sendo levados a questionar as formas tradicionais da organização sindical. 

Faz parte do projeto do governo FHC, de clara inspiração neoliberal, ataques mais profundos 

aos direitos dos trabalhadores. O prenúncio desses ataques é evidente nas medidas de caráter anti-

sindical como: a restrição à liberdade de organização, a perseguição a dirigentes sindicais e a 

interferência da Justiça do Trabalho, desrespeitando a vontade dos trabalhadores sobre sua forma de 

organização, promovendo a pulverização de sindicatos sob o comando de seus aliados do 

movimento sindical, tática esta utilizada para fragilizar a CUT e com isso quebrar a resistência dos 

trabalhadores frente às políticas neoliberais e a precarização das relações de trabalho. 

Para enfrentar esses desafios, será necessário que a CUT se constitua cada vez mais num 

sindicalismo de massa, o que exige um profundo e radical processo de democratização dos 

sindicatos filiados, bem como do atual modelo de funcionamento da Central. Para a CUT, a 

democracia sindical não pode ser apenas um amontoado de regras burocráticas para estabelecer a 

divisão do poder na cúpula entre as forças políticas. A democracia deve se traduzir na garantia de 

que os trabalhadores da base possam interferir autonomamente na vida cotidiana da Central. 

Isso só será possível se também a CUT passar a exigir de seus sindicatos a promoção de 

mudanças estatutárias que garantam a participação orgânica e efetiva dos trabalhadores na vida do 

sindicato, superando assim a idéia de que democracia sindical se resolve apenas com assembléias, 

sejam elas realizadas nas portas das empresas ou na sede do sindicato. Devemos naturalmente 

defender a realização de assembléias como um instrumento da prática da democracia, mas sabemos 

que muitas vezes elas servem mais para homologar as posições de diretorias do que para promover 

a democracia. 

A prática que limita a participação dos trabalhadores apenas em assembléias, na verdade 

camufla posturas autoritárias, aparelhistas e antidemocráticas, pois acabam atribuindo aos seus 

dirigentes o papel de agentes oficiais da representação dos trabalhadores nas negociações coletivas. 

É essa representação legal que permite alguns pensarem que podem conduzir os trabalhadores de 

acordo com seus interesses e pensamentos políticos. 

A discussão que os militantes sindicais farão através dos sindicatos filiados no processo 

preparatório desta 10ª Plenária e no processo congressual do 8º Concut, na certa irá contribuir para 

o avanço organizativo da CUT e para repensar o próprio funcionamento interno de nossos 

sindicatos. 

Segue abaixo a proposta de roteiro para a discussão sobre a reforma estatutária a ser 

discutida e aprovada no 8º Concut, em 2003: 

Título I – Da Constituição: No parágrafo único deste título, que fala da constituição da CUT, se 

refere às entidades filiadas e instâncias orgânicas sem precisar exatamente o caráter dessas 

entidades e instâncias. Precisamos definir melhor o caráter dessas entidades e instâncias, 

estabelecendo de forma mais clara como cada uma delas se relaciona com a estrutura da Central e 

entre elas. 
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Capítulo II – Dos Compromissos Fundamentais: No artigo 4o deste capítulo, a CUT, entre outras 

questões, se coloca autônoma frente aos partidos e agrupamentos políticos. Ainda permanecemos 

fiéis a esses princípios ou devemos reconhecer o direito de tendência na CUT? As direções da CUT 

hoje são uma representação dos sindicatos filiados ou das tendências que atuam dentro da Central? 

Título III – Do Quadro Associativo – Capítulo I – Da Constituição: no artigo 6o deste capítulo não 

existe qualquer exigência por parte da CUT para a aceitação ou não do pedido de filiação por uma 

entidade sindical. Deveríamos ou não estabelecer alguma exigência? No artigo 9o estabelece que a 

entidade sindical filiada elabore seu Estatuto dentro dos princípios da CUT. Devemos manter estas 

exigências? Como garanti-las? 

Seção III – Das Sanções: no artigo 12 que trata das penalidades aos filiados e dirigentes, permite 

que apenas os Congressos e Plenárias deliberem sobre o afastamento do associativo das entidades 

sindicais e dirigentes da CUT. Devemos ou não estabelecer normas mais claras e mais rígidas sobre 

este tema? 

