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Apresentação

“Fortalecer a Democracia e Valorizar o Trabalho”

Celebrando 25 anos de lutas e conquistas da nossa
Central Única dos Trabalhadores, a 12ª Plenária ho-
menageia todas e todos que lutam pelo projeto histórico
da classe trabalhadora, constroem o futuro e sonham
com a sociedade socialista, justa, fraterna e igualitária.

A CUT comemora esses 25 anos de luta pela demo-
cracia, liberdade e autonomia sindical como pressu-
postos para a emancipação política, econômica, soci-
al e cultural dos trabalhadores e das trabalhadoras. E,
com isso, reafirma a garra de tantos que ousaram so-
nhar e lutar pela transformação da sociedade, home-
nageando Chico Mendes nos 20 anos de sua cruel e
trágica morte; em memória de Maria Ednalva e Enrico
Giusti, assim como resgata os 20 anos da efetivação de
uma nova Constituição Federal, em que o protagonismo
da classe trabalhadora tornou possível avançar em di-
reitos coletivos e individuais.

Essa comemoração está alicerçada em uma
criteriosa reflexão sobre o caminho percorrido, atuali-
zando a estratégia de nossa Central em um cenário de
reorganização do movimento sindical e de retomada
do crescimento econômico sustentado. Ancorados nas
resoluções do 9º CONCUT, visamos ampliar a disputa
de hegemonia na sociedade e o fortalecimento de nos-

sa concepção político-sindical no Brasil e no mundo,
balizados por um projeto de desenvolvimento nacional
sustentável, com distribuição de renda e valorização do
trabalho. Essa será, certamente, uma das principais ta-
refas: a de se colocar na disputa dos rumos do desen-
volvimento do Brasil, ampliando nossa capacidade de
formulação e mobilização e de fortalecimento da soli-
dariedade internacional.

Os desafios a enfrentar no próximo período se mo-
dificam e se multiplicam. Por isso, armar nossa
militância para compreender esse momento e transfor-
mar essa consciência em alternativas de resistência,
ação propositiva e construção do “novo” é uma árdua e
decisiva tarefa.

Com a ousadia e garra que caracterizam nossa
Central na luta pelo fortalecimento da democracia, da
valorização do trabalho, da ampliação de direitos da
classe trabalhadora com toda a sua diversidade: gêne-
ro, raça/etnia, orientação sexual, pessoas com defici-
ência; da democratização das relações sociais e das
relações de trabalho, por uma organização sindical li-
vre e autônoma e no rumo de uma sociedade socialis-
ta, a CUT convoca a toda a classe trabalhadora brasi-
leira a se engajar na Jornada de Lutas e Mobilizações.

Coordenação da 12ª Plenária Nacional
Quintino Severo -  Coordenador Geral

Jacy Afonso de Melo
Denise Motta Dau

Rosane da Silva
Júlio Turra
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A crise financeira e as eleições para presidente nos
Estados Unidos em 2008 são dois fatos que ocorrem
naquele país com repercussões mundiais. Em primei-
ro lugar, temos a crise criada a partir da alta
inadimplência dos financiamentos do setor imobiliário.
Com o aumento da desconfiança dos investidores, es-
ses fundos de investimentos, agora convertidos em cré-
ditos de alto risco, produziram uma crise de credibilidade
sobre o sistema financeiro, gerando bilhões de prejuí-
zos às instituições financeiras americanas e de outros
países que tinham investimentos nas ações hipotecári-
as americanas. Essa crise ainda longe de terminar, ape-
sar da intervenção do banco central americano, pode
produzir para além do setor imobiliário um longo perío-
do de desconfiança no sistema, com repercussões in-
ternacionais. Ao contrário de ser um problema de ges-
tão das finanças norte-americanas, a crise é resultado
do processo de financeirização da riqueza, que é ca-
racterística do desenvolvimento capitalista. Até que ponto
essa crise terá impactos sobre o conjunto da economia
mundial e, sobretudo, em países como Brasil, é a ques-
tão em debate.

As eleições presidenciais, por sua vez, expressam à
sua maneira as dificuldades do governo Bush. No po-
der há oito anos, é o maior responsável pela ocupação
do Iraque, iniciada sob o falso argumento da busca dos
armamentos de destruição em massa iraquianos, cujo
desfecho está longe de acontecer. Com os piores índi-
ces de aceitação popular entre os presidentes recen-
tes, Bush, com sua estratégia imperial, tem gerado con-
flitos e resistência ao redor do mundo e, em solo ameri-
cano, a provável vitória de um candidato democrata.

Esses dois fatos que marcam a conjuntura mundial
em 2008 apontam para dois desdobramentos diferen-

1. Os Cenários: os novos elementos
nacionais e internacionais

tes para o Brasil. Em primeiro lugar, encontra o País em
melhores condições para enfrentar as turbulências fi-
nanceiras internacionais, que com o bom desempe-
nho externo da economia tornou o País menos vulnerá-
vel aos ataques especulativos em um momento em que
as reservas cambiais superam os 60 bilhões de dóla-
res. Entretanto, permanecemos expostos à circulação
especulativa de capitais.

Em relação ao segundo, a crise da política externa
norte-americana encontra o Brasil bem posicionado,
buscando ampliar suas alianças Sul-Sul, apostando na
integração regional (UNASUL, Mercosul, etc.), estrei-
tando as relações estratégicas no âmbito do IBAS (Ín-
dia, Brasil, África do Sul) etc. A perda de legitimidade da
estratégia norte-americana abre espaços para um de-
senho geopolítico alternativo como o que busca a di-
plomacia brasileira e a principal aposta dessa política
externa brasileira é fazer da integração regional e das
alianças Sul-Sul a aposta central para fortalecer a atua-
ção do Brasil nesse mundo de reordenação política e
econômica dos países. Por exemplo, apesar da realiza-
ção de Cumbres Sociais ainda é preciso avançar no
sentido de incorporar as reivindicações dos movimen-
tos sociais à agenda oficial, a exemplo das propostas
que constam na Plataforma Laboral das Américas.

No plano nacional a atual conjuntura está marcada
pela retomada da iniciativa da direita. A derrota do go-
verno na renovação da CPMF foi a expressão recente e
clara desse fato. A iniciativa que tinha por objetivo para-
lisar as ações sociais do governo Lula marcou clara-
mente a disputa de projetos para o Estado brasileiro.

No atual cenário, em que o governo busca adequar
o orçamento sem a receita oriunda da CPMF, cria-se
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uma contradição entre manter a política fiscal de supe-
rávit primário para o pagamento da dívida interna e ex-
terna aliada à política monetária de altas taxas de juros,
de um lado. Por outro lado, estender e aprofundar polí-
ticas e programas sociais como o Bolsa-Família, man-
ter a política de valorização do salário mínimo para
amplos setores da população brasileira que têm nesse
instrumento a sua única fonte de sustento. Além de
priorizar a realização dos investimentos previstos no Pro-
grama de Aceleração do Crescimento, o PAC.

Ao invés de diminuir o raio de ação do Estado nas
políticas sociais e de infra-estrutura, como quer a opo-
sição de direita, será decisiva a pressão social organi-
zada para superar aquelas políticas restritivas para o
desenvolvimento, para que seja possível fazer uma am-
pla reforma tributária que crie uma estrutura de tributos
socialmente mais justa.

Graças aos fatores que ampliaram o mercado inter-
no – como a facilitação do crédito popular, o aumento
real do salário mínimo, o crescimento do gasto com
políticas sociais – combinado com um cenário externo
favorável à expansão das exportações brasileiras, hou-
ve nos últimos anos recuperação econômica que se fez
sentir na melhoria da situação que vive a classe traba-
lhadora. Ocorre, desde 2004, uma reversão das ten-
dências negativas deixadas pelo governo FHC, com uma
recuperação da massa de rendimentos reais graças à
retomada do crescimento do emprego e algum aumen-
to de salário real. Os dados do DIEESE sobre as nego-
ciações coletivas mostram que diferentemente do go-
verno FHC a tendência agora é a de acordos e conven-
ções coletivas com aumento real.

Porém, mesmo neste contexto mais favorável, au-
mentos mais expressivos não serão resultantes, ape-
nas, do funcionamento da economia ou da ação sindi-
cal. Somente acontecerão se houver uma ampla ofen-
siva do movimento sindical e popular para potencializar
os temas da valorização do trabalho na sociedade, arti-
culada com campanhas salariais fortes e unitárias.

Se em 2004 e 2005 as exportações jogaram papel
decisivo para o crescimento do PIB, nos últimos dois
anos a expansão do mercado interno passou a ocupar
papel central na explicação da performance da econo-
mia brasileira. Assim, a demanda doméstica (consumo

das famílias, governo e investimento do setor privado)
apresentou incremento médio de 6% em 2007. Alguns
segmentos como vendas de eletrodomésticos, automó-
veis e computadores, que têm peso significativo nas
cadeias produtivas, chegaram a atingir taxas de cresci-
mento entre 20% e 50%.

O aumento do crédito – com prazos mais amplia-
dos e taxas de juros mais baixas –, aliado às obras de
infra-estrutura, contribuiu para impulsionar setores vi-
tais da economia brasileira, geradores de emprego,
como é o caso da construção civil, que tem grande
capacidade de alavancar outros setores da economia,
como móveis, cerâmica, metal-mecânica, siderurgia,
extração de minério de ferro, químico e petroquímico,
entre outros.

O principal fator desta mudança de orientação do
papel do Estado foi o anúncio feito pelo governo Lula do
Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e seu im-
pacto na taxa de investimento no País.

O Plano representa um esforço governamental em
sistematizar e alavancar uma agenda de ações e par-
cerias entre o setor público e o setor privado, tendo como
foco os investimentos em infra-estrutura. Demarcando
mais um momento de confrontação ao discurso domi-
nante que desde os anos 90 apontavam para as supos-
tas vantagens do livre mercado e das políticas liberais.
O PAC faz retornar a idéia de planejamento orientado
pelo Estado e fortalece a concepção de Estado que
avança em quase todas as áreas do governo.

É verificável que os principais mecanismos que vêm
atuando na redução da pobreza no Brasil são: ganhos
reais do salário mínimo, geração de empregos formais,
crescimento da renda do trabalho, transferências de
renda via previdência social e Bolsa Família. De acordo
com o IBGE, os programas de transferência de renda
no País atingem hoje 18,3% dos domicílios, com ênfa-
se nas regiões com maior concentração de pobreza.
Trata-se de intervenção do Estado no combate à po-
breza, à fome e ao trabalho infantil.

Combinando mobilização de massas e negociação,
foi acordado, entre as centrais sindicais e o governo
Lula, uma política permanente de valorização do salá-
rio mínimo. De acordo com essa política, pretende-se
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que até 2023, através de reposição da inflação e au-
mentos reais, recuperar o valor do salário mínimo para
aproximá-lo do valor do salário mínimo necessário ao
sustento de um trabalhador e de sua família. O valor do
salário mínimo de 2008 (R$ 415,00) é o maior valor da
série de médias anuais desde 1986. De acordo com o
DIEESE, a relação do salário mínimo atual com a cesta
básica (equivalente a 1,83 cesta básica) é a terceira
maior desde 1971 – perdendo apenas para os anos de
2006 e 2007.

Como resultados da combinação entre crescimen-
to econômico e ação do Estado, em 2007 foram cria-
dos mais de 1,6 milhão de empregos formais, o que
representa crescimento de 31,6% (388,7 mil vagas adi-
cionais) sobre o saldo do ano de 2006. Mais ainda: é
crescente também o processo de formalização das re-
lações de trabalho. Segundo a Pesquisa Nacional de
Amostragem Domiciliar - PNAD, do IBGE, em 2006 o
universo de ocupados cresceu para 89 milhões e o
percentual de empregados formais sobre este universo
subiu de 38% para 40%.

Assim, no que tange à questão do emprego, pode-
se concluir que o Brasil vai, pouco a pouco, deixando
para trás a realidade perversa dos anos 90, quando o
desemprego foi uma das principais marcas da econo-
mia brasileira. Porém, é preocupação central da CUT o
fato de que parte das ocupações criadas foi de baixa
qualidade, em termos de remuneração, benefícios, jor-
nada de trabalho etc. Ao mesmo tempo em que ocorre
crescimento na geração de emprego, é alarmante o
índice de rotatividade no mercado de trabalho brasilei-
ro, o que fortalece o poder empresarial para reduzir sa-
lários e impor condições precárias de trabalho.

O crescimento econômico e diminuição da pobre-
za têm efeitos diretos na arrecadação. Em 2007, esti-
ma-se que o governo encerrou o ano tendo arrecada-
do, em termos líquidos, R$ 63,28 bilhões a mais do que
arrecadou em 2006, o que significa um crescimento
nominal de 13,98%. Dos R$ 17,5 bilhões de receita ex-
tra, esperados em relação ao que se previa no início
desse ano, cerca de R$ 3,3 bilhões referem-se à revi-
são da estimativa da arrecadação da Previdência, que
pulou de R$ 136,8 bilhões para R$ 140,1 bilhões.

Diante deste quadro, inconformados com a derrota
imposta pela maioria da população nas urnas e com
amplo apoio de setores da imprensa golpista, sob a
égide da oposição, os privatistas defensores do projeto
neoliberal têm tentado de todas as formas fazer retroce-
der as mudanças em curso.

Dentro deste cenário de disputa de projetos políti-
cos há elementos favoráveis à luta da classe trabalha-
dora. Saímos de um longo período defensivo para, atra-
vés das mobilizações unitárias das Centrais Sindicais -
por exemplo, na IV Marcha Nacional da Classe Traba-
lhadora - conquistarmos o envio das convenções 151
da OIT (que trata do direito de organização e negocia-
ção no setor público) e 158 (que trata da proibição do
término injustificado ou imotivado da relação de traba-
lho e visa impedir a alta rotatividade de mão-de-obra
praticada pelo setor patronal). Desafios que devem au-
mentar a capacidade propositiva da CUT pela garantia
de políticas sociais universais, geração de mais e me-
lhores empregos e desenvolvimento com distribuição
de renda.

A direita partidária e a que controla os maiores meios
de comunicação no País apresentam forte retomada de
sua capacidade de oposição. O alvo principal é o au-
mento dos gastos sociais. Dessa forma, não toma corpo
a crítica às altas taxas de juros praticadas pelo Banco
Central e a obsessão por altos superávits primários.

Neste momento estratégico, com as Centrais Sindi-
cais recentemente reconhecidas, o movimento sindi-
cal precisa manter a ofensiva na ampliação dos direitos
sociais, como a redução da jornada de trabalho sem
redução de salários e a ratificação das convenções 151
e 158 da OIT, combatendo as propostas de terceirização
e qualquer tentativa de redução de direitos. Nunca este-
ve tão claro que há disputa de projetos na sociedade e
no Estado e que as conquistas da classe trabalhadora
só serão alcançadas se a direita partidária e social for
derrotada na luta política estabelecida no País.

Após o crescimento da atividade produtiva e do con-
sumo nos últimos cinco anos, acompanhado da relati-
va estabilidade de preços, a economia internacional
voltou a viver dias de instabilidade, em função de duas
crises simultâneas: uma crise de natureza financeira
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cujo estopim foram os problemas do setor imobiliário
americano; e uma crise provocada pelos aumentos dos
preços internacionais dos alimentos, do petróleo e de
outras matérias-primas. A primeira crise é fruto da falta
de controle com as relações de crédito e débito no
mercado de imóveis dos EUA, e com a especulação
excessiva em torno destes títulos. A segunda crise guar-
da relação com o próprio aumento da atividade econô-
mica mundial, que gerou rápidos desequilíbrios entre a
oferta e a demanda daqueles produtos, como também
pela especulação internacional crescente nos merca-
dos dos produtos alimentícios, das commodities.

Neste contexto de turbulências, a inflação mundial,
de acordo com os dados do FMI, subiu de 3,5% em
2006 para 4,8% em 2007, e vem crescendo neste ano
de 2008. A elevação do patamar da inflação na econo-
mia internacional refletiu-se diretamente na economia
brasileira. Os aumentos de preços recentes nos últi-
mos meses reacenderam o receio na sociedade brasi-
leira do retorno das altas taxas de inflação, que caracte-
rizaram a economia brasileira na década de 1980 e na
primeira metade dos anos de 90.

O Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA),
verificado entre junho de 2007 a maio de 2008, totaliza
5,58%. No entanto, considerando-se alguns itens rela-
cionados à alimentação, como a carne, o feijão, o leite,
o trigo e o óleo, as variações oscilaram entre 20% e
100%. Os assalariados de menor rendimento estão entre
os mais atingidos com esta aceleração inflacionária,
pois é grande o peso dos alimentos sobre sua renda. A
cesta básica no município de São Paulo, medida pelo
DIEESE, mostra um aumento de 30,83% entre julho de
2007 a junho de 2008. Assim, o salário mínimo que, no
último mês de março, comprava, em São Paulo, 1,85
cesta básica, passou a comprar apenas 1,69 cesta bá-
sica em junho, o que representa uma perda de 8,6% do
seu poder de compra.

Apesar dos trabalhadores e trabalhadoras assalari-
ados e não-assalariados serem os mais atingidos pela
atual retomada da aceleração inflacionária, os setores
de pensamento mais conservador, como é o caso dos
economistas do FMI, em recentes depoimentos na
mídia, levantam a “preocupação” com a aproximação
das campanhas salariais de várias categorias profissio-
nais no segundo semestre do ano, já que elas poderi-

am acirrar novamente a espiral envolvendo preços e
salários. Isto embora não haja qualquer evidência de
que os aumentos reais de salários estejam se dando aci-
ma do crescimento da produtividade da economia. Antes
o contrário: o forte crescimento da produtividade não tem
sido repassado em igual proporção aos salários.

A política do Banco Central aponta para uma fase de
aumento gradual das taxas de juros, o que deverá ter
efeitos diretos na redução dos níveis de consumo, in-
vestimento, produção e emprego. Trata-se de um cír-
culo vicioso que, como já conhecemos das experiênci-
as de décadas anteriores, não necessariamente resul-
ta na eliminação da aceleração inflacionária, embora
seus efeitos sobre os níveis de atividade, retração dos
investimentos e transferência de renda possam ser drás-
ticos. Indicadores recentes indicam que algumas des-
sas variáveis já estão sendo negativamente afetadas.
Dois efeitos macroeconômicos que resultam da eleva-
ção dos juros merecem especial atenção: a desorgani-
zação das contas externas e o aumento da dívida públi-
ca. No primeiro caso porque o aumento da taxa de ju-
ros interna atrairá um volume ainda maior de capitais
especulativos para o País, agravando a sobrevalorização
da moeda nacional e tendo como conseqüência a re-
dução da balança comercial e o aumento do déficit em
transações correntes. O segundo efeito - o crescimento
da dívida pública – é tão desastroso quanto o primeiro:
um ponto percentual de crescimento nas taxas de juros
é suficiente para que o Estado Brasileiro desembolse,
com os juros da dívida, próximo ao que se gasta com o
orçamento do Programa Bolsa Família no período de
um ano. A somatória destes efeitos deverá ser a redu-
ção do nível de emprego, que nos últimos anos vem
apresentando recuperação. Em outras palavras, os tra-
balhadores e trabalhadoras sofrerão seja pela queda
do seu rendimento, seja pela queda do emprego.

O governo espera que, com as medidas de
desaceleração da economia, a taxa de crescimento do
PIB caia de 5% ao ano (2007) para cerca de 4% ao ano
(2008). Porém, o início de um processo de
desaceleração pode ser incontrolável, abortando o cres-
cimento iniciado nos últimos quatro anos. Portanto, a
CUT toma o tema do combate à inflação e seus efeitos
sobre os trabalhadores e trabalhadoras como um dos
itens de sua estratégia no período, que contempla ain-
da, entre as principais lutas, a redução constitucional
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da Jornada de Trabalho sem redução de salário e a
ratificação das Convenções da OIT nº 158 (contra a
demissão arbitrária) e nº 151 (reconhecimento da ne-
gociação coletiva no serviço público).

No que se refere à inflação, a CUT apresenta as
seguintes propostas:

1. Considerando-se a elevação dos preços de con-
sumo popular, entre os quais se encontram os alimentos,
é fundamental rever e fortalecer a política de valorização
do salário mínimo de forma a recuperar efetivamente o
poder de compra afetado pela aceleração inflacionária,
e garantir seu aumento real. Igualmente com vistas a ga-
rantir o rendimento dos trabalhadores e trabalhadoras,
defendemos também a revisão do acordo que prevê a
atualização da tabela do Imposto de Renda.

2. Orientar as campanhas salariais para:

2.1  Implementar a valorização dos pisos salari-
ais das categorias, para recuperar o poder aquisitivo
das famílias de menor renda.

2.2  Propor que os benefícios de alimentação/refei-
ção e as cestas básicas sejam corrigidos por índices
que expressem a variação do agregado “alimentos”.

2.3  Estudar e negociar mecanismos que viabilizem
a redução da jornada de trabalho sem redução de
salário, como forma de participação dos trabalhado-
res e trabalhadoras no aumento da produtividade das
empresas.

3. Propor uma incisiva ação do governo federal na
adoção de políticas públicas que busquem estabilizar
os preços dos alimentos por meio da utilização de esto-
ques reguladores e medidas de elevação da oferta.
Neste sentido, defendemos:

3.1  A adoção de políticas de desoneração de im-
postos internos sobre itens como os alimentos, sobretu-
do os de consumo popular, com a exigência de que
estas reduções sejam efetivamente repassadas aos

consumidores na forma de redução de preços.

3.2  Restrição às exportações de alimentos se for
eventualmente necessário para abastecer e regular o
mercado interno.

3.3  Políticas de incentivo ao incremento da oferta
de alimentos (especialmente aquela proveniente da pe-
quena agricultura familiar), como a concessão de cré-
dito mais barato e com prazos mais largos de paga-
mento e a fixação de preços mínimos.

4. Políticas de acompanhamento e controle espe-
cífico também dos preços administrados e tarifas públi-
cas, como o telefone, a eletricidade, a energia e a água,
com a renegociação dos contratos que estabelecem
cláusulas de indexação.

5. Intensificar as políticas em prol da produção de
biocombustíveis, com a valorização dos trabalhadores
e trabalhadoras do setor e da pequena agricultura fami-
liar a ele relacionada, de forma a viabilizar alternativas
ao petróleo, além de reduzir em médio prazo as pres-
sões sobre os preços dos fertilizantes (que, segundo
estimativas, representam cerca de 40% dos custos dos
alimentos).

6. Retomar os fóruns tripartites de competitividade
setorial, buscando realizar diagnósticos e negociações
em nível de cadeia produtiva, e assim localizar e neutra-
lizar de forma mais exata e “cirúrgica” os focos de pres-
são de custos, evitando-se a adoção de medidas que,
por seu alcance mais amplo, possam resultar mais em
efeitos negativos do que positivos, como é o caso do
aumento dos juros.

7. Intensificar o movimento pela Ampliação e De-
mocratização do Conselho Monetário, que foi uma pro-
posta apresentada pela CUT em 2005, tendo em vista a
importância das decisões do Conselho sobre variáveis-
chave da economia brasileira, como a meta de inflação
e as diretrizes da política monetária e cambial.
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A CUT, junto com os movimentos sociais e os seto-
res populares, impediu o avanço da precarização e da
redução de direitos, o retorno das privatizações, da
criminalização dos movimentos sociais e da inserção
subordinada do Brasil à ordem econômica mundial
dirigida pelo imperialismo norte-americano. A CUT de-
fendeu nesse período a maior presença e democratiza-
ção do Estado na ampliação de políticas públicas, a de-
fesa da integração latino-americana que respeitasse a
soberania das nações e de um governo comprometido
com a ampliação dos direitos da classe trabalhadora.

Diante do confronto eleitoral em 2006, entre dois
projetos políticos diferentes para o Brasil – um explicita-
mente representado pelo projeto neoliberal e, do outro
lado, o projeto democrático-popular defendido por Lula
–, a CUT tanto apoiou a reeleição de Lula como vem
cobrando sistematicamente os compromissos do pro-
jeto democrático-popular, em uma conjuntura político-
econômica desafiadora.

Avançamos bastante em direção desse objetivo. Ain-
da temos muitos passos no rumo do nosso projeto. A
unidade de classe, o fortalecimento das nossas lutas e
a capacidade de convocação dos movimentos sociais
organizados e forças de esquerda do nosso País foram
os elementos imprescindíveis para enfrentar os imen-
sos desafios que tivemos desde então e nos consolidar-
mos como a maior central do País e referência para
mais de 25 milhões de trabalhadores e trabalhadoras
nas bases.

2. Balanço Político Organizativo

O balanço que se segue objetiva localizar as ações
realizadas pela CUT nessa disputa estratégica, com
base nos eixos prioritários da gestão.

A CUT assumiu papel de vanguarda na disputa de
hegemonia, com destaque para as principais mobiliza-
ções populares: a III Marcha pelo Salário Mínimo, a IV
Marcha Nacional da Classe Trabalhadora, a Jornada
pelo Desenvolvimento com distribuição de renda e va-
lorização do trabalho, a Campanha pela Redução da
Jornada sem Redução de Salários e a luta pela manu-
tenção e ampliação de direitos.

O claro enfrentamento – Previdência, Emenda Cons-
titucional nº 3/93, EC 19/98, EC 20/98, EC 40/03 PL 47/
07 ALERGS, PLP 01/07, PLS 611/07; as fundações es-
tatais de direito privado, em defesa da limitação do tra-
balho aos domingos no comércio; luta contra os ata-
ques ao direito de greve no serviço público e outros
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras; pelo direito
de negociação coletiva no serviço público; a agilização
do envio oficial pelo Presidente da República ao Con-
gresso Nacional para ratificação da Convenção 151 e
da Convenção 158 da OIT, que possibilita combater a
alta rotatividade em nosso País e que gestará um novo
arcabouço doutrinário e jurídico para as relações de
trabalho – demonstra o acerto da estratégia e das ações
realizadas nesse campo.

Nos estados e, a partir dos ramos, foram realizadas
dezenas de greves, paralisações e campanhas salari-
ais vitoriosas. Deste modo, a CUT contribuiu significati-
vamente na luta pela manutenção e ampliação de di-
reitos e inclusão social.
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Dias Nacionais de Luta
Dois momentos importantes e vitoriosos ocorreram

nos dias 26 de março, 4 de julho e 15 de agosto de
2007, “Dias Nacionais de Lutas” na capital federal, em
defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e
contra a precarização das relações de trabalho. Reafir-
mamos em Brasília, no dia 15 de agosto, a defesa da
manutenção do veto presidencial à Emenda 3, a luta
contra o PLP 01, a defesa da redução dos juros e do
superávit primário, pela redução da jornada de trabalho
sem redução de salários, pelo direito irrestrito de greve
e contra o interdito proibitório, pela garantia da negoci-
ação coletiva no serviço público e respeito total à orga-
nização dos trabalhadores, por uma Previdência uni-
versal com ampliação de direitos, pelo fim do fator
previdenciário, contra o PL das fundações estatais de
direito privado, pela valorização do serviço público com
qualidade e gratuito na educação pública, pela reforma
agrária e incentivos à agricultura familiar, pela recupe-
ração das perdas das aposentadorias e por aumentos
reais de salários.

Através dos Dias Nacionais de Lutas, com o lema
“Vote com a CUT” defendemos também a imediata re-
tirada do PLP 01/2007, que limita o aumento dos gastos
do governo com a folha de pagamentos do setor públi-
co em 1,5% (infelizmente reeditado agora no Senado)
além de limitar a realização de concurso público, impe-
de a implantação de programas de capacitação/quali-
ficação do trabalhador do serviço público federal; pelo
direito irrestrito de greve e contra o interdito proibitório;
pela garantia da negociação coletiva no serviço públi-
co e respeito à organização dos trabalhadores; por uma
Previdência pública para todos; pela reforma agrária e
os incentivos à agricultura familiar e pela valorização da
educação pública.

Na semana de 3 a 5 de julho, a CUT Nacional arti-
culada às Estaduais e aos Ramos realizou diversos atos
nas capitais: plenárias organizativas e reuniões de dire-
ção, visitas a parlamentares nos estados, pressão nos
aeroportos, manifestações em ruas, praças, metrô, ro-
doviárias, envio de mensagens eletrônicas aos deputa-
dos, entrega de pauta ao INSS seguida de caminhada
ao Palácio do Governo e, em maio, atividades conjun-
tas com o Grito da Terra e a Terceira Jornada Nacional
de Lutas da Agricultura Familiar.

Uma vez mais, a IV Marcha Nacional da Classe Tra-
balhadora, em dezembro de 2007, serviu para mostrar
a grande capacidade de mobilização nacional da CUT.
No campo da democratização da gestão pública, con-
quistamos a obrigatoriedade da eleição de represen-
tantes dos trabalhadores e trabalhadoras para os Con-
selhos de Administração das empresas estatais fede-
rais. A Marcha também impulsionou a campanha em
prol da agilização no Congresso Nacional da Proposta
de Emenda Constitucional que reduz a Jornada de Tra-
balho para o máximo de 40 horas semanais, sem redu-
ção de salários.

A Jornada pelo
Desenvolvimento com
Distribuição de Renda e
Valorização do Trabalho

Um dos principais avanços da CUT no período foi a
retomada do debate sobre o desenvolvimento nacional
sustentável, ausente das discussões na sociedade e
enfraquecido no movimento social desde o início da
década de 80. Desta vez, esse debate volta à tona, mas
sob um outro viés: a valorização do trabalho e a distri-
buição de renda. Como pressupostos, a retomada do
papel ativo do Estado na consecução de políticas públi-
cas, em especial, as políticas sociais universais (saúde
pública, educação, previdência, assistência social, se-
guro-desemprego, além de segurança, proteção ao tra-
balho, políticas de meio ambiente, política indigenista,
política agrária e das água, etc.) combinadas com in-
vestimento em infra-estrutura urbana (habitação popu-
lar, saneamento básico, energia e transporte público); a
reforma agrária (com atualização dos índices de produ-
tividade rural), a consecução de programas
emergenciais focados naqueles que estão à margem
do trabalho e submetidos à miséria extrema, políticas
de proteção social para estruturação do mercado de
trabalho, das relações de trabalho e para a distribuição
de renda e, mais recentemente, as referentes à
bioenergia, aliadas à democratização das relações de
trabalho e da sociedade.

Fórum Nacional de Previdência
Como resultado das discussões no Fórum Nacio-

nal de Previdência (FNP), obtivemos consenso sobre
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vários pontos: a recriação do Conselho Nacional da
Seguridade Social junto à Presidência da República; o
fortalecimento da gestão quadripartite com a participa-
ção social nos órgãos deliberativos colegiados da Pre-
vidência; a adoção de nova forma de contabilização do
resultado da Previdência que propicie maior transpa-
rência às suas fontes de financiamento e suas despe-
sas; a manutenção dos benefícios assistencial e
previdenciário, vinculados ao salário mínimo; as políti-
cas públicas que devem estimular a geração de em-
pregos formais; as mudanças na legislação do seguro-
desemprego e da Previdência Social, para preservar a
condição de segurado durante o recebimento do bene-
fício; promover a formalização do trabalho e a
universalização da cobertura previdenciária; a criação
de novos mecanismos de incentivo à inclusão
previdenciária para as diferentes formas de ocupação
(informal, intermitentes, sazonais etc.); fortalecer a fis-
calização contra a informalidade e rever a legislação
para acelerar a cobrança de dívidas; a desoneração da
folha de salários sem aumento da carga tributária e
conjugada com ampliação da formalização; o reconhe-
cimento das desigualdades de gênero e manutenção
das regras diferenciadas de acesso à Previdência So-
cial; preservar critérios diferenciados de contribuição e
de acesso aos benefícios do segurado especial rural;
facilitar a formalização dos contratos de trabalho dos
assalariados e assalariadas rurais em atividades de curta
duração; instituir mecanismo de contribuição ou ca-
rência que permitam aos trabalhadores e trabalhado-
ras rurais em atividade sazonal contar integralmente os
doze meses de cada ano para acesso aos benefícios
previdenciários.

Por outro lado, não conseguimos obter consenso
sobre o fim do fator previdenciário, que continua sendo
uma bandeira de luta importante para a classe traba-
lhadora brasileira.

Combate à terceirização
As ações da CUT no âmbito legislativo, um dos ei-

xos da estratégia aprovada no 9º CONCUT, teve no PL
1621/2007, elaborado pela Central e apresentado pelo
deputado federal Vicente Paulo da Silva (PT-SP), um
marco importante no último período. O direito à infor-
mação prévia; a proibição da terceirização na ativida-

de-fim; a responsabilidade solidária da empresa con-
tratante pelas obrigações trabalhistas; a igualdade de
direitos e de condições de trabalho e a penalização das
empresas infratoras, colunas básicas do referido PL,
pautaram o debate interno, bem como se transforma-
ram em diretrizes de consenso das Centrais Sindicais.

Além disso, ao formalizar a sua posição por meio de
um projeto de lei, as propostas da CUT vêm se consoli-
dando como um contraponto consistente dos trabalha-
dores e trabalhadoras às iniciativas patronais em outros
espaços institucionais, como é o caso do Grupo de Tra-
balho Tripartite recentemente instalado pelo Ministério
do Trabalho e Emprego com o objetivo de construir
propostas de regulamentação das relações de trabalho
nos processos de terceirização.

Se, por um lado, contabilizamos avanços políticos e
um acúmulo significativo nos debates, por outro lado
ainda há longo caminho a ser trilhado para construir-
mos um campo de forças mais favorável para reverter
os efeitos maléficos das terceirizações nas relações e
nas condições de trabalho. Tomando como ponto de
partida as experiências concretas dos ramos e sindica-
tos filiados, a prioridade no próximo período é de avan-
çar na Representação e Organização dos Trabalhado-
res e Trabalhadoras Terceirizados e na Negociação e
Contratação Coletiva, demais eixos da nossa estratégia
nos quais, em tese, temos maior governabilidade, com
ações importantes, porém ainda pontuais/localizadas
no âmbito de alguns ramos e sindicatos.

Negociações Nacionais
Através da mobilização e da negociação derrota-

mos na Conferência Nacional de Saúde a proposta de
fundação estatal de direito privado, conquistamos a
aprovação do aumento dos limites salariais e tempo de
financiamento da habitação, no Conselho do FGTS e
junto ao BNDES; defendemos a extensão das
contrapartidas sociais a todos os empregos gerados
com o avanço do desenvolvimento brasileiro e negoci-
ações no serviço público federal, com a reinstalação
da MNNP que foi suspensa, mas cujo processo teve
continuidade através da gestão da CUT junto ao Minis-
tério do Planejamento para construir um Grupo de Tra-
balho de Negociação Coletiva e Resolução de Confli-
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tos, na perspectiva de reformar o espaço da mesa e
construir os parâmetros de sua atuação, além da dis-
cussão sobre a regulamentação do direito de greve.

Importante passo rumo à consolidação de um con-
trato coletivo nacional na construção civil foi a assinatu-
ra do compromisso entre a CUT e a Câmara Brasileira
da Indústria da Construção Civil (CBIC), que inclui
formalização dos trabalhadores e trabalhadoras do se-
tor e investimentos no aprimoramento educacional e
profissional dos trabalhadores e trabalhadoras do ramo.
Tal iniciativa fortalece a idéia da Campanha Unificada
dos Trabalhadores.

Alianças da CUT
A CUT intensificou seu papel protagonista na cons-

trução de alianças com as demais centrais sindicais
em torno de campanhas por mais direitos para a classe
trabalhadora.

Com relação aos movimentos sociais, a aliança tam-
bém se deu em torno de pontos específicos, sendo que
a presença da Central na Coordenação dos Movimen-
tos Sociais (CMS) foi decisiva para o envolvimento dos
movimentos sociais em diversas mobilizações realiza-
das nesse período. Envolvendo o conjunto das organi-
zações que compõem a CMS, a CUT se mobilizou em
todo o País contra a política imperialista de Bush (“Fora
Bush”, em março de 2007), questionou a renovação da
concessão à Rede Globo, trazendo à tona o debate
nacional sobre a democratização dos meios de co-
municação, e teve presença importante no Plebiscito
Nacional pela Anulação do Leilão da Vale do Rio Doce,
colocando novamente em pauta o questionamento às
privatizações dos governos tucanos. E ainda busca efe-
tivar um Plebiscito oficial.

Em relação à Vale do Rio Doce, todo o apoio às
mobilizações do MST ocorridas recentemente, em al-
gumas propriedades da Vale do Rio Doce pelo Brasil, e
contra a criminalização dos movimentos sociais.

Mulher trabalhadora
Temos organizado as mulheres trabalhadoras rumo

à superação das desigualdades e das discriminações
a que são submetidas; seja em seus locais de trabalho,
seja na sociedade em geral. O desenvolvimento de nos-

sas principais políticas e campanhas expressam essa
direção, com destaque para a luta pela legalização do
aborto, por igualdades de oportunidades no mercado
de trabalho, com salário igual para trabalho igual, por
creches públicas e com a campanha “Violência contra
as mulheres, tolerância nenhuma”.

Provocamos o debate sobre a divisão sexual do tra-
balho e as relações de poder, tendo como um dos re-
sultados a importante conquista das cotas de gênero
nos espaços de direção. Dessa maneira, avançamos
na organização das mulheres no interior da Central, mas
ainda é um desafio enraizar esta atuação, garantindo
que as estaduais da CUT, os ramos e os sindicatos
também partilhem desta política.

Grandes mobilizações de rua, em unidade com ou-
tros movimentos de mulheres, como no 8 de Março –
Dia Internacional de Luta das Mulheres – e na Marcha
das Margaridas, além de mobilizarem substancialmente
as mulheres cutistas fazem um importante diálogo com a
sociedade sobre nossas pautas gerais e continuarão
parte de nossa atuação. Contudo, ainda é baixa a partici-
pação das mulheres nos espaços de decisão da CUT,
seja pela dupla jornada a que são submetidas, seja pela
ausência de políticas voltadas para sua inserção.

Exemplo disso são os dados da pesquisa-CUT rea-
lizada no 9º CONCUT, que revela a dificuldade e o pre-
conceito (velado ou aberto) à participação das mulhe-
res nestes espaços.

Juventude trabalhadora
A juventude cutista tem aumentado sua visibilidade

no interior da CUT e nos atos públicos. O III Encontro
Nacional da Juventude Trabalhadora da CUT, a I Con-
ferência Nacional da Juventude CUTista, preparatória
para a Conferência Nacional de Juventude do governo
federal e o projeto Juventude, Sindicalismo e Inclusão
Social possibilitaram a formulação de uma plataforma
para a juventude trabalhadora brasileira, a construção
de um programa de formação para a juventude cutista
e o reconhecimento da importância estratégica desse
setor para o fortalecimento da nossa concepção sindi-
cal. A partir de todo esse acúmulo, cresceu a organiza-
ção de coletivos de jovens em 12 estaduais da CUT e
em 8 ramos de atividade.
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Comunicação
Dar visibilidade às lutas cotidianas protagonizadas

pela CUT nacional, por suas Secretarias, Confedera-
ções, Federações e Sindicatos tem sido um desafio
constante do Portal do Mundo do Trabalho, que tem
crescido exponencialmente nos últimos anos (de 500
mil acessos em 2005 saltamos para um milhão em
2006 e superamos os dois milhões em 2007), apesar
das limitações técnicas ainda existentes.

Além de dar prioridade aos temas sindicais, nosso
Portal também tem conseguido dar visibilidade aos
movimentos sociais, debatendo e aprofundando infor-
mações sobre política e economia, o que tem contribu-
ído para dar mais consistência e formação a dirigentes
e militantes. Todo esse investimento foi canalizado para
o fortalecimento de nosso projeto sindical e na disputa
de hegemonia na sociedade.

A realização do V Encontro Nacional de Comunica-
ção da CUT e o fortalecimento dos coletivos de Comu-
nicação cutistas são iniciativas fundamentais para apri-
morar a qualidade da nossa intervenção neste campo
estratégico da disputa política e ideológica, a partir de
uma postura classista.

Saúde do Trabalhador
A CUT, através do Coletivo Nacional de Saúde, Tra-

balho e Meio Ambiente (CNSTMA) e do Instituto Nacio-
nal de Saúde no Trabalho (INST), tem impulsionado o
debate e a luta em defesa das propostas que consoli-
dam amplos direitos para os trabalhadores e trabalha-
doras em defesa da saúde e melhoria das condições
de trabalho. Neste sentido a implantação do Nexo Téc-
nico Epidemiológico Previdenciário (NETP) e Fator
Acidentário Previdenciário (FAP), entre outros direitos
consolidados em lei através da CTPP e outros grupos
de negociação regional e nacional, foi um avanço im-
portante ao  instituir uma nova lógica de concessão
de benefícios previdenciários. Trata-se do conceito
epidemiológico na relação doença/trabalho nas diver-
sas atividades econômicas, o que possibilita a diminui-
ção da subnotificação dos registros de acidentes de
trabalho no Brasil.

Os trabalhadores e trabalhadoras sofrem de várias
doenças laborais, inclusive doenças psicossomáticas,
de acordo com a Organização Mundial de Saúde. No
Brasil, os dados estatísticos de 2007, segundo fonte da
Previdência Social, revelam aumento de 134% nos re-
gistros das doenças do trabalho em relação ao ano
anterior, apesar da ausência de registros dos trabalha-
dores e trabalhadoras do setor informal e servidores
públicos estatutários e embora a criação do SISOSP,
hoje SIASS – Sistema Integrado de Assistência à Saúde
do Servidor - vise unificação dos procedimentos afetos
à saúde, à aposentadoria, às licenças e à vida do traba-
lhador do Serviço Público Federal e conte com o acom-
panhamento e participação da Confederação dos Tra-
balhadores no Serviço Público Federal (Condsef), no
processo.

Economia Solidária
O período que procedeu do 9º CONCUT (2006) foi

marcado pela unificação e consolidação de ações da
economia solidária no âmbito cutista. A integração da
ADS/UNISOL/ECOSOL culminou num conjunto de
ações estratégicas voltadas para o fortalecimento
organizacional e institucional dos empreendimentos
solidários.

Orientadas pelos princípios da Central a ADS/
UNISOL/ECOSOL têm buscado exaustivamente propos-
tas e alternativas sustentáveis para milhares de traba-
lhadores e trabalhadoras que atuam fora dos circuitos
formais da economia. Trabalhadores e trabalhadoras
estes que vêem no trabalho autogestionário a possibili-
dade mais concreta de se tornarem sujeitos na luta em
prol da eqüidade social.

Um dos maiores desafios das instituições que dis-
seminam a economia solidária está relacionado ao
escoamento da produção, e para a CUT não poderia
ser diferente; tanto que tal desafio tornou-se uma priori-
dade para a Central.

O primeiro passo para o enfrentamento desse pro-
blema foi a parceria firmada entre a ADS/UNISOL/
ECOSOL e a PETROBRAS cujo propósito é a constitui-
ção de uma rede de comercialização de produtos da
economia solidária com agregados de valor, visando



12ª PLENÁRIA NACIONAL DA CUT                                                                                                                     MARIA EDNALVA

20

autosustentabilidade econômica, financeira e social dos
empreendimentos solidários e da própria rede.

A primeira fase está sendo executada e trata-se de
três pesquisas sobre produtos, processos e trabalho num
universo de 180 empreendimentos, nas áreas de con-
fecção, indústria, artesanato e reciclagem, sob coorde-
nação do DIEESE. Essa ação ratifica e legitima a estra-
tégia das três instituições no que se refere ao desenvol-
vimento de programas de comercialização e a constru-
ção de tecnologias sociais pautadas no desenvolvimen-
to sustentável e solidário.

A realização desse projeto instiga a ADS/UNISOL/
ECOSOL a continuarem na luta pela promoção do au-
mento e da distribuição de renda de forma justa e igua-
litária, fortalecendo o projeto da CUT de desenvolvimen-
to sustentável e solidário.

Política Internacional
A solidariedade internacional é um dos princípios

fundadores da CUT e, ao longo dos últimos 25 anos,
tem sido o norte para nossa inserção na luta da classe
trabalhadora mundial. A unificação do sindicalismo mun-
dial, concretizada em dezembro de 2006 com a cria-
ção da Confederação Sindical Internacional – CSI, que
reuniu a CIOSL, a Confederação Mundial do Trabalho
(CMT), e várias centrais sindicais nacionais sem filiação
internacional, além de fortalecer o sindicalismo, é im-
portante ressaltar e contribuiu para a unificação sindi-
cal mundial, ampliou e diversificou seu quadro de
filiados, trazendo para esse campo centrais sindicais
nacionais que há anos trabalham com a CUT.  A ampli-
ação do quadro de filiados pressionará os organismos
sindicais multilaterais (CSI e das Federações Sindicais
Internacionais por ramos) para que adotem uma agen-
da mais equilibrada, que reflita as demandas e interes-
ses dos sindicatos dos países em desenvolvimento e
possam ter uma política mais ativa contra a ação das
transnacionais e em defesa dos direitos trabalhistas e
sociais fundamentais.

A CUT tem desenvolvido todos os esforços e ações
em defesa de um multilateralismo livre da tutela das
superpotências e o fortalecimento dos projetos de
integração dos países da América do Sul, bem como
uma relação sistemática e solidária no plano Sul-Sul,
principalmente com a África do Sul e Coréia do Sul.
Para a CUT a ação no âmbito continental é estratégica;
em função disto, a CUT teve um papel central no proces-
so de construção da CSA – Confederação Sindical das
Américas (que reúne a ORIT, a CLAT e algumas centrais
sindicais independentes) e grande peso na direção sin-
dical continental, com a eleição do companheiro Rafael
Freire, ex-dirigente da CUT, para a Secretaria de Política
Econômica e Desenvolvimento Sustentável da CSA, re-
sultante do Congresso fundacional realizado em Cidade
de Panamá no final de março de 2008.