Título IV – Da Estrutura Organizativa – Capítulo I – Dos Níveis Organizativos: os Artigos 13 e 14, 

que tratam da estrutura organizativa da CUT, se restringem apenas em orientar os ramos para que 

estes busquem aglutinar-se e identificar o quadro associativo da Central, o que tem se revelado 

completamente insuficiente para regulamentar as diferentes experiências promovidas pelos mais 

diferentes ramos de atividades. Portanto, aqui se fazem necessárias profundas reformulações para 

que possamos garantir a unidade dos cutistas na construção da Central. 

Capítulo II – Organização Vertical: Este capítulo, que trata da regulamentação das Confederações e 

das Federações em suas Seções, que correspondem aos artigos 16 ao 32, deverão estar abertos para 

possíveis propostas de alterações, pois este é um dos temas que fazem parte das discussões previstas 

para esta 10ª Plenária, como também, tem sido matéria de discussão nos diferentes ramos da CUT. 

Sobre o tema Congresso, poderemos listar diferentes questões e regras que merecem ser 

avaliadas sobre a necessidade ou não de alterações, tais como: 

Artigo 24 e o artigo 38: Esses artigos tratam da participação das oposições sindicais nos 

Congressos das instâncias da CUT. Devemos ou não analisar se este mecanismo criado na fundação 

da CUT, para assegurar a participação dos militantes das bases sindicais não cutistas, ainda 

permanece atual? A realidade das oposições sindicais cutistas representam a mesma situação de 15 

anos atrás? Devemos ou não discutir outras formas para garantirmos a participação dos militantes 

sindicais dessas bases sindicais não cutistas? 

Pelo atual Estatuto, o número de delegados a que têm direito as entidades de base para os 

congressos da CUT corresponde à proporcionalidade entre o número de sindicalizados e o número 

de delegados previstos nos congressos. Sabemos das controvérsias que administramos sobre os 

números de sindicalizados anunciados pelas mais diferentes entidades. Sem fugirmos do critério da 

proporcionalidade, entre o peso representativo da entidade e o número de delegados previstos, 

poderíamos ou não estabelecer uma nova forma mais transparente nos processos congressuais? 

A figura do delegado nato nos congressos das instâncias da CUT não teria se transformado 

num instrumento para garantir dirigentes sem o respaldo e vínculo com suas bases nas instâncias de 

direção? Seria mais democrático acabarmos com este critério que privilegia aqueles que já possuem 

cargos de direção, ou não? 

Os membros das direções das instâncias horizontais e das executivas das instâncias verticais 

hoje são eleitos nos seus respectivos Congressos estaduais e nacional. Poderíamos ou não 
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estabelecer um novo sistema, mais democrático que assegurasse a conformação de direções mais 

representativas? 

Hoje a executiva da CUT Nacional funciona com um total de 21 (vinte e um) membros 

efetivos e mais 7 (sete) suplentes. Desses, 12 (doze) possuem cargos e outros 13 (treze) são os 

diretores executivos. No passado a executiva contava com apenas 15 (quinze) membros. Com o 

estabelecimento da cota de gênero, o número foi para 21 (vinte e um) e com a participação dos 

suplentes saltou para 28 (vinte e oito) membros. Será este número ideal? Devemos ou não avaliar a 

possibilidade de constituirmos uma executiva mais enxuta? No que se ocupam nossos dirigentes na 

maior parte do tempo? 

Se o número de membros da Executiva Nacional da CUT foi alterado, o mesmo não 

aconteceu com os cargos. Permanecemos com a mesma estrutura funcional: presidente, vice-

presidente, secretário-geral, primeiro secretário, tesoureiro, primeiro tesoureiro, secretário de 

Relações Internacionais, secretário de Política Sindical, secretário de Formação, secretário de 

Comunicação, secretário de Políticas Sociais e secretário de Organização. Devemos manter este 

mesmo número de secretarias? Será essa a melhor estrutura funcional, ou devemos pensar numa 

forma mais eficaz que pudesse liberar os dirigentes para ocuparem-se mais com as demandas 

sindicais e menos com as organizacionais? 

Com a atual forma de composição e funcionamento das executivas das instâncias da CUT, o 

papel de direções tem funcionado muito mais como um fórum homologador das decisões das 

executivas ou de reprodução de suas discussões (contrariando o que está estabelecido no atual 

Estatuto). Não seria importante discutirmos um sistema de funcionamento que garantisse que o 

poder real de decisão ficasse a cargo das direções e que as tarefas das executivas se restringissem a 

execuções das decisões das direções? 