Somos Fortes, Somos CUT!
São grandes os desafios organizativos e de consoli-

dação do projeto da CUT no próximo período: dar se-
qüência à estratégia iniciada com a Política de Valori-
zação do Salário Mínimo, por meio da organização sin-
dical e formulação de acordos nacionais em relação
aos contingentes de trabalhadores e trabalhadoras mais
vulneráveis, como os rurais, os municipais, as empre-
gadas domésticas, entre outros; o enfrentamento do
tema da informalidade, seja no campo da organização
sindical, da mobilização ou da proposição de políticas
públicas, além do grande desafio originado pela cria-
ção de novas Centrais Sindicais, que aumentará signi-
ficativamente a disputa por representatividade no interi-
or do sindicalismo brasileiro.

O exercício cotidiano de construção de outras rela-
ções de trabalho e outra sociedade trouxe para essa
gestão tarefas complexas e essenciais. O que já de-
senvolvemos demonstra o acerto de nossa estratégia e
nos credencia para continuar, sistemática e incessan-
temente, nesse caminho, transformando nossos princí-
pios em ações concretas capazes de alcançar não so-
mente êxito, mas necessariamente a essência de nos-
sa existência: a defesa intransigente dos interesses ime-
diatos e históricos da classe trabalhadora, rumo ao so-
cialismo.
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A estratégia política da CUT para o próximo período
se orienta a partir da conjuntura na qual nos localiza-
mos nessa 12ª Plenária Nacional. São cenários abso-
lutamente novos na história de 25 anos de nossa Cen-
tral.

Alguns elementos são fundamentais para caracteri-
zar esse contexto:

a.  Acirramento da disputa de projetos para o Estado
brasileiro (ofensiva da direita; explicitação das
contradições intrínsecas do governo; aumento
da pressão do movimento sindical e dos outros
movimentos sociais).

b.  Em um quadro de ameaças aos direitos dos tra-
balhadores e trabalhadoras e de vitórias resul-
tantes das mobilizações, a CUT amplia sua refe-
rência política de classe. Intensificamos nossas
forças, potencializamos nossa capacidade de
resistência e proposição através do crescimen-
to das mobilizações, da unidade com as Cen-
trais Sindicais em pautas específicas e com os
movimentos sociais, parceiros estratégicos para
articular a formulação de alternativas que defen-
dem o Estado como o indutor do desenvolvimento
social, econômico e sustentável.

c.  Ao mesmo tempo, verificamos uma reorganiza-
ção do movimento sindical, com a criação e fu-
são de algumas centrais e fragmentação das es-
querdas. Com isso, a CUT passa a sofrer ata-
ques de correntes políticas com posturas
declaradamente sectárias e divisionistas, que
romperam com nosso projeto sindical para for-
mar suas próprias organizações, subordinadas
preferencialmente a projetos partidários (PSTU

3. Estratégia da CUT

com a Conlutas, PSOL com a Intersindical e
PCdoB com a CTB). Na ausência de um projeto
político-sindical próprio, a alternativa para estes
setores passa a ser atacar a CUT, buscando con-
fundir a classe trabalhadora e fazendo coro com o
sindicalismo pelego que quer o divisionismo da
Central Única dos Trabalhadores. Ao mesmo tem-
po em que repudiamos o rompimento das corren-
tes políticas com a CUT, para criarem suas pró-
prias centrais sindicais, reafirmamos nosso dife-
rencial histórico de autonomia política dentro de
nossa Central.

d.  Recomposição do sindicalismo internacional
com importante participação da CUT.

É neste cenário que celebramos os 25 anos da CUT,
cuja história é imprescindível para a compreensão da
luta de classes no Brasil contemporâneo. São 25 anos
de luta por liberdade e autonomia, radicalização da
democracia, organização nos locais de trabalho, por
meio de sindicalismo massivo e classista, rumo ao so-
cialismo, e em defesa de um projeto alternativo de de-
senvolvimento com distribuição de renda e valorização
do trabalho.

Reafirmamos, portanto, dois desafios estratégicos,
fundantes da Central: ampliar a capacidade de organi-
zação, mobilização e formação política para a disputa
de hegemonia na sociedade e fortalecer o seu projeto
sindical no Brasil e no mundo.

O reconhecimento legal das Centrais sindicais é
um passo importante rumo à mudança na estrutura sin-
dical burocrática até hoje existente. É fundamental para
combater a fragmentação da luta dos trabalhadores e
trabalhadoras ser reconhecida como organização de
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uma frente ampla de sindicatos, ramos de atividade,
estados e regiões e ter representatividade para negoci-
ar e firmar acordos coletivos, ao lado da sua já conquis-
tada legitimidade pelo conjunto da classe trabalhado-
ra. Trata-se de uma conquista importantíssima para a
construção de unidade de classe e para avançar na
luta por ampliação dos direitos.

Nessa dimensão, é estratégico o projeto de CUT
para a democratização das relações de trabalho. Inici-
ado pelos pioneiros do novo sindicalismo, o
enraizamento dos sindicatos no local de trabalho é,
portanto, uma tarefa histórica que passa agora para as
mãos de direções sindicais cada vez mais renovadas,
demandando um sistemático e permanente processo
de formação.

O novo sindicalismo, que nasceu denunciando a
estrutura sindical criada por Getúlio Vargas, precisa
aprofundar o processo de transformação dos sindica-
tos para a construção da estrutura sindical da CUT, afir-
mando na prática os princípios de liberdade e autono-
mia, uma característica histórica da capacidade de
sermos instituintes.

A CUT, mais do que nunca, deve colocar o tema do
desenvolvimento como foco central de sua estratégia,
aproveitando as oportunidades que se apresentam no
cenário para aprofundar a disputa de hegemonia na
sociedade e no movimento sindical. Essa disputa de
concepção e prática sindical pode criar as condições
necessárias para a atualização e o fortalecimento do
seu projeto político-sindical, articulados a um projeto
de desenvolvimento nacional sustentável, com criação
de empregos, distribuição de renda e valorização do
trabalho e do trabalhador.
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No último período, o tema do desenvolvimento teve
centralidade em nossa estratégia. A Jornada pelo De-
senvolvimento exerceu um importante papel na divul-
gação e aperfeiçoamento da concepção defendida pela
CUT. Cabe agora potencializar esse acúmulo para cons-
truir ações sindicais voltadas para alcançar conquistas
de políticas públicas que promovam a distribuição de
renda e a valorização do trabalho. Portanto, é imperioso
aprimorar nossa formulação e proposições históricas,
articulando-as com iniciativas como a Agenda do Tra-
balho Decente da OIT e consolidando um instrumento
político estratégico – o projeto cutista de desenvolvi-
mento.

Esse projeto, portanto, deve continuar destacando a
garantia de políticas sociais universais; investimento
massivo em infra-estrutura urbana; reforma agrária; po-
líticas de proteção social para estruturação do merca-
do de trabalho, das relações de trabalho e para a distri-
buição de renda; a bioenergia e as questões
ambientais, políticas de água, políticas indigenistas e a
garantia de que os empregos gerados com o cresci-
mento econômico sejam adequados ao Trabalho De-
cente, com contrapartidas sociais, entre outros. E tam-
bém fortalecer a Comissão da Amazônia como um es-
paço efetivo de articulação dos cutistas nesta região,
municiando a intervenção dos sindicatos no processo
de construção do desenvolvimento sustentável na Ama-
zônia.

Em 2008 estarão em jogo opções políticas e
programáticas que priorizam ou não a classe trabalha-
dora. Para que o projeto popular se consolide em nível
nacional é fundamental também que ele tenha raízes
nos municípios. Para isso, utilizaremos o acúmulo da

3.1 - Disputar a Hegemonia na Sociedade

Jornada pelo Desenvolvimento na construção de uma
plataforma eleitoral da classe trabalhadora, apresen-
tando às candidaturas do campo democrático e popu-
lar as propostas sindicais de interesse da classe traba-
lhadora.

A CUT reafirma sua agenda estratégica na disputa
de hegemonia no sentido de pressionar os governos
federal e estaduais e o parlamento de modo geral na
perspectiva da ampliação de direitos. As bandeiras des-
sa agenda são fundamentais também para o fortaleci-
mento do projeto sindical cutista, porque propiciam fo-
mentar a solidariedade interna, são símbolos que con-
tribuem para a visibilidade da CUT enquanto referência
de organização da classe trabalhadora na defesa dos
seus interesses e possibilitam dialogar com o povo tra-
balhador não organizado, que é o principal afetado pela
ausência de direitos.

Os temas da agenda estratégica da CUT assumem
relevância fundamental, seja pela capacidade de
mobilização social, seja pelo impacto provocado na vida
dos trabalhadores e trabalhadoras. Enfatizamos como
bandeiras centrais a liberdade de organização sindical,
com a ratificação da Convenção 87 (OIT), a continui-
dade da luta pela alteração da estrutura sindical, com
prioridade à luta pelo fim do Imposto Sindical e implan-
tação da Contribuição Negocial; a redução da jornada
de trabalho sem redução de salários, acompanhada
pela limitação das horas extras e controle dos ritmos de
trabalho; a ratificação das Convenções 151 e 158 da
OIT; a formalização dos empregos, a ampliação dos
direitos e a seguridade social pública e universal. Tam-
bém é preciso destacar a institucionalização de meca-
nismos e instrumentos de participação dos trabalhado-
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res e trabalhadoras a exemplo dos Conselhos, visando
ampliação do controle social e a consolidação de polí-
ticas de Estado (e não de governos).

O próximo período, por suas características, nos
remete a fortalecer a Coordenação dos Movimentos
Sociais - CMS. Nesse campo estão presentes organi-
zações sociais e populares com enraizamento social
importante para impulsionar as mobilizações e propos-
tas nesta disputa de hegemonia.

PAC e Modelo de
Desenvolvimento

A CUT defende um modelo de desenvolvimento sus-
tentável que articule as políticas de crescimento eco-
nômico com valorização do trabalho, que promova a
distribuição de renda e justiça social, geração de em-
prego e democratização das relações de trabalho.

O PAC – Programa de Aceleração do Crescimento –
representa um passo importante na direção desse novo
modelo. Tem o mérito de inverter a lógica neoliberal,
retomando o papel do Estado como indutor do cresci-
mento do País, estabelecendo metas de investimento
público, da organização e direcionamento dos investi-
mentos de estatais e da adoção de medidas para atrair
e direcionar os investimentos privados. Um segundo
mérito, não menos importante, é a destinação de parte
expressiva dos recursos para as regiões Norte e Nor-
deste, na tentativa de contribuir com a redução das enor-
mes desigualdades do País.

No entanto, a CUT defende que o PAC garanta a
inclusão de metas de emprego e sua formalização, a
criação de espaços de participação dos trabalhadores
e trabalhadoras em sua gestão, a definição de metas
sociais e apoios a setores importantes para o desenvol-
vimento social.

A CUT é contra a fixação do teto de limite dos gastos
com folha de pagamento do funcionalismo público. As-
sim, continuará a pressão pela retirada desse projeto
de lei do Congresso Nacional para que seja possível
vislumbrar um Estado capaz, de fato, de ser o indutor do
desenvolvimento.

 Outra correção necessária é a inclusão de meca-
nismos e medidas que garantam o respeito ao meio

ambiente em todo o plano de obras previstos no PAC e
pela qual a CUT continuará lutando.

Resultados da luta da Central Única dos Trabalha-
dores, duas importantes conquistas se materializaram
na forma de lei e portaria do Ministério do Trabalho e
Emprego:

I- Estabelecimento de novas regras para o uso do FGTS,
com a participação das Centrais no órgão gestor
do Fundo de Investimento e a garantia de um
retorno anual financeiro mínimo para os recur-
sos do FGTS que serão utilizados pelo Fundo;

II - Participação das entidades sindicais representativas
dos trabalhadores e trabalhadoras na constru-
ção civil no acompanhamento das metas de
emprego, na formalização do trabalho e que tam-
bém garantam que os incentivos concedidos se
reflitam, na devida proporção, na queda dos pre-
ços de imóveis acabados e de material de cons-
trução civil;

Com vistas a ampliar esses avanços, a CUT atuará
para garantir a concretização das seguintes propostas:

1) Retirada do atual mecanismo de limitação das
despesas com funcionalismo para cada um dos
poderes da União e sua discussão na mesa na-
cional de negociação permanente.

2) Ampliação e democratização do Conselho Mo-
netário Nacional.

3) Fim da independência do Banco Central em re-
lação às políticas de desenvolvimento do gover-
no Lula.

4) Fixação de metas de emprego e formalização
do trabalho.

5) Participação das centrais sindicais no comitê
gestor para acompanhamento e avaliação dos
projetos de investimento.

6) Instauração de comissões setoriais tripartites
para acompanhamento dos projetos de investi-
mento e de concessões de incentivos fiscais.
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7) Criação do Certificado de Regularidade Traba-
lhista (CRT) e do cadastro nacional de empre-
sas autuadas pelo MTE.

8) Exigência de documentação de regularidade tra-
balhista para habilitação em processos
licitatórios;

9) Introdução da responsabilidade solidária e inde-
pendente de culpa à administração pública con-
tratante pelo não pagamento dos encargos tra-
balhistas.

10)Estabelecer uma política creditícia que contem-
ple: a participação de todo o sistema bancário
no financiamento dos projetos listados no PAC e
aqueles dele derivados; instituir mecanismo que
obrigue os bancos a reduzirem o spread e as
tarifas bancárias; ampliar e estender o crédito
direcionado para empresas geradoras de em-
prego e, por extensão, renda dos trabalhadores
e trabalhadoras.

11) Além do investimento público e do setor produti-
vo é necessário criar mecanismos que exijam a
participação financeira dos bancos privados no
investimento em obras de infra-estrutura.

12)Garantir que as obras do PAC não se dêem pela
modalidade de PPP (Parceria Pública Privada).

13)Melhor utilização dos recursos do FUST (Fundo
de Universalização dos Serviços de Telecomu-
nicações), ampliando a infra-estrutura nesta área;
aplicação da Lei Geral de Telecomunicações
(LGT), garantindo o atendimento presencial pe-
las operadoras de telefonia fixa e móvel.

Fortalecimento do Papel
Regulatório e Fiscalizador do
Estado nas Relações de
Trabalho

Considerando a importância de fortalecer o comba-
te ao trabalho infantil, ao trabalho escravo e às relações
fraudulentas de emprego realizadas por meio de
terceirizações, contratação de Pessoas Jurídicas Indi-
viduais, cooperativas e outras práticas que lesam os

direitos de trabalhadores e trabalhadoras rurais e urba-
nos, a CUT realizará uma ampla defesa do papel
regulatório do Estado nas relações de trabalho, com
destaque para o fortalecimento das ações de inspeção
e fiscalização, áreas que, juntamente com outras políti-
cas públicas, ainda padecem de graves fragilidades
estruturais.

Assim, a defesa da realização de concursos públi-
cos para ampliação do quadro funcional, readequação
física e material dos órgãos de fiscalização e a garantia
de condições adequadas para o desenvolvimento das
ações para as áreas que intervêm diretamente nas con-
dições e nas relações de trabalho - Trabalho, Saúde e
Previdência Social – deverão estar entre as prioridades
da Central para o próximo período, fortalecendo o com-
bate às empresas que desrespeitam a legislação e ten-
do como base a defesa do trabalho decente.

Reforma Política
A discussão sobre reforma política não pode ficar

restrita aos parlamentares. Atualmente está em curso
uma discussão sobre a convocação de uma assem-
bléia exclusiva e soberana, visto que este é um tema
que precisa se desvencilhar de interesses pessoais, de
manipulação e do abuso do poder econômico. Por isso
a reforma política precisa fazer parte também da pauta
dos trabalhadores e trabalhadoras, pois precisamos
quebrar a lógica que propicia reunir elementos para
continuidade do processo de acumulação de capital e
da dominação de classe.

Reforma Urbana
Além da luta por uma reforma agrária justa a CUT

deve intensificar e se incorporar a outras organizações
na luta por reforma urbana que inclua a construção de
moradias populares, aparelhos sociais adequados que
supram as necessidades das comunidades.

O problema urbano é dos mais sérios e pede solu-
ções urgentes. Os dados oficiais evidenciam o cenário
preocupante quando divulgam que é necessário cons-
truir 7,2 milhões de unidades habitacionais para resol-
ver parte do problema da moradia no Brasil. Esse nú-
mero pode ser bem maior pois, certamente, não se le-
varam em consideração as habitações em favelas, os
cortiços e as palafitas existentes.
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Mais uma vez se faz necessário inserir no debate a
lógica perversa de uma política econômica que prioriza
altas taxas de juros, o superávit primário, o agronegócio
e as exportações, em detrimento dos recursos neces-
sários para as áreas sociais.

Eixo Estratégico de Atuação
para a CUT Nacional e Suas
Entidades

A CUT, através da Jornada pelo Desenvolvimento
com Distribuição de Renda e Valorização do Trabalho,
deve propor uma política para o desenvolvimento das
cidades visando à reforma urbana e ao desenvolvimen-
to regional (urbano e rural) como eixos de desenvolvi-
mento do País.

Construída por suas entidades filiadas que integram
o Conselho Nacional das Cidades, esta política deve
buscar respostas às necessidades de infra-estrutura so-
cial e econômica que façam face às demandas
provocadas pelo processo de urbanização brasileiro que
se caracteriza pelo aumento das demandas de mora-
dia, acesso à terra urbana, às infra-estruturas de sanea-
mento, de transporte público e mobilidade para a gran-
de maioria da população urbana brasileira, condição
que atinge na atualidade o percentual de 82% da popu-
lação brasileira.

Neste campo a CUT deve propor duas tarefas prin-
cipais: articular as propostas de reforma urbana das
suas entidades cutistas que integram o Conselho Naci-
onal das Cidades e orientar as suas instâncias regio-
nais para garantir a cooperação entre os sindicatos.

Esta cooperação visa potencializar a contribuição
que já vem sendo dada depois de muitos anos por di-
versos sindicatos e federações da Central. Desta forma
a Central poderá propiciar uma maior integração entre
as entidades que atuam nas áreas urbanas com aque-
las que atuam no espaço rural, que compartilham de
necessidades semelhantes de moradia e de acesso à
infra-estrutura urbana (água, saneamento, tratamento
de resíduos) e social ( escolas, postos de saúde, espa-
ços de lazer etc.).

Para construir uma Política de
Desenvolvimento Urbano de
consenso das entidades
CUTistas

Para a construção dessa política a CUT Nacional
propõe para o GT de Desenvolvimento Urbano um con-
junto de tarefas para as quais conclama o apoio das
entidades estaduais no âmbito de suas organizações
filiadas de forma a constituir um movimento pela Refor-
ma Urbana visando os seguintes objetivos:

a) Conhecer e articular as demandas das entida-
des cutistas e suas contribuições sobre os te-
mas tratados no Conselho Nacional das Cida-
des, visando elaborar propostas para uma Políti-
ca Nacional da CUT para o setor.

b) Disseminar as propostas e as ações das entida-
des da CUT representadas no Conselho junto à
Central para fortalecer a participação dos traba-
lhadores e trabalhadoras nas políticas ligadas
ao planejamento das cidades e nos temas urba-
nos – acesso à terra urbana, habitação, sanea-
mento, transporte, mobilidade urbana.

c) Promover ações direcionadas a outros segmen-
tos da CUT visando tratamento de questões co-
muns – política de moradia para os trabalhado-
res e trabalhadoras rurais, articulando as entida-
des cutistas que atuam no meio urbano e no meio
rural, por exemplo.

d) Informar e orientar as entidades sindicais no to-
cante ao apoio de iniciativas legislativas dos mo-
vimentos sociais que apontam para a constru-
ção da Política de Desenvolvimento das Cida-
des de interesse dos trabalhadores e trabalha-
doras e dos segmentos historicamente esqueci-
dos das políticas de desenvolvimento urbano em
nosso País.

Para se atingir estes objetivos, a CUT deve:

1) Coordenar a elaboração de um cadastro dos di-
rigentes das entidades sindicais (sindicatos, fe-
derações e confederações) cutistas cuja atua-
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ção está relacionada aos temas e políticas trata-
das no Conselho Nacional das Cidades, nos
Conselhos Estaduais e Municipais, de forma a
garantir a troca de informações e a mobilização
de todas as entidades sindicais envolvidas.

2) Criar um centro de informações para manter as
entidades atualizadas sobre a agenda do Con-
selho Nacional das Cidades e sobre as agendas
regionais para promover encontros entre as enti-
dades cutistas, visando à articulação da sua atu-
ação e a divulgação dos seus trabalhos.

3) Mobilizar as entidades sindicais em relação às
iniciativas legislativas no Congresso Nacional
como nas Assembléias Legislativa e Câmaras
Municipais. Entre estas políticas destacam-se:
Assistência Técnica (PL 6981/2006 no Congres-
so Nacional e iniciativas estaduais e municipais);
Parcelamento do Solo e Regularização
Fundiária (PL 3057/2000); Política de Mobilida-
de (PL 694/95); Política de Resíduos Sólidos (PL
203/91 - 1991/2007).

4) Mobilizar as entidades sindicais criando cam-
panhas regionais pela criação dos Conselhos
Estaduais e Municipais das Cidades.

5) Mobilizar as entidades sindicais para participar
na discussão e implantação da Política Nacio-
nal de Habitação – PLANHAB - que está sendo
implantada pela Secretaria Nacional de Habita-
ção do Ministério das Cidades.

6) Promover seminários e oficinas sobre o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e so-
bre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social, destinados a informar as entidades
cutistas e discutir a política da Central com rela-
ção a estes fundos.

7) A água é um bem comum, portanto não pode ser
privatizada. Assim, é fundamental a luta pela cria-
ção de legislação que contenha recursos vincu-
lados, buscando a universalização do sistema e
investimentos em saneamento e manutenção dos

mesmos, revertendo os impostos PIS/COFINS em
investimentos para as próprias empresas e que
as dívidas com o governo federal sejam
refinanciadas em no mínimo 30 anos (REFIS).

Habitação
O desenvolvimento de políticas habitacionais deve

ser uma constante em qualquer país. No Brasil temos
observado um amplo desenvolvimento dessas políticas
nos últimos seis anos. A Caixa Econômica Federal, insti-
tuição responsável pelas maiores ações no campo
habitacional, tem recebido diversas demandas dos tra-
balhadores e trabalhadoras, tanto que se registrou neste
semestre um recorde de financiamentos imobiliários.

A CUT tem atuado de forma incisiva na defesa de
melhores condições para os trabalhadores e trabalha-
doras e teve como marco dessa luta a conquista do
trabalhador em optar pelo financiamento integral do imó-
vel. Entretanto, na contramão dos avanços consegui-
dos neste período, quando obtivemos também o au-
mento do salário mínimo e dos índices gerais de em-
prego e renda, os administradores dos programas
habitacionais com recursos do FGTS, patrimônios dos
trabalhadores e trabalhadoras, não têm reajustado va-
lores que funcionam como teto para utilização dos re-
cursos. Em outras palavras, o trabalhador brasileiro tem
alcançado novos patamares salariais, mas o sonho da
casa própria está sendo realizado por muitas famílias
com juros superiores aos que deveriam ser praticados.

O imediato reajuste desses limites e a posterior
indexação ao salário mínimo garantirão que os benefí-
cios conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras
não sejam corroídos pela mudança de faixa de juros
quando da aquisição da casa própria.

Segurança Pública
A CUT deve intervir nas discussões e propostas so-

bre segurança pública, já que as propostas e debates
no Senado e na Câmara Federal, como o PLS 168/05,
dentre outros, propõem a privatização da segurança pú-
blica, eximindo os governos Federal, Estaduais e Muni-
cipais da responsabilidade de garantir segurança pú-
blica, gratuita e de qualidade à população.
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Defender uma Reforma Agrária ampla e eficaz, en-
volvendo:

1) A garantia de terras para as famílias a serem as-
sentadas.

2) Acompanhamento e assistência técnica dos ór-
gãos governamentais a fim de propiciar o uso da
terra de forma adequada; garantir a educação,
saúde e geração de renda para as famílias as-
sentadas.

Sobre os trabalhadores e trabalhadoras rurais a CUT
deve:

1) Pressionar para fortalecer as políticas de Estado
para fiscalizar e combater os abusos ocorridos
no mundo do trabalho no campo.

2) Exigir políticas públicas do Estado no sentido da
regulação da produção de alimentos, incorpo-
rando as contribuições da agricultura familiar e
dos sindicatos de assalariados.

3) Resgatar a aplicabilidade da lei 4578/64 (PAS)
que prevê a reversão de um percentual da pro-
dução em benefícios sociais para os trabalha-
dores e trabalhadoras rurais.

4) Construir projeto para dar suporte às famílias
assentadas.

5) Garantir políticas que respeitem as
especificidades entre os agricultores familiares
e assalariados, mas que ao mesmo tempo pro-
movam a solidariedade e a unidade em lutas de
pontos comuns.

Reforma Agrária, Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais

6) Encampar luta de projeto de lei que propõe que
terras devolutas, nas mãos de “proprietários de
terras”, sejam destinadas à reforma agrária, ao
mesmo tempo em que se estimule a ocupação
dessas terras.

7) Propor atualização nos índices de produtividade
da terra, dos latifundiários, com intuito da desa-
propriação, e realização da reforma agrária.

8) Propor medidas para o governo que melhorem
os mecanismos de liberação das linhas de fi-
nanciamento do PRONAF.

9) Apoiar a aprovação da PEC 438 que prevê a ex-
propriação de terras onde for encontrado crime
de trabalho escravo. Hoje existem mais de 27
mil trabalhadores, trabalhadoras e crianças vi-
vendo em regime análogo ao da escravidão. A
PEC está parada no Congresso desde 2005, pre-
cisamos reunir a sociedade e mobilizá-la para
pressionar o Congresso exigindo a votação.

Energia
O mundo contemporâneo passa por um momento

crítico em que a crise de alimentos – com aumentos
sucessivos dos preços dos produtos agrícolas amea-
çando a segurança alimentar de cidadãos de inúmeros
países – e a do petróleo – com o aumento dos preços
dos produtos derivados de petróleo, tais como gasolina
e fertilizantes, que encarecem o transporte de alimen-
tos e de cargas e, conseqüentemente, o custo de pro-
dução de alimentos, apresentam enormes desafios para
a humanidade.

Essas crises decorrem de diversos fatores, entre eles
o aumento do consumo em países emergentes, a de-
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manda por derivados de petróleo e por alimentos em
geral e por carne e laticínios, em particular; quebra de
safra causada por adversidades climáticas, mudanças
estruturais no preço relativo de alguns alimentos e os
fortes subsídios agrícolas dos países desenvolvidos, cri-
ando, desta forma, um ambiente propício para grandes
aplicações em fundos na forma de especulação nos
mercados financeiros e de commodities.

Embora a produção entre 2007/2008 tenha subido
4,7%, o comércio mundial deve subir apenas 0,2% na
atual temporada. A previsão é de os estoques em 2008
sejam os menores desde 1981. Portanto, trata-se de
uma crise de preços, não de desabastecimento, e o
diagnóstico acertado é o acesso insuficiente a alimen-
tos e não incapacidade produtiva. Tal situação se reve-
la uma crise das relações capitalistas de produção e do
seu modelo global de produção e consumo, colocando
em risco a segurança energética, alimentar e nutricional,
assim como as iniciativas de inclusão social para par-
celas significativas das populações.

Assim, considerando que:

· É necessário que a matriz energética mundial
contemple fontes renováveis e não poluentes de
energia que não venham a agravar a fome no
mundo e o aquecimento global do planeta, solu-
cionando aspectos equivocados dos modelos de
desenvolvimento altamente poluidores, hoje
adotados por uma parcela razoável de países
desenvolvidos ou em desenvolvimento, e até
mesmo mudanças de paradigmas.

· O Brasil, por seu potencial energético, por sua
posição geográfica, pela disponibilidade de ter-
ras agricultáveis e pelo domínio da tecnologia
alcançado nos últimos 30 anos desempenhará
um papel de destaque neste cenário.

· É preciso alterar as relações de trabalho, com a
extinção do trabalho escravo e infantil, mais e
crescente democratização, com a adoção dos
princípios do trabalho decente, tal como preco-
nizado pela OIT – Organização Internacional do
Trabalho.

· A Central Única dos Trabalhadores representa
boa parte dos trabalhadores e trabalhadoras dos

segmentos diretamente envolvidos nesse deba-
te e busca defender os seus interesses que, nes-
se caso, incluem a formalização da mão-de-
obra, a partir de um contrato coletivo nacional da
cadeia dos biocombustíveis, e a definição do
papel do Estado na regulação.

· A preocupação com as questões de segurança
alimentar, de zoneamento agrícola e todas as
suas implicações em termos de preservação
ambiental; a competição pela terra com alimen-
tos, a compra de terras por estrangeiros, a segu-
rança hídrica, a indução ao desmatamento, o
trabalho degradante, infantil e escravo, a
vulnerabilidade da agricultura às mudanças cli-
máticas, emissões veiculares (principalmente
evaporativas) e desempenho de motores.

· O controle que as grandes corporações multinacionais
exercem sobre o sistema alimentar desde a pro-
dução de sementes e fertilizantes pressiona os
preços dos alimentos, causando pobreza e de-
gradação ambiental.

· Os biocombustíveis são uma nova fonte de ener-
gia com possibilidades importantes em termos
de alternativa energética mais limpa e que tem
amplo potencial de inclusão social e de acesso
a mercados externos, a partir da premissa do
desenvolvimento e da justiça socioambiental.

A CUT resolve intervir nessa disputa de modelos de
desenvolvimento sob a ótica do desenvolvimento sus-
tentável, com base em políticas públicas consistentes e
permanentes, defendendo as seguintes propostas:

1) Uma política energética que garanta a soberania
nacional, a sustentabilidade de sua produção e
uso, o respeito e a promoção dos direitos sindi-
cais, trabalhistas e sociais dos trabalhadores e
trabalhadoras desses setores, bem como a parti-
cipação dos trabalhadores e da população na
definição de suas diretrizes e que tenha como seu
horizonte a integração regional da América Lati-
na. Nesse sentido, consideramos fundamental
que o acordo EUA e Brasil, de cooperação para a
expansão do etanol, seja revisto, promovendo
amplo debate na sociedade que envolva os traba-



Caderno de Resoluções

31

lhadores e trabalhadoras, os movimentos sociais,
a comunidade acadêmica e científica.

2) Garantir a realização e consolidação de
zoneamento agro-ecológico, com participação
e controle da sociedade em todo o território na-
cional, contemplando a produção de alimentos,
de oleaginosas, de cana-de-açúcar, de soja, de
pastagens; as áreas de preservação ambiental e
as áreas para Reforma Agrária visando evitar
maiores agressões ambientais e a implantação
da atividade canavieira em áreas necessárias à
proteção dos ecossistemas e em regiões estra-
tegicamente importantes para a produção de ali-
mentos, tendo em vista a estratégia de garantir a
segurança alimentar.

3) Garantir a execução de uma Reforma Agrária
ampla e massiva que responda às necessida-
des urgentes de implantação e consolidação dos
assentamentos de trabalhadores e trabalhado-
ras rurais.

4) Garantir a implantação e o monitoramento, com
a participação dos trabalhadores e trabalhado-
ras, na concessão e na manutenção do Selo
Combustível Social ou Certificação Social.

5) Garantir a ampliação, a desburocratização e o
acesso ao crédito com redução das taxas de
juros para a agricultura familiar e para os peque-
nos agricultores, prioritariamente.

6) Garantir a universalização dos serviços de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural (ATER) para a
Agricultura Familiar, em especial para os grupos
produtivos de mulheres e jovens.

7) Apoiar o desenvolvimento das cadeias produti-
vas da agricultura familiar e economia solidária
e criar mecanismos de fomento para estimular
as cooperativas desses segmentos para ter mais
acesso aos mercados.

8) Garantir a limitação dos investimentos de capi-
tal e a aquisição de terras por estrangeiros ou
por empresa brasileira com participação de ca-
pital estrangeiro.

9) Garantir o estabelecimento de metas de
contrapartidas sociais (proteção social e
ambiental) para os financiamentos públicos e
para as isenções fiscais.

10)Garantir a implantação e financiamento de pro-
gramas de qualificação e requalificação profis-
sional com a participação dos trabalhadores e
trabalhadoras na gestão.

11) Apoiar e garantir o combate permanente ao tra-
balho degradante, escravo e infantil no campo.

12)Lutar pela isenção das tarifas de energia elétrica
para desempregados e desempregadas ou fa-
mílias que tenham renda de até 1 salário míni-
mo.

Biodiesel
Considerando que:

· Embora haja por parte do governo o incentivo
para a agricultura familiar, os elevados incenti-
vos fiscais para as empresas produtoras de
biodiesel e a falta de uma política agrícola mais
estruturante para a agricultura familiar culminam
em um processo de “integração” da agricultura
familiar às empresas produtoras de biodiesel,
numa condição de simples fornecedores de
matéria-prima.

· O Programa Nacional de Produção de Biodiesel,
tal como está, não possibilita a consolidação de
uma agricultura familiar autônoma e inserida em
toda a cadeia produtiva; uma vez que faltam cré-
dito e acesso ao crédito para a produção de
matéria-prima, políticas públicas específicas que
promovam a construção de mini-usinas, a pro-
dução de sementes de qualidade, a difusão de
tecnologia apropriada, a implantação de ações
de assistência técnica, de formação e qualifica-
ção, o incentivo ao associativismo e à coopera-
ção, o desenvolvimento de programas de subsí-
dios, seguros e preços mínimos e a inclusão de
jovens e mulheres e políticas de produção e abas-
tecimento local de energia.
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· O biodiesel pode representar uma oportunidade
para a agricultura familiar.

Com vistas a inserir de fato a agricultura familiar em
toda a cadeia de produção e comercialização do
biodiesel, a CUT define atuar vigorosamente para
viabilizar as seguintes propostas:

1) Criar linhas de crédito específicas, dentro do Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultu-
ra Familiar - Pronaf, para financiar as atividades
de produção, industrialização e comercialização
de oleaginosas da agricultura familiar.

2) Destinar e viabilizar recursos nas áreas de inves-
timento, infra-estrutura, capacitação e Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural – ATER, com vis-
tas a atender as demandas da Agricultura Fami-
liar na cadeia produtiva do Biodiesel.

3) Garantir a qualidade e o controle sobre a
obrigatoriedade de atividades de Assistência
Técnica e Extensão Rural – ATER, conforme
previsto na legislação que trata do Selo Com-
bustível Social.

4) Garantir recursos para pesquisa sobre produção
de oleaginosas da agricultura familiar.

5) Desenvolver e fortalecer ações para resolver os
problemas relacionados ao seguro agrícola das
oleaginosas.

6) Articular e atuar em conjunto com os ministérios
e órgãos públicos diretamente envolvidos para
apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de novas
tecnologias que permitam a inclusão social dos
agricultores e agricultoras.

7) Criar o Fundo Nacional de Promoção da Agri-
cultura Familiar no Programa Nacional de Pro-
dução e Uso do Biodiesel – PNPB, por meio da
retenção de R$ 0,01 (um centavo de real) por
litro de B2 (diesel mineral com 2% de biodiesel)
comercializado, para apoio à agricultura famili-
ar e pesquisas sobre produção de oleaginosas
na agricultura familiar e outras iniciativas.

8) Garantir a criação de um programa de financia-
mento para a construção de unidades de esma-
gamento de oleaginosas, baseado em estudos
de viabilidade técnica e econômica, para a
participação direta dos agricultores e agricultoras
na cadeia produtiva do biodiesel.

9) Criar uma cota específica para a Agricultura Fa-
miliar dentro do PNPB, na aquisição do biodiesel
por parte do governo federal, associado a um
programa de fomento à construção de peque-
nas e médias usinas de biodiesel nas comuni-
dades rurais.

10) Definir teto de participação da soja na produção
de biodiesel.

11) Garantir a diversidade e a produção de alimentos
em consórcio com a produção de oleaginosas;

12) Garantir a produção de óleo vegetal pela agricul-
tura familiar como estratégia de autonomia no
uso de combustíveis.

13) Garantir a participação de jovens, mulheres e
terceira idade nos processos de produção e de
organização social.

14) Articular a viabilização da participação da Agri-
cultura Familiar a partir da produção de alimen-
tos associados à produção de energia com bai-
xo impacto ambiental, na elaboração das diretri-
zes da nova lei que define a política nacional de
mudanças climáticas.

Etanol
Considerando:

· O desafio de reconstruir a matriz energética no
Brasil está apenas começando e a bioenergia
pode ajudar a sustentar a expansão dos países
pobres, inaugurando uma nova dinâmica de in-
dependência comercial.

· As exigências crescentes pelos biocombustíveis
não podem ameaçar a produção de alimentos,
de forma a provocar escassez e elevação de pre-
ços.
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· A necessidade de novos paradigmas alternati-
vos de desenvolvimento agrícola que estimulem
formas mais justas de agricultura nos aspectos
ecológico, social e de biodiversidade.

A CUT propõe no âmbito das políticas públicas as
seguintes iniciativas:

1) Garantir o cumprimento de cotas mínimas de
produção de açúcar de forma que o cultivo da
cana para a fabricação do etanol não compro-
meta a sua produção, provocando
desabastecimento e pressão sobre os preços.

2) Garantir no âmbito das políticas públicas inicia-
tivas com vistas à permanência dos trabalhado-
res e trabalhadoras do setor da cana em seus
estados de origem.

3) Garantir que os recursos do BNDES destinados
ao financiamento de diversos elos da cadeia pro-
dutora de biocombustíveis sejam acompanha-
dos de contrapartidas sociais e trabalhistas.

4) Estimular a formação de APLA – Arranjos Produ-
tivos Locais para a produção de álcool, integran-
do os vários elos da cadeia produtora como par-
te de uma política de fortalecimento do desen-
volvimento regional.

5) Garantir a definição no âmbito das políticas pú-
blicas de padrões e normas para a produção e
exportação do etanol brasileiro.

6) Desenvolver parcerias com o setor patronal e
órgãos públicos de programas de qualificação e
requalificação profissional, especialmente para
os trabalhadores e trabalhadoras afetados pela
mecanização.

7) Garantir no âmbito das relações de trabalho o
Contrato Coletivo Nacional que contemple o se-
guinte:

a) Contrato de trabalho com registro em carteira de
trabalho, eliminando desta forma todo tipo de
contratação precária, seja através das
coopergatos ou outras formas de intermediação.

b) Eliminação da terceirização na contratação.

c) Remuneração mínima unificada para todos os
trabalhadores e trabalhadoras na lavoura
canavieira.

d) Que o pagamento por produção seja definido a
partir de uma meta mínima diária executável,
considerando as condições de terreno e tipo de
cana.

e) Garantia de fornecimento gratuito de equipamen-
tos de proteção, segurança e ferramentas de tra-
balho.

f) Assistência médica permanente nos locais de
trabalho.

g) Transporte seguro e gratuito para o local de tra-
balho.

h) Alojamento e alimentação gratuitos para todos
os trabalhadores e trabalhadoras, de acordo
com padrões estabelecidos em legislação e/ou
OIT.

i) Jornada de trabalho de 40 horas semanais e 8
horas diárias com intervalos para descanso.

j) Eliminação do trabalho infantil e trabalho análo-
go à escravidão.

Petróleo
O anúncio recente da descoberta de mega-reser-

vas de petróleo e gás natural na camada pré-sal do mar
territorial brasileiro abriu espaço para o debate sobre
um novo marco regulatório para o setor petrolífero no
Brasil que efetivamente garanta o controle estatal do
petróleo e a manutenção da soberania energética bra-
sileira.

O debate sobre o efetivo controle estatal da explora-
ção, produção, refino e comercialização do petróleo
vem se acentuando e ocupando com relevância a pau-
ta da política nacional e da sociedade organizada.

À frente nos debates sobre o marco regulatório, ain-
da sem a participação dos trabalhadores e trabalhado-
ras, existem três propostas que se destacaram nos no-
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ticiários nacionais: uma é a criação de uma nova em-
presa de petróleo 100% estatal (acenada pelo atual
Ministro da Minas e Energia, Édson Lobão), que poderá
ameaçar a permanência da Petrobras como empresa
estatal; outra é o sistema de partilha (defendida pelo
atual presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli), que pa-
rece ser a alternativa mais adequada aos interesses da
sociedade brasileira e a terceira, neoliberal e predató-
ria, que é manutenção da atual legislação com a per-
manência dos leilões de blocos petrolíferos (defendida
pelo atual presidente da Agência Nacional do Petróleo
– ANP, Haroldo Lima).

A atual política de licitações de blocos de petróleo e
gás natural compromete a soberania nacional e o con-
trole social sobre a utilização destes recursos tão estra-
tégicos e determinantes para a sociedade brasileira.

A CUT sempre esteve atenta a esta questão, partici-
pando do movimento histórico contra a revisão consti-
tucional na década de 80 e a quebra do monopólio
estatal do petróleo nos anos 90, além da luta contra o

sucateamento e a privatização da Petrobras durante os
governos neoliberais.

Diante da atual realidade, a CUT deve agir imedia-
tamente, em conjunto com a FUP e CNQ, criando um
GT Petróleo com os seguintes objetivos:

1) Mobilizar a sociedade brasileira para o debate
sobre o tema.

2) Barrar os leilões de blocos petrolíferos.

3) Participar da elaboração do novo marco consti-
tucional e regulatório para o setor, que defenda a
soberania energética e a auto-determinação do
povo brasileiro,  o controle público do petróleo e
gás natural,  a revisão da participação das em-
presas estrangeiras na exploração, produção,
refino e comercialização do petróleo e gás natu-
ral e a revisão do papel da Agência Nacional do
Petróleo – ANP, avançando rumo à nacionaliza-
ção do setor.
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Diante da decisão do Senado de não prorrogar a
CPMF até 2011 e das alternativas que vêm sendo vei-
culadas pela imprensa de compensação pelo governo
federal da perda de cerca de R$ 40 bilhões ao ano de
arrecadação com a contribuição, a CUT, por meio desta
resolução, torna público seu entendimento sobre o tema
da CPMF - que já havia sido expresso em resolução de
setembro deste ano - e apresenta propostas que consi-
dera ser do interesse do conjunto dos sindicatos, dos
trabalhadores e trabalhadoras e da sociedade brasileira.

Lamentamos que uma votação de tal importância
tenha sido decidida por uma questão regimental do
Congresso, quando apenas 34 senadores impuseram
sua posição contrária a de 45 senadores e 333 deputa-
dos federais que votaram favoráveis a prorrogação da
CPMF. Cabe reiterar que a CUT não aceita o debate
isolado da CPMF como querem nos impingir os repre-
sentantes dos segmentos mais conservadores da soci-
edade brasileira, como o DEM (ex-PFL), o PSDB, a
FIESP e setores da mídia. Não vamos cair na armadi-
lha de aceitar a privatização dos recursos públicos, a
redução do tamanho do Estado e dos programas soci-
ais, ameaçados agora em parte pelo fim daquela con-
tribuição.

O que a CUT defende é uma Reforma Tributária
que configure uma estrutura de tributos socialmente
justa, na qual os ricos paguem mais impostos que os
pobres. É inadmissível que, no Brasil, os trabalhadores
e trabalhadoras que recebem até dois salários míni-
mos paguem 48% de impostos enquanto aqueles que
recebem acima de 30 salários mínimos, 26%. Isto sig-
nifica, entre outras políticas, dar um peso maior aos
impostos diretos (como a constituição de uma nova
estrutura da Tabela de Imposto de Renda e o aumento
do hoje inexpressivo Imposto Territorial Rural - ITR);

Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira - CPMF

aumentar a taxação sobre a herança e regulamentar o
Imposto sobre Grandes Fortunas, conforme já previsto
na Constituição Federal de 1988.

Em resoluções anteriores, como em setembro de
2007, defendíamos a prorrogação da CPMF até 2011,
condicionada à destinação deste recurso em sua tota-
lidade para o Orçamento da Seguridade; regulamenta-
ção da Emenda Constitucional 29, que estabelece o
volume de recursos a ser destinado para a Saúde nos
Orçamentos Públicos; a desoneração da CPMF dos
salários e o lançamento de campanha nacional por uma
Reforma Tributária com a diretriz de uma estrutura so-
cialmente justa.

Temos defendido também, nos últimos anos, o real
enfrentamento do problema da dívida pública, propon-
do medidas como a auditoria da dívida, de modo a
viabilizar tanto a redução do superávit primário quanto a
diminuição da taxa de juros.

Além disso, temos chamado a atenção para a ne-
cessidade da valorização do papel do Estado, em parti-
cular em uma sociedade como a brasileira, que sofreu,
no governo FHC, acentuados cortes nos investimentos
públicos em setores como a Saúde, a Educação e a
Previdência.

Em face destas considerações é que nos
posicionamos diante da nova realidade imposta pela
não prorrogação da CPMF a partir de 2008. Esta deci-
são do Senado poderá trazer impactos negativos sobre
o orçamento de áreas sociais importantes para o con-
junto da população, sobretudo a saúde, a Previdência e
os programas sociais, como o Bolsa Família.

Basta citar que a CPMF representará em 2007 cer-
ca de R$ 39 bilhões do total de arrecadação das recei-
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tas federais. Destes recursos, em 2008 a CPMF repre-
sentaria aproximadamente R$ 18,6 bilhões (88,6%) da
receita do Ministério da Saúde e R$ 8,3 bilhões (98,7%)
das receitas do Ministério do Desenvolvimento Social.

Diante do exposto, a CUT defende que:

1) A manutenção dos acordos realizados pelo go-
verno federal com os trabalhadores e trabalha-
doras. Entre eles, a política de valorização do
salário mínimo e a correção da tabela do IRPF.

2) A extinção da CPMF não deve se tornar justifica-
tiva para encaminhamento de reforma ou altera-
ção dos direitos previdenciários, em especial as
referentes à aposentadoria rural.