Sub-Seção V – Das plenárias: O parágrafo 3º do artigo 54 diz que as plenárias são convocadas 

ordinariamente a cada ano. A realização de uma plenária entre um Congresso e outro não seria 

suficiente? Sendo estas ordinárias, poderíamos, se necessário, convocar Plenárias extraordinárias. 

A ocorrência de alterações num determinado artigo ou parágrafo do Estatuto, poderá 

implicar na necessidade de adequar outros que direta ou indiretamente tenham a ver com o 

conteúdo ou a lógica do conteúdo daquele modificado. 

 

Resoluções 

 

Resolução Nº 1 

Alteração estatutária da CUT 

Que a CUT organize plenárias, seminários ou debates sobre a alteração estatutária da CUT, 

viabilizando estas discussões, inclusive com novas propostas através das micros, ou das regiões, ou 

ainda em nível estadual. 

 

Resolução Nº 2 

Esta 10ª Plenária reafirma a decisão do 7º Concut de nomear a Direção Nacional, que com 

base na mais ampla consulta junto aos sindicatos e suas instâncias orgânicas preparem uma proposta 

de reforma estatutária que deverá ser remetida aos mesmos sindicatos e instâncias para que sejam 

discutidas e apresentadas suas contribuições antes de sua aprovação no 8º Concut. 
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MOÇÕES 

 

Moção Nº 01 

Impunidade no Brasil e na Bahia 

Repudiamos os governos FHC e César Borges (Bahia) pelo descaso com a segurança 

pública, principalmente quando permite que assassinos de trabalhadores, dirigentes sindicais e 

políticos permaneçam livres, inclusive praticando outros crimes. 

A impunidade na Bahia é marcada pelos crimes praticados contra homens, mulheres e 

crianças.  

O sindicalista (Sindimina–BA) e vereador (PT Jaguarari) Ariomar Oliveira Rocha foi 

assassinado em 22/7/1998 e seus assassinos estão até o momento soltos. A secretária de segurança 

pública nada faz. 

Chega de Impunidade, exigimos justiça! 

 

Moção Nº 02 

Moção de apoio ao companheiro Regino Pinho da APAVV.  

Companheiro Regino Antônio Pinho Filho, coordenador político da Associação dos Parentes 

e Amigos Vítimas de Violência (APAVV), está sofrendo ameaças de morte. Ele associa as ameaças 

de morte à entrega, pela APAVV, do Relatório ao Superintendente da Política Civil no Ceará, em 

que denuncia os crimes de pistolagem no Estado. 

 

Moção Nº 03 

Em defesa dos direitos da mulher trabalhadora 

Nos dirigimos a todos que defendem a manutenção dos direitos trabalhistas para o perigo 

que ameaça o direito à estabilidade da trabalhadora grávida. 

No dia 13 de dezembro de 2000, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou um 

projeto do Senador Luiz Pontes (PSDB/CE) que dá ao patrão o direito de demitir uma trabalhadora 

grávida. 

Atualmente, as disposições transitórias da Constituição Federal estabelece no seu artigo 10 

que “fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a 

confirmação da gravidez até 05 meses após o parto”. 

Está claro! A proposta do senador do PSDB visa legalizar a demissão da trabalhadora 

grávida.  

Nós, trabalhadoras, sabemos o quanto nos é necessário o direito à uma gestação, parto e 

amamentação dos nossos filhos, com as mínimas condições materiais asseguradas. 

Este projeto, agora submetido à Câmara de deputados, coloca em questão nosso direito, 

enquanto trabalhadoras, à maternidade. Se aprovado, ele abrirá as portas para que os patrões, para 

os quais cada vez mais nossos direitos são obstáculos, demitam livremente uma trabalhadora 

grávida. 

Se aprovado, este projeto coloca em questão nosso direito à estabilidade e o direito que 

temos, como trabalhadoras, garantido na legislação: “A mulher tem direito de receber assistência 
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médica durante a gravidez e o parto, e benefícios pecuniários (durante o gozo da licença 

maternidade)”. 