3) O País deve continuar com os projetos de inclu-
são previdenciária e ratificar a nova contabilida-
de previdenciária aprovada pelo Fórum Nacio-
nal de Previdência Social.

4) As novas fontes de recursos que vierem a ser
implantadas pelo governo federal devem cobrir
integralmente as políticas de desenvolvimento
social e combate à fome.

5) Os acordos realizados com os servidores públi-
cos federais devem ser cumpridos; as negocia-
ções em curso devem ter andamento; o Sistema
Nacional de Negociação Permanente na Admi-
nistração Pública deve ser implantado.

6) Os recursos anteriormente oriundos da CPMF
ligados à saúde devem ser integralmente repos-
tos pelas demais contribuições e impostos da
União, por meio da não aplicação da
Desvinculação das Receitas Orçamentárias da
União (DRU) nas contribuições ligadas à
Seguridade Social e da regulamentação da
Emenda Constitucional nº 29.

Como forma de compensação à perda de receita
da CPMF e para viabilizar os programas nas áre-
as sociais, a CUT propõe as seguintes alternati-
vas:

1) Redução do superávit primário, fixado para 2008
em 3,8% (cerca de R$ 96 bilhões).

2) Redução da taxa de juros, com a conseqüente
queda da necessidade de financiamento do ser-
viço da dívida pública interna.

3) Incremento de impostos que taxem os ricos e
latifundiários, como o Imposto sobre heranças e
Imposto Territorial Rural (ITR) e a regulamenta-
ção do Imposto sobre Grandes Fortunas.

4) Aumento da taxação sobre os lucros dos ban-
cos.

5) Criação de instrumentos mais rigorosos de fis-
calização sobre sonegação, lavagem de dinhei-
ro etc.

Além disso, a CUT colocará nas ruas duas grandes
campanhas nacionais para este período, com produ-
ção de cartazes, jornais e panfletagens, mobilização da
militância cutista e realização de atos públicos. A pri-
meira será, conforme já deliberado pela Executiva Na-
cional, por uma Reforma Tributária que permita com-
bater os privilégios hoje existentes para os mais ricos e
os especuladores, que concretize uma estrutura social-
mente justa, na qual quem ganha mais paga mais, e
quem ganha menos paga menos.

A segunda campanha será desenvolvida nos esta-
dos e terá por objetivo denunciar os senadores que, por
seus interesses eleitorais, atacaram as políticas e os
programas sociais que beneficiam os mais pobres, sub-
traindo mais de R$18,5 bilhões da saúde e mais de oito
bilhões de reais dos investimentos sociais.

Valorização do Estado e do
Serviço Público

A CUT defende a valorização do serviço público, e
lutará por:

1) Serviço público, universal, gratuito e de qualida-
de (Educação, Saúde, Segurança etc.).

2) Concurso público nas redes federal, estadual e
municipal.

3) Regulamentação das aposentadorias especiais
nos serviços públicos.
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4) O aumento do crédito com prazos maiores e ta-
xas de juros mais baixas, com mais fiscalização
para evitar o endividamento do trabalhador e as
fraudes nestes empréstimos. Rever o projeto de
reforma e cobrança da taxa bancária de
correntistas.

5) Folha de Pagamento de todos os trabalhadores
e trabalhadoras dos municípios, estados e go-
verno federal, autarquias e empresas públicas
realizadas por bancos públicos estaduais e fe-
derais, combatendo a mercantilização das fo-
lhas de pagamento.

Sobre Projeto de Criação de
Fundação Estatal

Em 1988 os trabalhadores e outros movimentos so-
ciais conseguiram elevar a Educação, a saúde, a Assis-
tência Social e a Cultura como direitos previstos na Cons-
tituição Federal.

Ao longo destes dezoito anos, o Sistema Único de
Saúde (SUS), modelo constituído na saúde do Brasil,
tornou-se referência na prestação de serviços públicos,
apesar da falta de verbas, da falta de vontade política e
de outros obstáculos. Este modelo foi estruturado como
um sistema único, hierarquizado, descentralizado e com
base nos princípios da integralidade, equidade, univer-
salidade e controle social. Nele, a própria saúde priva-
da é vista como complementar e não concorrente com
a saúde pública.

Neste mesmo período, porém, esteve em curso no
Brasil a implementação de reformas neoliberais que
objetivavam reduzir o tamanho do estado brasileiro, es-
treitar suas áreas de atuação e cercear sua capacida-
de de realização de transferência de renda por meio da
diminuição dos gastos sociais, privatizações de empre-
sas públicas e redução dos serviços públicos, entre
outros. Entre as várias iniciativas adotadas está a cria-
ção de organismos privados para administrar serviços
públicos, tais como as Organizações Sociais (OS) e as
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP). Estas organizações vêm sendo implantadas

por diversos governos estaduais, com destaque para os
de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Apesar de nas campanhas eleitorais de 2002 e de
2006 o projeto da privatização do Estado ter sido ampla-
mente refutado pela população nas urnas, algumas
medidas vêm sendo tomadas pelo governo que reto-
mam a Reforma do Estado nesta perspectiva
liberalizante e reducionista do setor público.

Neste contexto, inserem-se as iniciativas do PLP-
01; mais uma Reforma da Previdência; e o projeto de
criação das Fundações Estatais. Este último, proposto
pelo Ministério do Planejamento, como base para a ela-
boração de futuro projeto de lei complementar, prevê,
entre outros:

· A constituição de pessoa jurídica de direito priva-
do para dirigir e administrar bens públicos (tais
como hospitais e escolas).

· A atuação das fundações estatais em áreas “não
exclusivas” do Estado, como Saúde, Educação,
Assistência Social, Ciência e Tecnologia, Meio
Ambiente, Cultura, Esporte e Previdência Com-
plementar.

· A contratação na forma de concurso público,
mas sob o Regime CLT e, por conseguinte, sem
estabilidade no emprego.

· Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) di-
ferente para cada fundação.

· O financiamento das fundações estatais, por
meio da realização de contratos de gestão com
organismos estatais superiores e venda de ou-
tros serviços para terceiros.

· A obrigatoriedade da realização de licitações,
mas que poderão ter regulamento próprio.

De acordo com o que vem sendo veiculado em pro-
nunciamentos e documentos preliminares do governo
a área da Saúde será a primeira a implantar este tipo de
organização.
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Diante disto e considerando que:

· As áreas de Saúde, Educação, Assistência Soci-
al e Cultura devem ser vistas, conforme nossa
Constituição Federal, como direitos universais e
inalienáveis, sendo sua garantia um dever do
Estado. O setor privado nestas áreas é uma con-
cessão pública;

· O projeto interrompe a consolidação do SUS e
entra em confronto com seus princípios funda-
mentais;

· O projeto abandona a perspectiva da construção
de uma carreira única para os profissionais da
Saúde;

· A não previsão da estabilidade para os futuros
empregados destas fundações representa a re-
tirada de direitos sociais historicamente conquis-
tados pelos servidores públicos;

· O controle social não está previsto no projeto da
fundação estatal;

· O projeto da fundação estatal é complementar
ao PLP 01, que limita os gastos das despesas
com o funcionalismo público.

A CUT decide:

1) Posicionar-se contrária ao projeto de criação de
Fundações estatais de Direito Privado.

2) Na elaboração do Modelo de desenvolvimento
em discussão na Jornada pelo Desenvolvimento
com Distribuição de Renda e Valorização do Tra-
balho, reconstituir o GT de Políticas Públicas que
organizará o debate sobre o modelo de Estado
defendido pela CUT e que, entre outros pontos,
deverá abordar:

a) Funções e serviços prestados diretamente pelo
Estado.

b) Regime de Contratação.

c) Lei de Licitação.

d) Personalidades Jurídicas relacionadas ao setor
público.

3) Incluir o tema da fundação estatal nos debates e
intervenções da CUT nas etapas municipais, es-
taduais e nacionais da 13ª Conferência Nacional
de Saúde, assim como da 6ª Conferência Naci-
onal da Assistência Social, subsidiando nossas
entidades filiadas com os argumentos contrári-
os à fundação estatal e a favor da proposta da
CUT de fortalecimento do Estado.
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Sistema Único de Saúde - SUS
Saúde pública e de qualidade deve ser uma luta

permanente da CUT. O Sistema Único de Saúde – SUS,
com participação e deliberação da sociedade, é um
avanço inestimável e uma conquista da classe traba-
lhadora. Isso só foi possível porque houve mobilização
e enfrentamento por parte dos movimentos sociais or-
ganizados, com a participação decisiva da CUT.

A CUT deve voltar a mobilizar sua base para preser-
var o que foi conquistado e avançar para tornar esta
conquista uma realidade a todos os usuários. Temos
que organizar nossos sindicatos para que voltem a par-
ticipar dos conselhos e fóruns de saúde. Mais recursos,
mais fiscalização, plano de carreira e salários são com-
patíveis com melhor atendimento para a população.

A CUT deve lutar para que os gestores federal, esta-
dual e municipal respeitem o controle social e a Emen-
da Constitucional Nº 29, colocando recursos mínimos
na Saúde, além de:

1) Lutar pela implantação efetiva da Rede Nacio-
nal em Atenção à Saúde do Trabalhador –
RENAST, com a construção dos Centros de Re-
ferência em Saúde do Trabalhador – CEREST,
estaduais e regionais, e o estabelecimento dos
chamados Municípios Sentinela;

2) Apoiar as políticas de proteção ao meio ambien-
te, não apenas nos locais com atividades agrí-

Saúde e Seguridade Social

colas, pesqueiras, mineradoras etc., como no
meio ambiente urbano em geral;

3) Lutar efetivamente pelo respeito aos direitos
constitucionais à Seguridade Social,
notadamente no que diz respeito à execução das
perícias médicas no Instituto Nacional do Segu-
ro Social - INSS;

4) Lutar pelo respeito ao papel do SUS em realizar
vistorias e embargos no meio ambiente de tra-
balho, com quadro técnico concursado, treina-
do e permanente, para ações de vigilância sani-
tária e epidemiológicas;

5) Lutar pela aprovação do projeto de lei 082/2003,
para a criação de um anexo na Norma
Regulamentadora Nº 16 (NR16), em tramitação
na Câmara dos Deputados, sobre periculosidade
do trabalho de carteiros, na Indústria da Constru-
ção Civil e da Construção Pesada, além do pro-
jeto de lei 2134/2003 que assegura alimentação
nos canteiros de obras, inclusive café da ma-
nhã.

6) Lutar pela implantação de uma política perma-
nente, processual, indelegável e sustentável de
prevenção à saúde física e mental dos trabalha-
dores e trabalhadoras, efetivando a ampliação
de uma política sustentável em Saúde e Segu-
rança no Trabalho - SST, aos trabalhadores e
trabalhadoras submetidos à informalidade.
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Por um novo modelo de
atendimento no Instituto
Nacional do Seguro Social –
INSS

A Central Única dos Trabalhadores repudia a forma
desrespeitosa com que o trabalhador é tratado no INSS
no que tange às perícias médicas e à concessão de
benefícios. Sob a alegação de combate às fraudes os
direitos dos segurados são sistematicamente violados,
trazendo graves conseqüências à saúde dos trabalha-
dores e trabalhadoras, bem como tornando-os mais vul-
neráveis em sua situação de emprego. A negação e a
demora na concessão de benefícios, dentre outras coi-
sas, contribuem para o retardamento da recuperação e
para o agravamento dos quadros de adoecimento, além
da possibilidade de demissão, em muitos casos, sem
nenhuma perspectiva de reinserção no mercado de tra-
balho.

Outro grave problema é a cessação precoce de
benefícios, forçando o retorno ao trabalho para as mes-
mas condições que levaram ao adoecimento, pois
inexiste política de reabilitação, embora prevista em lei.

Pesquisas comprovam que o número de trabalha-
dores e trabalhadoras vítimas de acidente e doenças
do trabalho cresce a cada dia. Isto se deve a uma lógica
perversa de exploração do trabalho, generalizada em
todos os segmentos econômicos, que não só
desconsidera os limites físicos e psíquicos dos traba-
lhadores e trabalhadoras como os considera
descartáveis. Este processo traz sérias conseqüências,
pois onera os cofres públicos e aprofunda os graves
problemas sociais e econômicos. Dentro do INSS, infe-
lizmente, ainda está institucionalizada uma cultura que
transfere todo o ônus aos trabalhadores e à sociedade
como um todo, ao invés de responsabilizar os empre-
gadores.

Algumas iniciativas buscam a inversão desta lógica,
como a criação do Nexo Técnico Epidemiológico e do
Fator Acidentário de Prevenção - FAP, que tiveram o apoio
e a participação da CUT na sua formulação. São medi-
das, sem dúvida, de extrema importância. No entanto, a
gravidade dos problemas demanda mudanças estrutu-
rais e culturais no INSS e no Ministério da Previdência

Social - MPS, articuladas, inclusive, com outras áreas
governamentais como os Ministérios da Saúde e do
Trabalho e Emprego, entre outros.

Diante deste quadro, a 12ª. Plenária Nacional da
CUT delibera por uma estratégia nacionalmente arti-
culada que busque:

1) Mudanças nas premissas vigentes no INSS que
tratam o trabalhador como fraudador da Previdên-
cia e não como vítima da violência no trabalho.

2) A reestruturação imediata da política de reabili-
tação profissional.

3) A efetiva implantação do Nexo Técnico
Epidemiológico e do FAP, de acordo com os prin-
cípios debatidos com os trabalhadores e traba-
lhadoras.

4) A implantação de uma Política de Estado de Saú-
de do Trabalhador em consonância com as Re-
soluções da 3ª. Conferência Nacional de Saúde
do Trabalhador.

5) Exigir do INSS uniformização do cumprimento
da legislação previdenciária para garantir o di-
reito do trabalhador em todas as Unidades de
Atendimento.

6) Realização de concursos públicos, pelo Regi-
me Jurídico Único, garantindo melhor atendi-
mento na ponta.

7) Maior investimento na infra-estrutura das Agên-
cias de Previdência Social.

8) Humanização e segurança no atendimento à
perícia médica do INSS.

9) Reconhecimento das doenças funcionais (LER,
DORT, etc.).

10) Regime de dedicação exclusiva no INSS pelos
médicos peritos.

11) Rever a política de pagamento de gratificação
produtivista das perícias médicas.
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Fator Previdenciário e correção
das aposentadorias

O fim do fator previdenciário tem se destacado como
uma das bandeiras de luta da CUT, aliada à luta em
defesa da Seguridade Social e de outras políticas públi-
cas. A aprovação, no senado, do projeto de lei 3.299/08
que extingue o Fator Previdenciário, de modo que o
valor do benefício da aposentadoria volte a ser calcula-
do por média aritmética simples, levando em conta os
últimos 36 salários de contribuição, apurados em perí-
odo não superior a 48 meses, contribui para dar fim ao
fator previdenciário.

O fator foi implantado pela lei 9876/1999 no governo
FHC, mudando a fórmula de cálculo da aposentadoria,
que passou a ser definida a partir da combinação da
idade do segurado, do tempo de contribuição para a
Previdência Social e da expectativa de vida do segura-
do no momento em que se aposenta, definida a partir
de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca - IBGE.

O fim do fator previdenciário vai proporcionar um
aumento de cerca de 40% nas aposentadorias. É uma
oportunidade de valorizar esses trabalhadores e traba-
lhadoras que muito contribuíram para o desenvolvimen-
to do nosso País.

Além disso, a 12ª Plenária da CUT se posiciona
contra o aumento da idade mínima de trabalhadores e
trabalhadoras para a aposentadoria. Desta forma, a CUT
deve:

1) Realizar ampla campanha junto à população
brasileira e pressionar junto ao governo e ao par-
lamento no sentido de acabar com o fator
previdenciário além de lutar por uma política de
valorização dos salários dos aposentados e pen-
sionistas que recebem valores acima do salário
mínimo, buscando a recuperação do poder de
compra dos salários e tendo como base o início
do recebimento do benefício.

2) Defender a realização de uma análise detalha-
da dos problemas de gestão ocorridos ao longo
dos anos na Previdência Social, além do aper-
feiçoamento do modelo de arrecadação.

3) Lutar pela regulamentação do direito à aposen-
tadoria das donas de casa e dos artesãos.

4) Lutar pela paridade no setor público entre apo-
sentados, pensionistas e os da ativa.

Previdência e regime de
capitalização

O projeto do governo federal que institui o regime da
Previdência Complementar para os servidores públicos
se constitui em mais uma investida para lançar mãos
de direitos dos aposentados. O projeto fixa ainda o limi-
te máximo para a concessão de aposentadorias e pen-
sões pelo regime de Previdência e autoriza a criação
de entidade de Previdência Complementar denomina-
da Fundação de Previdência Complementar.

A conseqüência imediata da criação e funcionamen-
to da Previdência Complementar será a limitação da
cobertura do regime próprio (que atualmente equivale
à totalidade da remuneração dos servidores dos três
poderes e dos membros do Poder Judiciário, do Minis-
tério Público e do Tribunal de Contas da União), ao
mesmo teto praticado pelo regime geral, a cargo do
INSS, atualmente fixado em R$ 3.038.99.

O regime de capitalização representa a
financeirização da Previdência e impõe aos trabalha-
dores e trabalhadoras o risco de verem suas futuras
aposentadorias completares virarem pó, devido à má
ou fraudulenta gestão desses fundos de previdência.

A CUT Nacional realizará, em data a ser definida
pela Direção Nacional, um Encontro Nacional em De-
fesa da Previdência Pública e Solidária. O objetivo é
discutir e organizar a luta pelo resgate dos direitos reti-
rados pelas Reformas da Previdência e contra a im-
plantação dos Fundos de Pensão (PL 1992/07).
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Sobre a violência sexual contra
crianças e adolescentes, a CUT
deve:

1) Realizar uma campanha nacional, utilizando-se
de todos os espaços de divulgação, com as se-
guintes orientações às suas instâncias, para que
elas:

a) Divulguem matérias sobre o assunto nos veícu-
los de comunicação.

b) Realizem campanhas nacionais de sensibilização
e incentivo à denúncia.

c) Atuem nos conselhos de políticas públicas, es-
pecialmente no Conselho dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente.

d) Realizem atividades de discussão e sensibilização
sobre o tema com entidades que atuam nas es-
colas (CNTE e outras).

2) Estimular a participação dos dirigentes nos con-
selhos de políticas públicas, especialmente no
Conselho dos Direitos da Criança e Adolescen-
tes, democratizando o processo eleitoral.

3) Participar das eleições dos conselhos tutelares,
apoiando candidaturas comprometidas com os
direitos da criança e adolescentes.

4) Lutar para que os casos de abuso tenham notifi-
cação compulsória, a exemplo da notificação
realizada no caso da violência doméstica.

5) Lutar pela melhoria da legislação sobre pedofilia,
cuidando para não criminalizar apenas quem é
pobre.

6) Promover ações unificadas sobre o tema com
outras centrais sindicais.

7) Questionar a forma como os meios de comuni-
cação tratam este tipo de violência e cobrar do
governo mais fiscalização dessas mídias.

8) Criar um selo de identificação, enquanto CUT,
em torno desta questão.

Educação
Reforma Tributária, Ampliação de Recursos à
Educação e Art. 212 da Constituição Federal

Há tempos a sociedade brasileira clama por uma
reforma tributária que vise restabelecer o equilíbrio fe-
derativo e produtivo, de forma a melhorar a distribuição
de renda das famílias, e entes da Federação; com base
nos princípios da capacidade contributiva, da eqüidade
e da segurança nacionais, previstos na Constituição
Federal, e que são pressupostos para o desenvolvimento
econômico e social do País de forma sustentável e du-
radoura.

Desta forma, a reforma defendida pela CUT propõe
uma nova estrutura tributária a fim de priorizar a
progressividade dos impostos, rever as alíquotas e a
incidência territorial dos tributos, priorizar o Imposto fren-
te às Contribuições, desonerar a produção em benefí-
cio da expansão do emprego e da renda do trabalha-
dor, aprimorar a fiscalização, prever maior punição aos

Crianças e Adolescentes
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sonegadores, criar o imposto sobre grandes fortunas;
enfim, tornar as relações sociais e econômicas mais
justas.

Defendemos a necessidade de aumentar a aplica-
ção do PIB na educação, de modo a atingir percentuais
entre 7% e 10% até 2011 (atualmente são aplicados
3,9% do PIB). Isto significa agregar novas fontes de re-
cursos às vinculações constitucionais e pôr fim à
Desvinculação de Receitas da União (DRU) sobre os
recursos educacionais.

Salário Educação
Sobre a extinção do Salário Educação, a PEC 233/

08 prevê estabelecer uma alíquota temporária de 2,3%
do novo imposto (IVA) para o financiamento das ativida-
des custeadas atualmente por aquele tributo. Após dois
anos da implantação do novo ordenamento tributário, a
referida destinação de recursos, que deverá, necessa-
riamente, manter caráter de vinculação à manutenção
e desenvolvimento do ensino, será regulamentada por
Lei Complementar, conforme ocorre atualmente com o
Salário Educação.

Para a CUT:

1) A substituição do Salário Educação por novo tri-
buto ou simples arranjo tributário, conforme pre-
vê a PEC 233/08, não deve significar perda real
de recursos da educação a partir de sua vigên-
cia. Para isso, deve-se estabelecer expressa-
mente a impossibilidade de redução dos valores
até então arrecadados, bem como da alíquota
temporária de 2,3% do IVA, podendo esta ser
aumentada mediante necessidade e possibili-
dade fiscal.

2) Os critérios de financiamento do Salário Educa-
ção devem ser mantidos na nova configuração
tributária, especialmente quanto à vinculação
constitucional, à exclusão da suplementação
pelo Fundeb e às alíquotas de repasse para es-
tados e municípios.

3) A nova fórmula, em hipótese alguma, deve so-
brecarregar o financiamento público de estados
e municípios para com a educação. Ao contrá-
rio, como expresso no item 1, deve indicar a pos-

sibilidade de maior participação da União no fi-
nanciamento da educação básica.

4) Em síntese, a extinção do Salário Educação deve
representar, tão somente, o reordenamento da
base de arrecadação do tributo. As funções a
que se destina e os valores atuais arrecadados
devem ser mantidos ou aumentados.

Sistema S
Diante da ofensiva do setor patronal na mídia na

defesa do Sistema S enquanto organização exclusiva-
mente patronal cabe à CUT contra-atacar com uma
ampla e agressiva campanha pela democratização do
Sistema S, tendo por mote palavras de ordem como
democratização, transparência e participação.

São entidades que têm natureza pública, mantidas
com recursos cobrados compulsoriamente sobre a fo-
lha de pagamento, portanto de natureza tributária. O
Sistema S teve uma arrecadação anual, de recursos
públicos, em 2007, da ordem de 12 milhões de reais,
segundo o DIEESE, e ainda cobra mensalidades dos
trabalhadores e trabalhadoras; geralmente, desempre-
gados que procuram seus serviços. É preciso, portanto,
romper com o atual formato de gestão, que é extrema-
mente corporativo e de natureza privada.

Educação para o campo
Com relação à educação para o campo, a CUT

defende:

1) Políticas nacionais de educação voltadas para
desenvolver os potenciais do campo, criando
universidades no campo para o campo, o que
certamente contribuirá para elevar a qualidade
de vida e enfrentar o analfabetismo, em especial
das mulheres e jovens das áreas rurais.

2) Universidades públicas, gratuitas e de qualida-
de para todos, levando em consideração que as
existentes estão sucateadas.

3) A adoção de um projeto político-pedagógico que
atenda às necessidades dos trabalhadores e tra-
balhadoras rurais.
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Sobre o caráter público das
fundações de apoio das
universidades públicas

Neste ano, o escândalo na Universidade de Brasília
– UNB, trouxe à público a existência de um esquema
milionário que envolve a FINATEC (Fundação de Em-
preendimentos Científicos e Tecnológicos, ligada à
UnB). A fundação gastou milhões do seu farto caixa bem
longe de sua finalidade estatutária. Decorou o aparta-
mento funcional do reitor com uma mobília digna de
um palácio real, com a justificativa de atender o “nível
da Universidade de Brasília”. Tudo em meio à gastança
do dinheiro público e longe do investimento em educa-
ção, pesquisa e extensão e com diversos problemas
estruturais, falta de investimentos em assistência estu-
dantil, uma moradia estudantil caótica, falta de profes-
sores, funcionários etc.

Esse episódio apenas reforça a necessidade de
assumirmos a luta contra essa figura jurídica criada com
o propósito de atender interesses escusos e dificultar a
superação dos verdadeiros desafios das universidades,
a garantia de seu caráter público, gratuito, de qualidade
e inclusivo, e de instrumentos estratégicos para o de-
senvolvimento e transformação da sociedade.

Esse modelo tomou impulso a partir da década de
90, dentro de uma lógica privatista, contrariando até
mesmo dispositivos da Constituição Federal, e a partir
daí foram constantes as denúncias de malversações

nas Fundações de Apoio Privadas das Universidades, a
ponto de a sociedade reagir e exigir que os recursos
públicos sejam administrados pelas universidades pú-
blicas.

São várias as ilegalidades cometidas por essas fun-
dações de direito privado, que além de descaracterizar
o caráter público das universidades utilizam a estrutura
e os servidores das universidades públicas em favor de
interesses privados, cobram para a realização de cur-
sos de especialização e ainda contribuem para a
precarização das relações de trabalho, instituindo um
processo de intermediação de mão-de-obra, já que tam-
bém contratam professores e técnicos para prestação
de serviços nas universidades.

Portanto, por princípio somos contrários à existên-
cia de Fundações de Apoio Privadas no âmbito das uni-
versidades públicas. Defendemos o serviço e patrimônio
público. Neste contexto defendemos universidades
100% públicas, gratuitas, de qualidade e inclusivas, e
lutaremos:

· Por uma ampla auditoria nas Fundações de
Apoio Privadas

· Pelo descredenciamento das Fundações de
Apoio Privadas

· Pelo fortalecimento da autonomia universitária

· Pela democracia nas universidades
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Defender a CUT contra a divisão, resgatar seus prin-
cípios históricos!

Há 25 anos, em 28 de agosto de 1983, a luta dos
trabalhadores e trabalhadoras brasileiros contra a dita-
dura militar, por liberdade e autonomia sindical e por
um futuro sem explorados e exploradores dava nasci-
mento à nossa CUT. Neste ano de 2008 não há nada
mais urgente do que reafirmar os princípios e compro-
missos originais da CUT, fixados em seus Estatutos:
uma central sindical classista, democrática e pluralista,
comprometida com a luta pela ratificação das Conven-
ções 87 e 151 da OIT; portanto, com a plena liberdade
sindical, defensora de um sindicalismo independente dos
patrões e governos e autônomo em relação aos partidos
políticos; comprometida com a luta pela emancipação
dos trabalhadores e trabalhadoras da exploração capita-
lista não só no Brasil como em todo o mundo.

Para o fortalecimento do projeto sindical da CUT
três desafios se impõem de modo indissociável:

a. Atualizar a estratégia de organização sindical
com o objetivo de ampliar a representatividade
da CUT. Um desafio, nesse sentido, é organizar
os setores da classe trabalhadora que estão fora
do sistema de proteção social, visando a
formalização do trabalho assalariado.  Citamos
como exemplo os trabalhadores e trabalhado-
ras autônomos, terceirizados, domésticos e todo
o conjunto de mulheres e jovens que, na sua
maioria, estão submetidos a padrões de relação
de trabalho flexíveis e precarizados.

b. Potencializar o referencial historicamente
construído pela CUT nesses 25 anos de luta rumo
à consolidação da sua concepção sindical. As-

3.2 - Fortalecer o projeto sindical da CUT
no Brasil e no mundo

sim, é tarefa central valorizar símbolos de vitórias
rumo à liberdade e autonomia sindical, à ampli-
ação de direitos e ao fortalecimento do campo
democrático e popular. A bandeira vermelha da
CUT deverá tremular em qualquer lugar onde se
desenvolva uma luta em defesa da classe traba-
lhadora. Dar visibilidade à memória e ao presen-
te de lutas e conquistas será nossa forma de
celebração de aniversário.

c. Organizar o combate. Nosso desafio é construir
e fortalecer, de forma unitária, ferramentas que
permitam disputar o nosso projeto com outras
centrais sindicais.  A melhor defesa contra os ata-
ques organizados por outros projetos sindicais é
nos apresentar, cada vez mais, como referência
da classe trabalhadora, garantindo a manutenção,
o fortalecimento e a ampliação da nossa base.

Fazer a disputa de hegemonia na sociedade e forta-
lecer o projeto sindical da CUT requer, acima de tudo, a
qualificação dos dirigentes para atuar em dois espaços
distintos e articulados: o espaço da produção e o espa-
ço da sociedade. O desafio maior é combinar os inte-
resses imediatos dos trabalhadores e trabalhadoras
com as lutas gerais de toda classe, tanto na relação
direta com o capital quanto na relação com o Estado.
Assim, para a consecução de nossos objetivos, estabe-
lecemos a seguir nosso plano de ação estratégico.

Liberdade sindical
· Lutar pela ratificação da Convenção 87 da OIT e

a aprovação de um projeto de lei que garanta a liberda-
de de organização sindical no local de trabalho, crian-
do mecanismos de punição eficazes para as práticas
anti-sindicais.
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· Garantir que a elaboração do projeto de lei so-
bre financiamento sindical incorpore os princí-
pios da CUT sobre liberdade e autonomia, res-
peitando a soberania das assembléias de base
na definição da forma de financiamento das en-
tidades sindicais.

· Garantir o direito irrestrito à greve.

Organização sindical
Trabalhar com as diretrizes apontadas pelo Projeto

Construindo o Futuro, que produziu um amplo diagnós-
tico dos Ramos e Estaduais da CUT, com a formulação
de propostas que apontam para a necessidade de avan-
çar e atualizar o projeto político organizativo da Central
dentro do atual cenário, aprofundando o debate sobre o
papel das estruturas verticais e horizontais da CUT.

Projeto CUT-Multi
Por ser uma estratégia de fortalecimento de comba-

te à exploração, a CUT deve ampliar as iniciativas de
organização através das Redes Sindicais em
Multinacionais, discutir e definir que este projeto é uma
das prioridades dos ramos e da Central e que é neces-
sário garantir recursos para sua ampliação.

Organização dos Serviços
Públicos

A 12ª Plenária Nacional da CUT ratifica o texto apro-
vado no 9.º CONCUT que resolveu reconhecer, no âm-
bito municipal, a equivalência entre o ramo de atividade
e a esfera de contratação nos serviços públicos; garan-
tir a liberdade de opção dos servidores e servidoras pú-
blicos municipais quanto à sua representação/organi-
zação e o estabelecimento e funcionamento da Coor-
denação dos Serviços Públicos em sua estrutura.

Além disto, nesta Plenária a CUT reconhece dentre
seus ramos o Ramo dos Municipais, tendo como prin-
cípio a liberdade e autonomia sindical e o respeito mú-
tuo entre os diversos ramos no Serviço Público da União,
Estados e Municípios com o compromisso de solidari-
edade para o crescimento e fortalecimento da nossa
Central, e delibera que no período até o 10º Congresso
Nacional da CUT a Coordenação dos Serviços Públi-
cos juntamente com dirigente designado pela Executi-
va Nacional da CUT deverão construir estratégias entre

as entidades CNTSS, CONFETAM e CNTE para que
sejam implantadas de fato e de direito as políticas da
Central para todos os trabalhadores e trabalhadoras do
serviço público, reconhecendo e respeitando as
especificidades de organização de cada entidade.

Direito de greve do servidor público
A decisão do Supremo Tribunal Federal ao julgar

Mandado de Injunção, impetrado por sindicatos de servi-
dores do judiciário de alguns estados, configura-se em
mais um  ataque aos direitos dos servidores públicos.

Ao restringir o direito de greve dos servidores públi-
cos e ao estender o mesmo tratamento dado aos traba-
lhadores da iniciativa privada foram aprovadas também
medidas coercitivas e que dificultam o exercício desse
direito, tais como:  possibilidade de decretação de
abusividade e ilegalidade da greve, corte de ponto e
contratação de mão-de-obra para substituir grevistas,
além de definir como serviços essenciais e exigir ma-
nutenção de funcionamento mínimo das atividades nas
instituições atingidas pela greve.

O direito de greve é garantido pela Constituição Fe-
deral promulgada em 1988, como direito reconhecido
aos servidores públicos civis. Desse modo é assegura-
da a legitimidade jurídica da greve no seio da Adminis-
tração Pública mesmo com a previsão de regulamen-
tação do direito de greve em lei específica (Artigo 37-
CF), pois não indica qualquer impedimento ao seu exer-
cício.

Ao definir as mesmas regras dos trabalhadores da
iniciativa privada para os servidores públicos o Supre-
mo Tribunal Federal incorre num erro grave, pois são
esferas e regimes de trabalhos diferentes (CLT e RJU –
Regime Jurídico Único).

O funcionalismo ainda hoje não tem o direito regu-
lamentado à negociação coletiva. Não tem sequer a
garantia de mecanismos que obriguem o Estado brasi-
leiro  à reposição de perdas salariais. Não há possibili-
dade de o conflito ser mediado e arbitrado, nem da al-
ternativa de dissídio coletivo, dentre outros aspectos
comuns no setor privado.

Então, essa medida do STF visa simplesmente a
atar as mãos e os pés dos servidores públicos e inibir a
reação dos trabalhadores e trabalhadoras, enquanto os
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governos descumprem descaradamente acordos firma-
dos com a categoria, sendo que muitos deles sequer
negociam.

Por outro lado, o STF em nada se referiu à obriga-
ção do administrador público em receber e negociar
as demandas dos servidores, fato comprovadamente
responsável pela deflagração da maioria das greves.

No setor privado, a greve é caracterizada como uma
suspensão temporária do contrato de trabalho, e o perí-
odo de paralisação é negociado entre as partes, outra
questão não é aplicável no setor público, uma vez que
este não é regido por contrato, mas sim por um estatuto
específico. 

Assim, não se pode falar em regulamentação do
direito de greve sem falar na ratificação da convenção
151 da OIT e na democratização das relações de tra-
balho no setor público.

Por fim, evidentemente que qualquer regulamenta-
ção que não seja a liberdade do direito de greve vai
limitar esse direito. Os trabalhadores e trabalhadoras
não fazem greve pela greve, só o fazem quando não
lhes resta mais nenhum caminho. Mais uma vez o STF
extrapola limites, assumindo a prerrogativa de incum-
bência exclusiva do Legislativo. Desta forma, essas
medidas reacionárias que atentam contra os interes-
ses e direitos da classe trabalhadora não podem inibir
as lutas por melhores condições de trabalho, salário,
defesa do serviço público e construção de uma nação
verdadeiramente democrática.

Pelo cumprimento da regulamentação de
Agente Comunitário de Saúde - ACS e Agente
de Combate às Endemias – ACE

Há pelo menos duas décadas o governo federal im-
plantou no País o Programa de ACS. Estes trabalhadores e
trabalhadoras foram contratados através de seleção públi-
ca pelos gestores estaduais e municipais. Durante vários
anos os trabalhadores e trabalhadoras não tiveram sua
situação funcional regulamentada. A forma de contratação
em cada município brasileiro foi diferenciada: bolsistas,
voluntários, cargos comissionados e outras.

A partir da luta travada com diversos atores sociais,
incluindo a Confederação Nacional dos Trabalhado-
res em Saúde e Seguridade Social – CNTSS e a CUT,

os trabalhadores e trabalhadoras conseguiram, por
meio da PEC 07/2003, a aprovação e promulgação da
EC 51/2006 e da Lei 11.350/2006, o reconhecimento
dos direitos trabalhistas no Sistema Único de Saúde –
SUS.

Ocorre que a grande maioria dos gestores munici-
pais tem descumprido a lei, prejudicando milhares de
trabalhadores e trabalhadoras que já se encontram há
mais de 10 anos exercendo a função.

Neste sentido, a CUT lutará pelo cumprimento efe-
tivo da EC 51/06 e a Lei 11.350/06, a garantia dos direi-
tos dos ACS’s e ACE’s em todo o território brasileiro, e
em especial que a efetivação das leis ocorra por meio
de cargos públicos de efetivo exercício.

Fim do Nepotismo e valorização do serviço
público

A CUT lutará, em todo o País, contra o nepotismo
nos governos Federal, Estaduais e Municipais no poder
Executivo, Legislativo e Judiciário. O nepotismo vai con-
tra a moralidade no serviço público e impede a
profissionalização do setor público. Os gestores públi-
cos precisam entender que a coisa pública não pode
ser confundida com o privado, nem usar o cargo que
lhe foi conferido pelo povo em proveito próprio ou de
seus familiares em detrimento de toda a sociedade.

Trabalhadores e trabalhadoras
informais e autônomos

A CUT, juntamente com os ramos, deve criar espa-
ços organizativos que incluam os trabalhadores e tra-
balhadoras informais, organizá-los e fortalecer essa
categoria, além de discutir e propor soluções para a
proteção social dos trabalhadores e trabalhadoras in-
formais.

Organização dos trabalhadores
e trabalhadoras rurais

Considerando a reorganização pela qual passa o
movimento sindical brasileiro e o desafio de aprofundar
a construção da CUT no campo, consolidando um
modelo de organização sindical que garanta vitórias
para os trabalhadores e trabalhadoras da agricultura
familiar e os assalariados rurais, e considerando a nos-
sa responsabilidade em manter e fortalecer a unidade
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dos cutistas, dando encaminhamento às deliberações
do 9º CONCUT, a 12ª Plenária Nacional da CUT deli-
bera:

1) A criação de uma Comissão composta de repre-
sentantes da CONTAG, da FETRAF e da Execu-
tiva Nacional da CUT com o objetivo de garantir
a solução para a questão da organização e do
projeto da CUT no campo, preservando a unida-
de dos cutistas conforme as deliberações do 9º
CONCUT, que terá a responsabilidade de con-
duzir um processo de reuniões e de preparação
de um Encontro do Ramo e será realizado na
primeira quinzena de dezembro de 2008, tendo
como base:

a) As entidades constituídas e/ou filiadas até a rea-
lização desta Plenária.

b) Os dirigentes cutistas da Direção Executiva da
CONTAG.

c) Os delegados e delegadas eleitos nos Sindica-
tos e Federações da CONTAG filiados à CUT.

d) Os delegados e delegadas eleitos nos Sindica-
tos e Federações da FETRAF-SUL, FAF-SP,
FETRAF-MG, FETRAF-BA, FAF-MS, FETRAF-
MT.

e) Os Sindicatos de Trabalhadores Rurais filiados
à CUT.

2) A proposta ou propostas resultantes deste pro-
cesso serão encaminhadas para deliberação no 10º
Congresso Nacional da CUT em 2009.

Saúde e Seguridade Social
No marco dos 20 anos do SUS, surgido na promul-

gação da Constituição de 1988, é preciso que a CUT
reafirme os princípios do Sistema Único de Saúde – a
universalidade, a integralidade, a eqüidade e o controle
social, e que recupere o papel decisivo que historica-
mente ocupou nas conferências de saúde, inclusive as
temáticas, como a saúde do trabalhador e gestão do
trabalho e educação em saúde, para, a partir destas
premissas, avançar na construção de um sistema de

seguridade integrada, envolvendo as áreas de Saúde,
Previdência e Assistência Social.

Assim, é urgente que a CUT debata e aprofunde os
seguintes temas:

1) Humanização das perícias médicas do INSS.

2) Fim do sistema administrativo DCB (antigo
COPES) do INSS, com altas programadas.

3) Transparência no gerenciamento do INSS.

4) Implantação dos centros públicos de reabilita-
ção profissional.

5) Fiscalização e controle para a efetiva
implementação do nexo técnico epidemiológico
e do fator acidentário de prevenção.

6) Denunciar o uso indevido dos planos de saúde.

7) Que a CUT elabore uma cartilha simples, com
perguntas e respostas, para conscientizar os tra-
balhadores e trabalhadoras da importância do
SUS, principalmente para aqueles que têm con-
vênio médico.

8) Estimular o controle social do SUS, por parte da
população, através de conferências e dos con-
selhos, nas três instâncias de gestão.

9) Fiscalizar a questão do financiamento do SUS,
pois parte do dinheiro do sistema está sendo
desviado para iniciativa privada.

10) Se posicionar em relação aos governos demo-
cráticos e populares que têm tomado iniciativas
de terceirização da saúde, pois o SUS trata-se
de uma política civilizatória.

11) Se articular com outras organizações da socie-
dade civil para pressionar os partidos políticos,
em todas as esferas de poder; ou seja, do muni-
cipal ao federal em defesa do Sistema Único de
Saúde - SUS.

12) Dar publicidade da posição da CUT, favorável à
Emenda Constitucional nº 29.
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Além disso, é tarefa da CUT:

1) Realizar a conferência nacional de seguridade
social, no âmbito da CUT, para discutir qual
modelo de seguridade social precisamos, como
um todo, e como se dará o seu financiamento.

2) Realizar um seminário para dirigentes sindicais
para melhor conhecimento e popularização do
SUS.

3) Constituir projeto que discipline as competências
dos ministérios na garantia da prevenção/promo-
ção dos ambientes de trabalho urbano e rural.

4) Garantir o pleno funcionamento do Coletivo Na-
cional de Saúde.

Organização das Trabalhadoras
(es) Domésticas (os)

A CUT potencializará a participação dos sindicatos
de Trabalhadoras Domésticas nos espaços
organizativos da Central considerando as dificuldades
de arrecadação e de sindicalização dadas pelas suas
condições de organização, diferenciadas das demais
categorias profissionais.

Aposentados, pensionistas e
idosos - Sintapi

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposenta-
dos, Pensionistas e Idosos da CUT - SINTAPI-CUT foi
criado para representar, organizar e defender os direi-
tos de cerca de 25 milhões de beneficiários da Previ-
dência Social pública. Atualmente possui em torno de
15 mil associados, bem como um amplo potencial de
crescimento político e organizativo, considerando as di-
mensões de participação das mulheres, dos negros (as),
dos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência e
em situação de vulnerabilidade social.

O aumento da base de representação do SINTAPI-
CUT, a partir desse potencial existente, ampliará a
credibilidade do sindicato do futuro, bem como o poder
de pressão junto aos Três Poderes com a finalidade de
garantir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras
do ramo e a auto-sustentação da entidade.

A CUT potencializará todas as campanhas de
sindicalização e planos de ação realizados pelo
SINTAPI-CUT com ações concretas, com objetivo de
transformar o SINTAPI-CUT numa referência para os
aposentados, pensionistas e idosos. Isso tanto para o
encaminhamento de demandas individuais quanto para
as reivindicações coletivas de direitos junto aos órgãos
governamentais. Com uma linguagem adequada, este
projeto objetiva ainda despertar e formar novas lideran-
ças, motivando e qualificando as já existentes e cati-
vando o conjunto dos aposentados, pensionistas e ido-
sos para transformar sua experiência em metodologia
de conquista e ampliação de direitos por meio da filiação
ao SINTAPI-CUT.

Como estratégia de ações para o SINTAPI-CUT, a
CUT defenderá:

1) A manutenção de canal de negociação com o
Ministério da Previdência sobre as reivindicações
dos aposentados.

2) Recuperação das perdas dos benefícios.

3) Criação de um fórum permanente para acom-
panhamento das negociações.

4) Acompanhamento dos projetos em tramitação
na Câmara Federal sobre o Fator Previdenciário.

5) Mobilização dos aposentados por meio de ma-
nifestações, debates e outras atividades.

6) A ampla divulgação das atividades dos aposen-
tados, pensionistas e idosos na defesa de seus
direitos.

Economia Solidária
Considerando que:

· A economia solidária, enquanto conjunto de ati-
vidades econômicas – de produção, distribuição, con-
sumo, poupança e crédito – organizadas e realizadas
solidariamente por trabalhadores e trabalhadoras do
campo e da cidade, sob a forma coletiva e
autogestionária, constitui-se em estratégia fundamen-
tal para a promoção de um modelo de desenvolvimento
alternativo mais justo, sustentável, equânime, democrá-
tico e que proporciona a vivência de valores socialistas;
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· É necessário ampliar a atuação do Estado por
meio de políticas públicas, programas e ações
governamentais em todos os níveis da federa-
ção para fortalecer a economia solidária em suas
diversas formas de organização;

· O período que sucedeu o 9º CONCUT (2006) foi
marcado pela integração da ADS, UNISOL e
ECOSOL, no que se refere às ações no âmbito
da construção da economia solidária no Brasil.
E que estas entidades são de fundamental im-
portância para o desenvolvimento econômico,
político e ideológico dos Empreendimentos Eco-
nômicos Solidários (EES);

· Estas instituições, orientadas pelos princípios da
CUT, o que as torna entidades de matriz cutista,
possibilitem com sua união operacional e políti-
ca o fortalecimento do desenvolvimento de polí-
ticas públicas de geração de emprego, trabalho
e renda, articuladas à construção de processos
de Desenvolvimento Territorial Sustentável Soli-
dário (DSS), alternativa de qualidade de vida para
milhões de trabalhadores e trabalhadoras que
atuam fora dos circuitos formais do mercado de
trabalho da economia capitalista neoliberal;

· A agenda de lutas a ser construída deve ser de
caráter nacional, regional e local, elaborada e a
ser executada com as CUTs estaduais e com as
representações de ramos, na perspectiva de
aprofundar o debate da organização sindical,
cadeias produtivas, Arranjos Produtivos Solidári-
os – APSs (Complexo Cooperativo) e economia
solidária;

· Dentre os desafios para fortalecer os empreendi-
mentos econômicos solidários (EES) do Brasil são
necessárias ações no âmbito da comercialização,
divulgação, elevação de escolaridade, formação
e qualificação socioprofissional, finanças solidá-
rias, ciência, pesquisa e tecnologia, produção
gestão, bem como um marco legal que regularize
essas iniciativas;

· A participação das organizações da sociedade
civil é de fundamental importância na constru-
ção da economia solidária no Brasil, apontamos
que torna-se importantíssimo o engajamento efe-
tivo da CUT nas lutas pela criação dos Fóruns e
Conselhos Estaduais e Municipais de Economia
Solidária, como também nas lutas para criação
pelo Poder Público, dos Centros Públicos de Eco-
nomia Solidária, bem como leve seus conselhei-
ros representantes nos Conselhos Estaduais e
Municipais de Trabalho a defenderem progra-
mas que atendam às demandas dos trabalha-
dores e trabalhadoras da economia solidária, em
geral excluídos do Sistema Público de Empre-
go, Trabalho e Renda.