Na justificativa o senado explica, como quem estivesse preocupado com a trabalhadora, que: 

“Na verdade, nem o empregador recebe com satisfação o retorno da empregada antes demitida sem 

justa causa, nem a empregada sente-se à vontade diante da compulsoriedade com que as decisões 

judiciais exigem o cumprimento de uma relação de emprego que já gerou conflitos e a intervenção 

da autoridade.” Quanto cinismo! Pretender dar face humana a este ataque contra um direito 

duramente conquistado! 

Nós, mulheres, não renunciamos nunca aos nossos direitos! 

 

Moção Nº 04 

Nós, trabalhadores reunidos na 6ª Plenária Estadual da CUT/PA, nos dias 3 e 4 de novembro 

de 2001 , apoiamos a luta contra a extinção da Fundação Nacional de Saúde e contra a criação da 

Agência Federal de Proteção à Saúde, entendendo que a extinção do órgão e a criação da Agência 

fazem parte do projeto neoliberal de FHC/FMI de diminuição do Estado, desregulamentação de 

direitos e desobrigação do governo federal com a prestação de políticas públicas. 

Entendemos que a luta contra a extinção da Funasa é uma luta em defesa da saúde pública, 

pois esse é o único órgão federal que atua em todos os municípios brasileiros, inclusive nos mais 

longínquos, na tentativa de controlar e/ou erradicar doenças endêmicas como a malária, febre 

amarela, dengue, leishmaniose, esquitossomose, entre tantas outras que atingem o povo trabalhador, 

especialmente na região amazônica. 

Portanto, entendemos que esta é uma luta de todos nós trabalhadores, contra uma política de 

governo que só tem gerado para todo desemprego, doenças, fome e miséria. 

Lutaremos para que, aos invés, de ser extinta, a Funasa seja reestruturada, para impedir o 

avanço cada vez maior das doenças em nosso país e dar um atendimento digno à saúde dos povos 

indígenas e de toda a população brasileira. 

 

Moção Nº 05 

Moção de apoio à campanha salarial dos trabalhadores da USP, Unicamp e Unesp 

Os delegados da 10ª Plenária Nacional da CUT apóiam o fórum das entidades que 

congregam os sindicatos e associações de servidores docentes e técnicos administrativos das três 

universidades públicas paulistas, nas suas campanhas salariais que tem como ponto fundamental um 

reajuste imediato de 16%. 

Também apóiam a paralisação de atividades, na USP, Unicamp e Unesp, programada para o 

dia 16 de maio decidida nas assembléias dos trabalhadores dessas universidades, como forma de 

pressionar os reitores para o atendimento dessa justa reivindicação. 

 

Moção Nº 06 

Moção de Repúdio às atitudes do prefeito da cidade de Condado – PE 

Nós delegados e delgadas da 10ª Plenária Nacional da CUT, realizada de 8 a 11 de maio de 

2002 na cidade de São Paulo, repudiamos a atitude do prefeito da cidade de Condado – PE, Sr. José 

Zane Balbino de Moraes (PSB) e do secretário de esportes e turismo, Sr. Samuel Andrade que, em 

conluio com as funcionárias Severina Gomes Andrade de Oliveira (Biuzinha Clemente) e Janira 
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Galdino Pessoa, exassociadas do SINDSMUC (Sindicato dos Servidores Públicos de Condado), 

tentam denegrir na cidade a imagem da companheira Maria Helena, diretora do Sindsmuc e 

delegada a esta 10ª Plenária Nacional da CUT. 

Os traidores dos serviços públicos municipais de Condado, através do uso de carro de som 

veicula mensagens fraudulentas, acusando a companheira e professora Helena de má utilização do 

patrimônio do sindicato. 

O ódio das traidoras reside no fato de não terem sido aceitas na composição da chapa 

encabeçada pela companheira Helena, como também na falta de condições de formar outra chapa 

para discutir o pleito, devido à absoluta falta de representatividade na base. A partir daí os ataques 

se intensificaram e aprofundou-se com a expulsão das mesmas por unanimidade do quadro de 

associados da entidade, e mesmo tendo sido convidadas, não compareceram na assembléia, nem tão 

pouco acataram o convite da comissão de ética do sindicato para prestarem esclarecimentos. As 

duas realizaram uma assembléia na frente do sindicato onde apenas compareceram dois vereadores 

aliados ao prefeito, o secretário de esportes e turismo e uma funcionária. 