A 12ª Plenária decide que:

1) Em relação ao acúmulo de conhecimento so-
bre economia solidária, que a CUT intensifique
o debate junto aos seus sindicatos;

2) Em relação às finanças solidárias, que a CUT
estimule o debate e incentive a criação de exem-
plos como o do Sindicato de Metalúrgicos de
Porto Alegre, que constituiu um fundo de investi-
mento em economia solidária;

2.1) Que a CUT estimule seus ramos a debater a
constituição de cooperativas de crédito, com
objetivo estratégico da construção de uma gran-
de rede nacional;

3) Em relação à comercialização e consumo, que
a CUT estimule os seus ramos a debater a cons-
tituição de cooperativas de consumo, bem como
estimule também seus sindicatos a consumirem
produtos e serviços produzidos pela economia
solidária;

4) Em relação à elevação de escolaridade, forma-
ção e qualificação socioprofissional; que a CUT
realize debates no sentido de desenvolver pro-
gramas articulados com sua Rede de Escolas
visando o atendimento das demandas da eco-
nomia solidária.
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Ações positivas para o campo e
fortalecimento da organização
dos rurais

No Brasil, permanecem no campo relações de tra-
balho bastante atrasadas, tais como o trabalho infantil,
o trabalho escravo, a informalidade, exaustivas jorna-
das, elevado número de acidentes e doenças profissio-
nais e desrespeito à organização sindical. A isso se so-
mam outros problemas, como a aceleração do proces-
so de mecanização e seus efeitos sobre o nível de em-
prego, a falta de preservação do meio ambiente e a
expansão acelerada do agronegócio, que se reflete, en-
tre outros, na redução da produção de alimentos e no
incentivo à manutenção de uma estrutura agrária cal-
cada na extrema concentração de terras.

Apesar de tudo isso, é possível perceber avanços
nos últimos anos, grande parte fruto das lutas e da orga-
nização das trabalhadoras e dos trabalhadores do cam-
po cutista. Exemplo disso foi a liderança exercida pela
CUT ao organizar as Marchas do Salário Mínimo que
resultaram em aumentos reais significativos, benefici-
ando diretamente cerca de 40 milhões de trabalhado-
res e trabalhadoras.

Houve outros momentos decisivos. Um deles foi a
participação da CUT no Fórum Nacional de Previdên-
cia que impediu perdas de direitos e garantiu os rurais
no Regime Geral da Previdência, bem como a aposen-
tadoria rural com 60 anos para homens e 55 para mu-
lheres.  Além disso, a luta pela manutenção do veto pre-
sidencial à Emenda 3 tem sido fundamental para que o
trabalho escravo não se propague ainda mais no cam-
po brasileiro.

Igualmente resultado das lutas da CUT e das enti-
dades filiadas que atuam no campo foi o aumento do
crédito para a agricultura familiar, que passou de R$ 2
bilhões para R$ 10 bilhões desde o início do governo
Lula, sinalizando a organização do ramo rural e o com-
promisso com a posição protagonista que a agricultura
familiar brasileira exerce na geração de empregos e no
desenvolvimento do País.

Muito ainda temos para avançar no que se refere ao
fortalecimento do meio rural. Permanecem desafios

como a inversão da política do agronegócio em detri-
mento da consolidação da agricultura familiar, a demo-
cratização da posse da terra por meio da Reforma Agrá-
ria, com soberania e segurança alimentar, a garantia de
emprego e renda; o apoio à economia solidária, o au-
mento dos investimentos na educação e saúde pública
no campo; a valorização do trabalho assalariado; a ele-
vação do crédito agrícola, o combate à precarização do
trabalho e a valorização dos aposentados.

Para fortalecer a organização dos rurais, a CUT deve:

1) Promover cursos e oficinas para os rurais, com a
participação dos outros ramos.

2) Discutir os impactos da terceirização para os tra-
balhadores e trabalhadoras rurais e a interface
disto com outras categorias.

3) Realizar seminários para trocas de experiênci-
as, para que o meio rural conheça outros mode-
los inovadores de organização sindical.

4) Incentivar a constituição das cooperativas de
agricultura familiar e, para isso, buscar recursos
federais.

5) Orientar seus sindicatos a mobilizar e pressio-
nar as agências bancárias que estiverem dificul-
tando a liberação do Pronaf.

6) Junto aos sindicatos, disseminar a perspectiva
de que o manejo da terra tenha como prioridade
a preservação ecológica, a informação e a for-
mação.

7) A CUT deve criar CDs sobre a questão ambiental
para melhorar a relação com o trabalhador.

Formação Sindical
Considerando a necessidade de aprofundar o de-

bate acerca da concepção e prática sindical cutista a
CUT deve desenvolver um Programa Nacional de For-
mação de Dirigentes estruturado a partir de dois cam-
pos de ação: o espaço da produção e o espaço da
sociedade, tendo como diretriz central a formação sin-
dical dos dirigentes sindicais, nossa história e nossa
concepção sindical, abordando os seguintes temas:
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a) Fortalecer os sindicatos na relação direta capi-
tal-trabalho a partir da experiência “Estratégia e
Organização da CUT: construindo o futuro”;

b) Articular a organização dos trabalhadores e tra-
balhadoras a partir do local de trabalho com o
projeto de contratação coletiva nacionalmente
articulada;

c) Considerar as diversas formas de Organização
e Representação Sindical de Base como base
para a formação das novas lideranças sindicais
e a qualificação para a gestão e planejamento
sindical, juntamente com a negociação e
contratação coletiva, como estratégicas para o
fortalecimento dos sindicatos;

d) Desenvolver um programa de formação articu-
lado à agenda da jornada pelo desenvolvimento
da CUT, tendo como objetivo central a qualifica-
ção de dirigentes para a disputa de projetos de
desenvolvimento, com recortes socialmente de-
finidos, por território ou setor, que articule De-
senvolvimento de Políticas Públicas e Ação Re-
gional a partir das concepções do campo de-
mocrático e popular: protagonismo social, de-
mocratização do Estado; e participação direta;

e) Potencializar o funcionamento dos coletivos de
formação em todos os âmbitos, fortalecendo a
rede nacional de formação e a Política Nacional
de Formação da CUT.

f) No processo de implementação do Plano Naci-
onal de Formação de Dirigentes 2008/2009 in-
cluir nos recursos formativos propostos em cada
um dos programas previstos conteúdos relativos:

· Às relações sociais de gênero.

· Às questões socioambientais que contribuam no
combate a exploração desordenada e à degra-
dação do meio ambiente.

· Ao papel do Estado, orçamento da União, Esta-
dos e Municípios, assim como a democratiza-
ção e controle social sobre as políticas públicas.

Visando garantir a implementação do Plano Nacio-
nal de Formação de Dirigentes nas dimensões propos-
tas para 2008-2009, a 12ª Plenária delibera que cabe à
CUT nacional, junto às Estaduais da CUT, Confedera-
ções e Escolas Sindicais, criar as condições neces-
sárias para que se garanta:

1) A potencialização do processo de massificação
da formação sindical, particularmente no que
tange a formação de dirigentes para a amplia-
ção e o fortalecimento da representação sindi-
cal de base a partir dos princípios e concepções
cutistas, bem como para se ampliar o processo
de formação de formadores, condição indispen-
sável para a mais ampla cobertura da formação
sindical junto ao conjunto das instâncias da CUT.

2) As atividades de Gestão da Política Nacional de
Formação, conforme previstas no Plano de For-
mação de Dirigentes 2008-2009.

Sindicalização
Com a tarefa de aumentar o número de sindicatos

filiados e de trabalhadores e trabalhadoras sin-
dicalizadas devemos:

1) Realizar trabalho permanente de sindicalização.

2) Ampliar a base cutista, recuperando sindicatos
desfiliados, filiando novas entidades e organizan-
do oposições sindicais.

3) Investir especialmente no aumento da taxa de
sindicalização de jovens e mulheres e estimular
sua participação nos espaços cutistas.

Oposições sindicais
Atualizar a estratégia e enfrentar a complexidade da

atual disputa sindical:

1) Organizando oposições vigorosas e buscando
atingir a ampla camada de trabalhadores e trabalhado-
ras que ingressam no mercado de trabalho e que não
tem identificação político-partidária e nem filiação sin-
dical.

2) Priorizando, nas eleições sindicais e na compo-
sição de chapas, o campo da CUT, ou de trabalhado-
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res e trabalhadoras que se identificam com o projeto e
compromissos históricos da CUT, respeitando os prin-
cípios democráticos que norteiam a nossa central.

Organização por local de
trabalho

Elemento central da nossa concepção sindical e
articulador da estratégia, fundamental para a democra-
tização das relações de trabalho, o próximo período
deverá priorizar a consolidação da OLT como espaço
efetivo de organização e disputa na base. Para tanto:

1) A implantação da OLT deve necessariamente
estar ligada a um programa de formação sindi-
cal (incluindo o uso de tecnologias da informa-
ção para melhor funcionamento da rede CUT,
bem como cursos a distância); pesquisa de per-
fil dos trabalhadores e trabalhadoras, produção
de uma cartilha para ser utilizada como manual
da CUT sobre OLT.

2) As Convenções Coletivas dos sindicatos cutistas
devem incluir a garantia de OLT.

3) A OLT deve ter regras claras para garantir as cotas
a partir do local de trabalho.

4) Utilizar as Convenções 135 e 111 da OIT, Lei
9.029/95 e outras leis e Convenções existentes
na implantação de OLT.

5) As Confederações e Federações devem ter
como prioridade a implantação de OLT em seus
sindicatos, com metas a serem atingidas.

Negociação e Contratação
Coletiva

Impulsionar a consolidação de proposta de Contra-
to Coletivo Nacional por Ramo e lutar pela reformulação
do Artigo 114 da Emenda 45, que trata da Reforma do
Judiciário, no sentido de garantir:

1) A obrigatoriedade da negociação coletiva.

2) A ultratividade dos acordos coletivos.

3) Uma legislação que proíba práticas anti-sindi-
cais.

4) Que o direito constitucional da greve não deve
sofrer intervenção por parte do Judiciário.

Terceirização
O aprimoramento da intervenção da CUT no cam-

po institucional – Congresso Nacional, Ministério do
Trabalho e Emprego, Ministérios Públicos Estaduais,
Ministério Público do Trabalho e outros atores relevan-
tes - consolidando as diretrizes da CUT sintetizadas no
PL 1621/2007, com vistas às propostas de regulamen-
tação das relações de trabalho nos processos de
terceirização, limitando-os para além do Enunciado 331,
juntamente com o desenvolvimento de uma estratégia
mais articulada com os ramos de atividade de represen-
tação e organização dos trabalhadores e trabalhadoras
terceirizados e de negociação e contratação coletiva que
assegurem de forma mais concreta e efetiva a igualdade
de direitos e o combate a precarização do trabalho são
prioridades da Central no próximo período.

Para isso, a exemplo do GT Terceirização da CUT
que tem sido um importante espaço de reflexão e de
construção coletiva, serão realizadas:

1) A troca de experiências; a formulação de políti-
cas e o estabelecimento de compromissos em
torno de demandas comuns e específicas de
cada ramo.

2) Uma Campanha de Combate à Terceirização
que dialogue simultaneamente com os locais
de trabalho e com a sociedade.

3) A defesa intransigente da realização de concur-
sos públicos e efetiva contratação dos aprova-
dos para combater a terceirização nos serviços
públicos, empresas públicas e sociedades de
economia mista, inclusive do ramo financeiro.

Juventude
Fortalecer as políticas cutista para a juventude signi-

fica:

1) Priorizar a organização da juventude trabalhado-
ra no interior da CUT para possibilitar a execu-
ção das suas políticas e qualificar a intervenção
nos espaços públicos e na relação com os mo-
vimentos sociais de juventude.
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2) Priorizar a formação e fortalecimento dos coleti-
vos de jovens em todas as Estaduais da CUT e
Ramos, nos sindicatos, enraizando as políticas
da CUT neste segmento e ampliando a capaci-
dade de intervenção dos coletivos de jovens nas
políticas da Central.

3) Expandir o Projeto Juventude, Sindicalismo e In-
clusão Social.

Mulheres trabalhadoras
Avançar na organização das mulheres trabalhado-

ras cutistas, garantindo as cotas de gênero de no míni-
mo 30% em todos os espaços da Central: nas direções
nacionais, estaduais, em atividades de formação, de
representação e de delegação. Atualizar o debate de
cotas com o objetivo de criar mecanismos que garan-
tam a plena aplicação desse critério como também
garantir a presença e a manutenção das mulheres
cutistas em todos os espaços. Isso significa dizer que
precisamos garantir condições para que as mulheres,
além de estarem presentes em Secretarias/Diretorias
de Mulheres, também ocupem os cargos que tradicio-
nalmente têm maiores poderes de decisão: presidên-
cia, secretaria-geral e tesouraria. É preciso garantir me-
canismos que viabilizem a participação das mulheres;
nesse sentido, é urgente garantir creches em todos os
espaços e atividades da CUT.

Por outro lado, a participação das mulheres no mer-
cado de trabalho não reflete o quadro de sua
sindicalização. Assim, se fazem necessárias campa-
nhas de sindicalização e formação permanentes volta-
da às mulheres. É nossa tarefa ainda avançar na alian-
ça e na relação com os diversos movimentos feminis-
tas, somando forças para garantir vitórias de pautas
gerais do movimento de mulheres, como a luta pela
legalização do aborto (e que a luta pela legalização e
descriminalização do aborto seja um debate
aprofundado nas diversas instâncias das entidades
cutistas), pelo fim da violência contra as mulheres e por
creches públicas e por Local de Trabalho.

Ao mesmo tempo, é tarefa de todo e toda sindicalis-
ta garantir a transversalidade de gênero em todas as
políticas, atividades e espaços da CUT, para que nossa

Central configure-se, cada dia mais, como um espaço
dos trabalhadores e das trabalhadoras, devendo a Cen-
tral realizar uma ampla campanha de sindicalização
para as mulheres trabalhadoras articulada às estadu-
ais da CUT e seus Ramos.

Plataforma das mulheres
Nesses 25 anos da fundação da Central Única dos

Trabalhadores e 15 anos da implementação da política
de cotas segue como um grande desafio para o conjunto
da CUT assumir uma plataforma feminista capaz de trans-
formar a realidade da classe trabalhadora e, em particu-
lar, a vida das mulheres. Apresentamos, assim, uma pla-
taforma para as mulheres que possa ser um eixo
orientador para a construção e fortalecimento de políti-
cas que avancem neste sentido, a partir de ações no
mundo sindical, no mercado de trabalho e na sociedade.

Conceito. A noção de eqüidade está no centro da
definição do trabalho decente e de sua agenda (a
transversalidade). Sem avanços efetivos na promoção
da eqüidade de gênero e raça será impossível reduzir
significativamente o déficit de trabalho decente em qual-
quer de suas quatro dimensões básicas (direitos, em-
prego, proteção social e diálogo social). Avançar na
superação de cada um desses déficits pressupõe avan-
çar também – e ao mesmo tempo – na superação das
desigualdades de gênero e raça.

Gênero na agenda hemisférica de trabalho
decente

· O combate à discriminação e a promoção da
igualdade é um dos eixos de uma das quatro
áreas de políticas gerais (respeito efetivo aos prin-
cípios e direitos fundamentais no trabalho).

· Objetivo: eliminar progressivamente os mecanis-
mos de discriminação existentes no mercado
de trabalho.

· Meta: reduzir em 50% os índices de segregação
e as desigualdades de rendimento por sexo e
por origem étnico-racial em um prazo de 10
anos.

Política: equilíbrio entre homens e mulheres nas or-
ganizações e instâncias de direção e de diálo-
go. Ações:
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· Implementação de programas para promover a
representação equilibrada de mulheres traba-
lhadoras incluindo formação política e para ne-
gociações coletivas com o estabelecimento de
cotas, em todas as instâncias (sindicatos, ra-
mos e CUTs).

· Incorporação de demandas de gênero nas agen-
das das entidades, nos convênios e negocia-
ções coletivas.

Política para redução das desigualdades de remu-
neração. Ações:

· Monitoramento da evolução das desigualdades
de remuneração.

· Implementação de programas que atuem so-
bre a segregação ocupacional.

· Elaboração de metodologias para implementar
políticas de igual remuneração para o trabalho
de igual valor.

· Inclusão de cláusulas na negociação coletiva
que ampliem e garantam a contratação e a pro-
moção das mulheres.

Igualdade de gênero (política específica).
Objetivo: Aplicar políticas para reduzir as desigual-

dades entre homens e mulheres no mundo do traba-
lho e no movimento sindical, a exemplo dos espaços
de direção e de representação, aplicando estratégias
duais: ações transversais específicas.

Meta: em um prazo de três anos, consolidar em no
mínimo 30% as taxas de participação das mulheres
nos espaços de representação política.

Plataforma das mulheres para o período
Ações no mundo do trabalho e movimento
sindical:

1) Desenvolver campanha de sindicalização vol-
tada para as mulheres, em especial as traba-
lhadoras domésticas, com o objetivo de ampli-
ar sua participação e representação nas enti-
dades.

2) Desenvolver esforços junto aos sindicatos
filiados para que estes implementem políticas

de inclusão das mulheres nos seus espaços de
representação e de decisão.

3) Garantia de mecanismos nas estruturas das
organizações sindicais (sindicatos, confedera-
ções, federações e CUTs) que viabilizem e faci-
litem a participação das mulheres nas entida-
des, a exemplo de creches nos locais e mu-
danças nos horários das atividades.

4) Inclusão de cláusulas nas pautas de negocia-
ção coletiva que visem à garantia de cotas para
a contratação de mulheres em todos os níveis
de hierarquia, ampliando a participação das
mulheres em 25% em todos os segmentos, em
especial nos setores nos quais as mulheres têm
participação pouco expressiva, a exemplo das
experiências internacionais no mercado de tra-
balho.

5) Garantia das mulheres nas mesas de negociação.

6) Desenvolver campanha de combate ao assé-
dio moral e sexual nos locais de trabalho, no
movimento sindical e junto à sociedade.

7) Definir estratégias de organização e inclusão
das trabalhadoras domésticas nos espaços da
CUT (seminários, plenárias e congressos), con-
siderando suas especificidades.

8) Incluir cláusulas nas negociações coletivas para
ampliação da licença maternidade e inclusão
da licença paternidade.

Ações junto à sociedade:
1) Desenvolver ações junto à sociedade que vi-

sem à reconfiguração do papel de homens e
mulheres no trabalho produtivo e reprodutivo;

2) Campanhas de sensibilização para a promo-
ção da igualdade de gênero;

3) Rever a cultura laboral para identificar e impe-
dir práticas discriminatórias;

4) Desenvolver estudos no sentido de viabilizar um
efetivo monitoramento sobre a evolução das dis-
tintas formas de discriminação na sociedade;
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5) Organizar campanha nacional em defesa da
manutenção e ampliação dos direitos das mu-
lheres, em especial, pela descriminalização e
legalização do aborto;

6) Realizar campanha nacional pela aprovação de
um Projeto de Lei no Congresso Nacional que
garanta a licença-paternidade de seis meses,
após os seis meses da licença-maternidade.

Raça e Etnia
A CUT deve fortalecer a Comissão Nacional Con-

tra a Discriminação Racial - CNCDR/CUT para que
seja um espaço prioritário de elaboração contínua de
políticas permanentes relacionadas à temática racial
e uma potencializadora da criação de coletivos ou
comissões de Combate ao Racismo na sua estrutura
horizontal e vertical.

Além disso, a CUT defende e deve fortalecer a de-
marcação das terras indígenas, com políticas
indigenistas.

Trabalhadores e Trabalhadoras
com Deficiência

É papel da Central fortalecer o Coletivo Nacional
de Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência
da CUT e:

1) Intensificar a mobilização por políticas públicas
de trabalho e emprego para as pessoas com
deficiência.

2) Lutar pela eliminação das barreiras de entrada
das mulheres, especialmente das mais pobres
e com deficiência, no mercado de trabalho

3) Lutar pela diminuição das desigualdades de
rendimentos entre homens e mulheres, bran-
cos/as e negros/as e dos trabalhadores e traba-
lhadoras com deficiência.

Diversidade Sexual
A CUT deve fomentar o debate em âmbito nacio-

nal, visando à construção de políticas públicas afirma-
tivas para garantir os direitos dos trabalhadores e tra-
balhadoras LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, traves-

tis e transexuais), visando à igualdade de oportunida-
des no mundo do trabalho.

A diversidade sexual de LGBTT existente no mun-
do do trabalho deve ser discutida com o objetivo de
universalizar este debate e contribuir para atitudes de
respeito e tolerância, e o fim da discriminação, segre-
gação e exclusão daqueles que são diferentes.

A humilhação moral, a discriminação, o desrespei-
to e a violência ocorrem nas mais diversas situações e
contextos sociais. Dessa forma é importantíssimo pro-
mover e fomentar discussões na Central para a
sensibilização do conjunto dos sindicatos e do mundo
do trabalho.

Assim, além de outras iniciativas, a CUT deve rea-
lizar um seminário sobre diversidade sexual no mundo
do trabalho.

Comunicação
Aprimorar os mecanismos de comunicação,

dimensionando-os para a consecução da estratégia;
para isso, é preciso fortalecer o jornal da CUT para
que tenha circulação massiva e seja um instrumento
organizador do coletivo da classe trabalhadora; inves-
tir em revista, TV e rádio, bem como garantir os avan-
ços do Portal dos Trabalhadores.

A comunicação é inerente e necessária ao desen-
volvimento do ser humano e fundamental para a de-
mocratização das sociedades e a libertação dos po-
vos. Neste sentido, é preciso ampliar e fortalecer a
participação da CUT no Fórum Nacional pela Demo-
cratização da Comunicação (FNDC) e na Campanha
Nacional por Democracia e Transparência nas Con-
cessões Públicas de Rádio e Televisão, ação funda-
mental para enfrentar o oligopólio privado a partir do
estabelecimento de critérios que possibilitem o con-
trole social sobre as concessões públicas.

No Brasil, o sistema de Rádio e TV é público, po-
rém são os interesses privados que imperam como
numa terra sem lei, onde empresários reinam sozi-
nhos, ditam regras e não cumprem o que determina a
Constituição, inclusive no que se refere à legislação
trabalhista. Com a falta de critérios democráticos e
transparentes nas concessões, multiplicam-se as irre-
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gularidades como o excesso de publicidade, outorgas
vencidas e controladas por parlamentares e membros
do Executivo, o que acaba impedindo a chegada da
democracia neste setor estratégico, tornando a socie-
dade refém dos donos dos meios de comunicação.
Com a informação transformada em mercadoria pela
mídia, temos o critério do lucro a qualquer preço ditan-
do construções degeneradas e tristemente
exemplificadas pelo abuso de cenas de violência, exa-
cerbação da sexualidade, preconceitos e
criminalização dos movimentos sociais.