Com derrota das traidoras, o prefeito, como aliado das mesmas, ameaça cortar o desconto 

em folha dos servidores sindicalizados, além da perseguição que vem fazendo aos mesmos. 

Neste sentido, a 10ª Plenária Nacional da CUT posiciona-se na defesa da companheira 

Helena e de toda a diretoria do Sindsmuc, repudiando a atitude desagregadora das ex-associadas da 

entidade e do prefeito que não passa de um agente do FMI e dos governos FHC e Jarbas 

Vasconcelos, pois tem como objetivo destruir os sindicatos e os serviços públicos. 

 

Moção Nº 07 

Moção de apoio ao presidente do Simsep de Tabuleiro do Norte – Ceará. 

A classe trabalhadora brasileira vive uma situação de grande instabilidade e opressão. 

As forças patronais avançam contra os direitos trabalhistas, fruto de uma luta árdua. Os 

salários estão achatados e as organizações sofrem todo o tipo de ataque no intuito de promover a 

sua desintegração. 

No Vale do Jaguaribe a situação não é diferente. A exemplo disso, no dia 04 de abril de 

2002, Rômulo Jerri Carlos Andrade, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Tabuleiro do Norte (Simsep) foi agredido física e moralmente pela administração municipal do PPB 

de Tabuleiro do Norte, Ceará. 

O companheiro Jerri estava próximo ao BEC (Banco do Estado do Ceará) recolhendo a 

contribuição dos servidores, uma vez que ilegalmente a administração deixou de fazer o 

recolhimento da mesma prejudicando o sindicato, quando foi agredido de forma truculenta pelo 

senhor Silvio Guerreiro que, defendendo os interesses da administração, exigia a imediata retirada 

do sindicalista, ameaçando-o. Mas essa não é a primeira vez que o companheiro Jerri é ameaçado 

por pessoas vinculadas a essa administração. Em 2001 foi ameaçado por um assessor da prefeitura, 

conhecido popularmente como Vassourinha. A ameaça não chegou a se efetivar. No entanto o 

senhor Silvio Guerreiro afirmou que não era Vassourinha. 

Nós, abaixo-assinados, queremos expressar nosso total repúdio a esse tipo de ação 

truculenta, antidemocrática, de desrespeito aos direitos humanos, nos solidarizar com o 

companheiro Jerri, dizendo que ele não está sozinho e exigir da justiça a apuração rigorosa dos fatos 

e punição dos culpados. 



110 

 

Neste dia, em que fazemos em memória de Martim Luther King, mártir da causa negra, 

confirmamos tua causa, companheiro Jerri. Ela também é nossa. 

 

Moção Nº 08 

Moção de apoio aos agricultores familiares da região Sul e de repúdio às agressões da Polícia 

Federal ao movimento pacífico destes trabalhadores 

Nós, delegados e delegadas da 10ª Plenária Nacional da CUT, vimos prestar nosso apoio à 

luta dos agricultores e agricultoras que neste momento estão mobilizados em busca de soluções à 

grave crise provocada pela estiagem que atinge centenas de municípios da região sul. 

Estamos solidários na luta pela permanência no campo e em defesa de uma vida digna. 

Reafirmamos nosso apoio e compromisso na luta pelo fortalecimento da agricultura familiar e na 

construção de um projeto de desenvolvimento sustentável e solidário que respeite a vida e as 

pessoas, onde homens e mulheres possam viver com dignidade e continuar produzindo o alimento 

para a nossa população. 

Repudiamos, por outro lado, a postura do governo federal, que respondeu mais uma vez, de 

maneira antidemocrática, truculenta e anti-humanitária, reafirmando seu descaso com a agricultura, 

principalmente a familiar. Recrudesceu sua política de concentração de renda, a exclusão social e o 

empobrecimento de grande parcela da população brasileira. Reforçou sua opção pela falência da 

agricultura familiar, da economia, das populações e dos municípios agrícolas. Desprezou a 

agricultura familiar que é responsável por mais de 80% dos alimentos produzidos no país e, por 

conseqüência, desprezou a segurança alimentar de uma grande parcela da população brasileira. 

O governo federal usou da força bruta e irracional, agredindo, ferindo e prendendo 

trabalhadores, ao mesmo tempo em que ignorava sistematicamente os apelos de audiência feitos 

pela Comissão da Fetraf-Sul/CUT em Brasília, já reforçados por parlamentares do Rio Grande do 

Sul e de Santa Catarina. Os contatos com a Casa Civil e com o líder do governo no Senado não 

deram nenhuma garantia de audiência ou de cumprimento da pauta de reivindicações. 

Repudiamos, portanto, com veemência a violência da Polícia Federal. Nos juntamos à luta 

dos agricultores e agricultoras contra a fome e a exclusão social. Exigimos que o governo federal 

atenda a pauta de reivindicações do Fórum da Seca e da Fetraf-Sul/CUT, a fim de evitar a iminente 

situação de penúria de milhares de famílias e de centenas de municípios. 

 

Moção Nº 09 

Moção de repúdio à prisão política 

Os trabalhadores reunidos na 10ª Plenária Nacional da CUT vêm mostrar sua indignação 

frente à prisão política do líder do MST, José Rainha Júnior, entendendo que esta prisão não diz 

respeito somente ao líder em si, mas a todas as entidades que lutam para uma sociedade mais justa. 

“Consideramos a prisão injusta, mas foi negado várias vezes o habeas corpus impetrado pelos 

advogados do MST, exigimos a liberdade de José Rainha JÁ...” 

 

Moção Nº 10 

Moção de repúdio às condições de trabalho das carvoarias de Minas Gerais 

Nós, delegados e delegadas à 10ª Plenária Nacional da CUT, ocorrida em São Paulo, de 8 a 

11 de maio de 2002, repudiamos a gestão de trabalho precário nas carvoarias existentes em Minas 
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Gerais, onde através de uma inspeção feita pela CPI das carvoarias, instalada pela Assembléia 

Legislativa do Estado, detectou que “a escravidão ainda não acabou.” 

As condições de trabalho impostas pelos empresários e a seus empregados são 

inadmissíveis, degradantes e imorais. 

Devido à terceirização ilegal de suas atividades finais, as empresas usam empreiteiras para 

contratação de trabalhadores necessários ao processo produtivo e tentando, com esse artifício, 

mascarar a verdadeira relação de emprego e as conseqüências dela advindas. 

São trabalhadores confinados em verdadeiras pocilgas, assim consideradas pela imundície e 

insuficiência das instalações, isolados da civilização, maltrapilhos e sujos, bebendo água 

contaminada por dejetos de porcos, dormindo em camas imundas, com roupas nunca lavadas, em 

alojamentos sem ventilação e iluminação adequadas, com banheiros e sanitários sem a menor 

condição de higiene, além da alimentação de baixo padrão, elaborada em cozinhas precárias e sujas. 

E os abusos não param nestes limites inadmissíveis. A jornada de trabalho dilatada, o ritmo 

a intensidade de trabalho absurdo, a remuneração miserável paga pelo corte de lenha e pela 

produção de carvão, o transporte inseguro, realizada em caminhões improvisados, e a total 

desproteção dos trabalhadores são condições que configuram crime hediondo. 

Essa situação gravíssima é do conhecimento do governo FHC desde a sua posse. Aliás, no 

próprio Ministério do Trabalho e Emprego encontra-se notícia de ação dos funcionários daquele 

órgão contra o trabalho forçado em várias regiões do país. 

Em função de todas as denúncias feitas sobre a realidade do trabalho em carvoarias, o 

delegado do trabalho em Minas Gerais, doutor Wellington Gaia, foi exonerado. 

A sua demissão, sem sombra de dúvida, faz parte de um processo puxado por empresas 

como Gerdau, Cenibra, Cia. Ferroligas Minas Gerais, Souza Cruz S/A e outras, para que as 

condições de trabalho nas carvoarias não sejam mudadas. 

Os empresários fazem, na prática, com que a lei seja letra morta. Principalmente porque 

existe a dispensa sem justa causa. Qualquer trabalhador que defender seus direitos vai para a lista 

suja e não consegue mais trabalho em lugar algum. 

Não é à toa que FHC denunciou a Convenção da OIT. Para que o capital financeiro 

especulativo acabasse por tomar conta do Brasil, FHC destruiu as ratificações dessa Convenção 

Internacional. 

A nossa obrigação estamos cumprindo. Resta saber quando poderemos reabilitar a 

Convenção 158 da OIT e quando o governo deixará de mentir e passará a coibir os abusos 

empresariais. Por tudo isto é que mais uma vez denunciamos o governo e a ação dos empresários 

que não respeitam os trabalhadores. 
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