Para enfrentar e transformar esta realidade de con-
centração e uniformidade midiática, que fecha espa-
ço ao contraditório, precisamos potencializar as estru-
turas de comunicação da CUT (Jornal e Portal) e in-
vestir em novos instrumentos, que devem ser compre-
endidos, cada vez mais, como elementos chaves no
processo de disputa pela hegemonia com os setores
conservadores e reacionários.

A construção e fortalecimento de canais próprios,
que dêem voz aos cutistas e seus aliados do campo
democrático-popular, são elementos essenciais nes-
ta conjuntura e nos enfrentamentos que se avizinham.
Assim, compreendendo a comunicação como instru-
mento estratégico para a libertação, a Plenária Nacio-
nal da CUT defende:

1) Mobilizar o movimento sindical e social para
exigir a realização de uma Conferência Nacio-
nal de Comunicação, nos mesmos moldes de-
mocráticos das demais, a fim de construir um
novo marco regulatório e assegurar a mais
ampla participação e debate, garantindo, efeti-
vamente, o direito à informação.

2) Defender critérios para a destinação de verbas
publicitárias, a fim de não aprofundar as atuais
distorções, canalizando mais recursos para os
meios alternativos e comunitários, levando em
conta as especificidades regionais, asseguran-
do a tão necessária pluralidade.

3) Pela adoção de critérios democráticos e transpa-
rentes para a concessão e renovação das outor-
gas públicas de rádio e televisão, conforme esta-
belece a Constituição, impedindo que sejam utili-
zadas como moeda de troca e uso político.

4) Lutar pela recomposição do Conselho Nacio-
nal de Comunicação Social, exigindo a partici-
pação da representação dos trabalhadores e
trabalhadoras pela CUT.

5) Criação de uma agência de notícias dos traba-
lhadores e trabalhadoras do Brasil para se con-
trapor às tradicionais oligarquias proprietárias
dos grandes veículos de comunicação.

6) Elaborar uma Revista Sindical que reflita a prá-
tica e debata as concepções da CUT, servindo
de elemento de diálogo da entidade com suas
bases e com a sociedade.

7) Estimular a implementação de uma política
permanente de formação para a comunicação
no Plano Nacional de Formação da CUT.

8) Realizar o IV Encontro Nacional de Comunica-
ção da CUT, articulando e envolvendo o con-
junto dos dirigentes da Pasta e os profissionais
do segmento.

9) Implantar a Rádio Web, estreitando a comuni-
cação com o dia a dia dos Sindicatos e a soci-
edade, dando maior agilidade e visibilidade às
nossas ações.

10) Disputar e construir meios alternativos de co-
municação, principalmente rádios e televisões
comunitárias.

Saúde do Trabalhador
A importância desse momento requer intervenções

qualificadas das entidades sindicais cutistas através
das ações e recursos formativos e informativos. Para
tanto é necessário:

1) Fortalecimento do Instituto Nacional de Saúde
no Trabalho – INST, como instrumento para
Estudos e Pesquisas subsidiando o conjunto do
movimento sindical cutista nas questões sobre
saúde do trabalhador.

2) Fortalecimento dos Coletivos Nacional e Esta-
dual de Saúde, Trabalho e Meio Ambiente das
Estaduais da CUT, além dos ramos, proporcio-
nando debates e formulações de propostas so-
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bre os diversos temas (saúde, previdência, le-
gislação) de interesses dos trabalhadores.

3) Construir profundo enraizamento das entidades
sindicais da CUT, através das diferentes formas
de organização e representação sindical de
base para o controle dos processos produtivos,
ritmo de trabalho e gestão da produção, que
colocam em riscos a vida e a saúde dos traba-
lhadores e trabalhadoras.

4) Redução da jornada de trabalho sem redução
de salários nas atividades penosas, consideran-
do a exposição dos riscos em condições espe-
ciais de trabalho, garantindo o reconhecimento
das situações insalubres.

5) A CUT deve orientar os representantes sindi-
cais para articular a luta por condições de vida
e trabalho no interior das empresas, com parti-
cipação nos espaços de políticas públicas
como: Saúde, Trabalho e Previdência, e inter-
vindo para concretizar ações inter-setoriais de
vigilância, bem como a construção de uma
Política de Estado em Saúde do Trabalhador.

6) Desenvolver ações concretas, como já delibe-
rado na 3ª Conferência Nacional em Saúde do
Trabalhador – CNST, para a aprovação do pro-
jeto de Lei 3.307/04 que dispõe sobre as ações
de vigilância em Saúde do Trabalhador no âm-
bito do Sistema Único de Saúde – SUS.

7) Lutar por melhores condições de trabalho, uso
de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs,
fiscalização das bases de apoio, reajuste sala-
rial, efetivação de Planos de Cargos, Carreiras
e Salários – PCCS e redução da jornada de
trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras do
SUS – Sistema Único de Saúde, em especial
aqueles que desenvolvem ações no combate à
dengue e malaria, bem como o fortalecimento
da base sindical.

Meio Ambiente
Para as políticas de meio ambiente, a CUT deve:

1) Inserir as lutas socioambientais no centro da
agenda cutista, em nível nacional e nos estados,
fortalecendo a Comissão Nacional de Meio am-

biente da CUT (CNMA-CUT) como instrumento
de intervenção socioambiental cutista nos espa-
ços públicos e junto aos movimentos sociais e
definindo propostas, mecanismos e recursos que
possibilitem a estruturação de Comissões de
Meio Ambiente nas CUTs Estaduais.

2) Realizar seminários e atividades voltadas à
capacitação socioambiental da militância
cutista.

3) Desenvolver palestras ambientais nos estados
e municípios.

4) Projeto Ambiental e alternativas produtivas, pre-
servando o meio ambiente.

5) Desburocratizar a expedição da licença
ambiental para agricultura familiar que vive na
região Amazônica.

6) Divulgação das campanhas de saúde alternati-
va ao trabalhador rural (homeopatia, fitoterapia
e outras).

Defesa da Amazônia e da
Soberania Nacional

A Amazônia deve ser protegida pelo governo brasi-
leiro contra as ameaças que esse importante
ecossistema está sofrendo: desmatamento,
biopirataria, grilagem, trabalho escravo, degradação
ambiental, queimadas e controle da floresta por em-
presas estrangeiras que exploram as riquezas, deixan-
do no País um rasto de destruição e pobreza. O Brasil
não pode permitir que em nome do lucro de quem
sempre destruiu o ecossistema do País continue se
destruindo a floresta amazônica, bem como as outras
formações florestais, colocando em risco a soberania
nacional.

Assim, a CUT na sua 12ª Plenária Nacional delibe-
ra lutar intransigentemente pela soberania do território
brasileiro e contra esses grupos empresariais nacio-
nais e estrangeiros que querem destruir nossas flores-
tas para lucrar à custa da pobreza e miséria de grande
parte da população brasileira. A central cobrará, per-
manentemente, do governo federal e governos esta-
duais uma postura dura e punitiva contra esses vampi-
ros da fauna e flora brasileira.



Caderno de Resoluções

59

Mobilizações conjuntas com
outras centrais

A CUT deve priorizar atividades, mobilizações, ma-
nifestações próprias, dando visual à sua bandeira seus
princípios e compromisso. A mobilização nacional re-
alizada pela CUT em 15 de agosto mostrou a capaci-
dade da nossa central e ficou visível no semblante dos
cutistas a empolgação e determinação.

Isso não significa a negação do processo histórico
de construção da unidade da classe trabalhadora, bem
como de se excluir ou excluir organizações nas lutas e
mobilizações que contem com plataforma de luta co-
mum.

Projeto Sindical Internacional
da CUT

O processo de reorganização sindical internacio-
nal e continental que resultou na fundação da CSI e da
CSA não está encerrado. Há ainda várias centrais sin-
dicais nacionais com as quais temos relações políti-
cas estreitas que decidiram, por ora, não aderir à CSI
e/ou CSA. Nesta perspectiva trabalharemos para forta-
lecer ainda mais as instâncias unitárias como as Co-
ordenadoras (do Cone Sul, da Comunidade de Países
de Língua Portuguesa) e para concluir o ciclo de
reagrupamento internacional do sindicalismo fortale-
cendo a CSI e a CSA para que sejam ferramentas sin-
dicais estratégicas para a articulação das lutas dos
trabalhadores e trabalhadoras no âmbito internacio-
nal. Além disso, iremos solidificar alianças e parcerias
com centrais com as quais a CUT desenvolve rela-
ções históricas, em todos os continentes, em temas
de interesse da classe trabalhadora.

Claro está que a CUT deve preservar completa-
mente sua autonomia de ação no plano nacional, agin-
do para reforçar os elementos de resistência que exis-
tem em todas as organizações (inclusive entre as
filiadas à CSI/CSA), sem abandonar uma política inter-
nacional ampla, que implica a colaboração e ação
comum com centrais que tenham outra filiação inter-
nacional ou nenhuma, como a CTC de Cuba, a COB
da Bolívia, a UNT da Venezuela e a CGTP do Peru,

para ficar na América Latina.

É o que levou a CUT a participar do 7º Encontro
Hemisférico contra os Tratados de Livre Comércio, de
Havana, e também do 2º Encontro Continental contra
as Privatizações e contra os Tratados de Livre Comér-
cio realizado no México de 4 a 6 de abril deste ano.

Priorizaremos também o fortalecimento das Alian-
ças Sindicais e Sociais, relação Sul-Sul, avançando
propositivamente nos seguintes espaços: SIGTUR (si-
gla em inglês de Iniciativa do Sul sobre Globalização e
Direitos Sindicais) que reúne centrais sindicais, so-
bretudo da Ásia e algumas de outras regiões do Sul do
mundo; Fórum Sindical das Américas (do que partici-
pam todas as centrais do continente independente-
mente de sua filiação e que já teve três edições a partir
de convocações da ORIT); Assembléia Mundial de Mo-
vimentos Sociais; Aliança Social Continental (das Amé-
ricas) e, também, organizando a participação ativa da
CUT no Fórum Social Mundial e no Fórum Sindical
Mundial, em Belém do Pará, com o objetivo de con-
cretizar novas ações de unidade e articulação ampla
no movimento sindical internacional, nacional e com
o conjunto dos movimentos sociais parceiros da Cen-
tral Única dos Trabalhadores. Para qualificar nossos
dirigentes, estamos desenvolvendo um programa de
formação em política internacional com diversos even-
tos na Rede da CUT.

Ação frente às multinacionais
Fortalecer a estratégia da CUT em organizar Redes

Sindicais em Multinacionais em conjunto com nossos
ramos envolvendo o maior número de sindicatos com
multinacionais em suas bases para que se possa
monitorar a aplicação das Normas e Convenções da
OIT, as Diretrizes para Multinacionais da OCDE, entre
outros, e ampliar a conquista de Acordos-Macro Inter-
nacionais junto com as FSI (Federações Sindicais In-
ternacionais  por Ramo). A partir da experiência do
Projeto CUT-Multi, apoiado pela FNV (Federatie
Nederlandse Vakbeweging - Federação Holandesa de
Sindicatos), a CUT pretende ampliar a organização
das Redes Sindicais em Multinacionais para outros
países, com a contribuição das Centrais Sindicais par-
ceiras históricas da CUT.
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Mercosul
Para a CUT, o Mercosul deve ser muito mais do

que um mercado comum regional. Acima de tudo, deve
contribuir estrategicamente para a efetiva integração
de nossos países e povos. Uma integração que tenha
por base a elevação de direitos e benefícios sociais, e
que sirva para a inclusão e a melhoria da distribuição
de renda, elementos indispensáveis para a redução
das assimetrias regionais ainda existentes.

A CUT deve abrir uma discussão na sua base e
instâncias sobre o significado político do Mercosul e
que disponibilize para os sindicatos e filiados materi-
ais e documentos expressando as possíveis divergên-
cias sobre o significado do Mercosul.

Integrante da Coordenadora das Centrais Sindicais
do Cone Sul – que congrega oito centrais dos quatro
países do Mercosul – Argentina, Brasil, Paraguai e Uru-
guai mais o Chile), a CUT tem se empenhado na cons-
trução e consolidação de instrumentos e mecanismos
institucionais que coloquem na ordem do dia dos res-
pectivos governos a temática do mundo do trabalho.

A atuação da Coordenadora tem potencializado a
ação sindical no âmbito do Mercosul, resultando na
ampliação de espaços para a concretização de uma
agenda positiva, debatendo temas fundamentais para
a classe, como Relações Trabalhistas, Meio Ambien-
te, Mulheres, Agricultura Familiar, Jovens, Direitos Hu-
manos Seguridade Social e Serviço Público com qua-
lidade e gratuito.

Conforme explicitado no documento apresentado
no final de 2007 pela Coordenadora aos Presidentes
da República, é preciso garantir a revisão da Declara-

ção Sociolaboral do Mercosul e a transformação da
Comissão Sociolaboral (que já é tripartite) em instân-
cia de negociação e resolução de conflitos, mais do
que de denúncias, como é atualmente.

A partir da elaboração de um conjunto de indicado-
res sobre o custo de vida, poder aquisitivo e produtivi-
dade, poderemos definir as bases para a adoção de
um salário mínimo comum e instalar uma mesa de
negociação entre os governos e as representações
patronal e sindical, para definir o processo para con-
segui-lo. Esta unificação fechará os flancos ainda exis-
tentes na integração, e que permitem às empresas
transferir produção e investimentos para onde possam
ter menos impostos menores salários e encargos so-
ciais, agravando as desigualdades em vez de contri-
buir para sua resolução.

Sobre a presença das tropas da ONU no Haiti
Tendo em vista a grave situação pela qual passa o

Haiti, a CUT é solidária com o povo haitiano, é contra
a repressão e criminalização de movimentos sociais
neste país e defende o direito de sua autodetermina-
ção. Com relação à presença das tropas da ONU sob
o comando brasileiro no Haiti, a CUT organizará dis-
cussão a ser realizada entre o movimento sindical
haitiano e a direção nacional da CUT que deverá de-
bater sobre o prazo e a forma da retirada das tropas,
considerando que a sua presença não cria condições
para reconstruir o país destruído pelo imperialismo e
pelo neoliberalismo.

A CUT defende o fim do pagamento da dívida exter-
na daquele país, exige a retirada dos condicionantes
neoliberais para ajuda externa e reafirma a necessida-
de da concretização da ajuda internacional prometida.
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Gênero - Alterações
Estatutárias

Com relação à política de gênero, a 12ª Plenária
aprova as seguintes alterações estatutárias:

II. Compromissos
(...)

a) Lutar pela igualdade de oportunidade e de
tratamento entre homens e mulheres, sem
preconceito de cor/raça/etnia, idade, orien-
tação sexual e deficiência, nos diversos
espaços do mundo do trabalho e na socie-
dade em geral. 

SUBSEÇÃO V - Das Plenárias
Art. 55. A Plenária Nacional é composta por:

(...)

II - Delegados eleitos pelas plenárias estaduais e
pelos conselhos dos ramos nacionais, obede-
cendo ao critério de proporcionalidade estabe-
lecido neste Estatuto, garantindo-se às CUT
estaduais o dobro de representação da estrutu-
ra vertical. Cada instância terá no mínimo um
representante.

Parágrafo Único – Para a eleição de delegados
e delegadas é obrigatório obedecer ao critério da
cota de gênero em no mínimo 30%, sendo vedada
a substituição de um sexo pelo outro.

Estatuto

SEÇÃO I - Das Eleições
 Art. 57.

(...)

VI - Todas as chapas inscritas para as eleições da
Direção nas estruturas vertical e horizontal da
CUT, devem ter obrigatoriamente no mínimo
30% de um dos gêneros. As chapas que não
preencherem este requisito não poderão ser
inscritas e concorrer à eleição.

c) a composição da Direção eleita deverá atender
à quota mínima de gênero, estabelecida no
inciso VI, em todas as instâncias, a saber: Exe-
cutiva, Direção e Conselho Fiscal, respectiva-
mente, efetivos e suplência.

Parágrafo Único – em caso do não cumprimen-
to da cota mínima de gênero a direção eleita não
poderá tomar posse, até que o Inciso VI seja cum-
prido.

SEÇÃO V - Da Representação
(...)

Art. 67. Não será credenciada para seminários,
plenárias, cursos, oficinas e direção nacional a
delegação da instância orgânica à CUT (Estadu-
ais da CUT, Confederações, Federações Nacio-
nais, Federações Interestaduais e Estaduais), en-
quanto ficar configurado o descumprimento da
cota de gênero.
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Secretaria Nacional da
Juventude, Secretaria Nacional
de Combate ao Racismo e
Saúde e Meio Ambiente

A 12º Plenária Nacional da CUT decide pela cria-
ção da Secretaria Nacional da Juventude e da Secre-
taria Nacional de Combate ao Racismo.

E, considerando a importância dos temas relacio-
nados à saúde e meio ambiente, remete a discussão
sobre a criação, ou não, desta secretaria, para a Dire-
ção Nacional e para o 10º CONCUT, recomendando
às entidades filiadas o fortalecimento dos coletivos de
saúde e meio ambiente.

Finanças
A 12º Plenária Nacional determina que a Executiva

Nacional convoque e realize a Conferência de Finan-
ças, aprovada no 9º CONCUT, antes da realização da
Direção Nacional, de dezembro de 2008. E que as
propostas advindas dessa conferência sejam aprecia-
das pela Direção Nacional e integradas na proposta
global de reforma do Estatuto.

Modelo de organização e
funcionamento das instâncias

Diante do cenário de reorganização do movimento sin-
dical e dos desafios a enfrentar visando fortalecer o projeto
político-sindical cutista; é necessário reestruturar o
modelo de organização e funcionamento das ins-
tâncias, possibilitando maior articulação e integração
das estruturas verticais e horizontais da Central, consi-
derando o acúmulo já existente sobre a temática. Para
tal, a CUT decide:

Determinar que a Executiva Nacional elabore,
coletivamente, proposta a ser consolidada na Reunião
da Direção Nacional, em dezembro 2008, incluindo
ou não a criação, fusão e/ou extinção de secretarias e
comissões. Também deverá ser objeto da proposta a
composição e a periodicidade de reunião das instân-
cias.

Submeter a proposta consolidada ao 10°
CONCUT, como uma Emenda Estatutária Global.

Excepcionalmente, a eleição das direções estadu-
ais será realizada com base na proposta de Emenda
Global, ad referendum do 10° CONCUT.
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A CUT, nos seus 25 anos de existência, com uma
trajetória de luta e combatividade em defesa dos inte-
resses e aspirações da classe trabalhadora, reafirma
os princípios e bandeiras que lhe deram origem.

Nesse cenário de reorganização do movimento sin-
dical e de retomada do crescimento econômico os de-
safios se modificam, tornam-se mais complexos e se
multiplicam. Portanto, cada vez mais imprescindível a
atualização da nossa estratégia para nossa militância
disputar o projeto de desenvolvimento para o Brasil.

Assim, com a firme determinação para manter sem-
pre acesa a chama do fortalecimento da democracia,
da valorização do trabalho da ampliação de direitos da
classe trabalhadora, com toda a sua diversidade: gê-
nero, raça/etnia, orientação sexual, pessoas com defi-
ciência, da democratização das relações sociais e das
relações de trabalho, lutará por uma organização sin-
dical livre e autônoma, no rumo de uma sociedade
socialista.

Para isso, a 12ª Plenária Nacional da CUT convo-
ca uma Jornada de Lutas e Mobilizações por meio
das seguintes ações estratégicas, com ênfase na Mar-
cha da Classe Trabalhadora, em dezembro 2008.

Disputar a hegemonia na sociedade
As bandeiras dessa Jornada são fundamentais para

o fortalecimento do projeto sindical cutista porque pro-
piciam fomentar a solidariedade interna e possibilitam
dialogar com o povo trabalhador não organizado, que
é o principal afetado negativamente pela ausência de
direitos. Enfatizamos como bandeiras centrais:

· Disputar projeto de desenvolvimento nacional
sustentável, cujo centro seja a distribuição de
renda e a valorização do trabalho;

· Combater a inflação, na perspectiva da classe
trabalhadora, cobrando reforma tributária soci-
almente justa, redução da taxa de juros e
desoneração da cesta básica;

· Intervenção nas eleições municipais compro-
metendo as candidaturas com a Plataforma
Eleitoral da classe trabalhadora formulada pela
CUT.

· Pressionar o governo federal e os governos es-
taduais e o Congresso Nacional pela amplia-
ção de direitos: negociação coletiva no serviço
público, contra as demissões imotivadas, livre
organização no local de trabalho, redução da
jornada de trabalho, combate à terceirização e
à precarização.

· Garantir que os empregos gerados com o cres-
cimento econômico sejam adequados ao Tra-
balho Decente.

· Defender políticas de proteção social para
estruturação do mercado de trabalho, com a
formalização dos empregos e a universalização
da seguridade social pública e o fim do fator
previdenciário;

· Defender investimento massivo em infra-estru-
tura urbana, com a implementação do Estatuto
da Cidade;

· Ampliar a luta pela reforma agrária, pelo fortale-
cimento da agricultura familiar, o limite da pro-
priedade rural e atualização do índice de pro-
dutividade;

Plano de Lutas

Jornada de Lutas e
Mobilizações da CUT
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· Defender matriz energética limpa, de fontes
renováveis;

· Por uma nova tabela do Imposto de Renda;

· Pela implantação do Piso Nacional da Educa-
ção Básica;

· Luta pelo fortalecimento do papel do Estado
com a ampliação dos concursos públicos, polí-
tica de valorização dos servidores e combate à
criação de fundações de direito privado;

· Reforçar a Campanha pela Igualdade de Opor-
tunidades entre homens e mulheres, com as
mesmas condições de trabalho e salário;

· Fortalecer as lutas pela legalização e
descriminalização do aborto e combate à vio-
lência contra a mulher;

· Lutar pelo cumprimento do Estatuto da igualda-
de Racial e do Idoso;

· Combater a discriminação no trabalho, com
atenção às pessoas com HIV, LGBT (Lésbicas,
Gays, Bissexuais e Transgêneros) e pessoas
com deficiência;

· Organizar a juventude (rural e urbana) na luta
contra a precarização do trabalho juvenil, pelo
direito à Educação, Cultura e Lazer;

· Fortalecer a luta contra o trabalho análogo ao
escravo e infantil no campo e na cidade;

· Realizar campanha em defesa do SUS;

Consolidar a democracia e ampliar as
mobilizações

A democratização da sociedade é um elemento
estratégico para a disputa de hegemonia e fortaleci-
mento do projeto sindical cutista. A livre mobilização e
participação popular são elementos centrais deste pro-
cesso. Destacamos como principais bandeiras:

· Potencializar a luta pela liberdade e autonomia
sindical, realizando campanha nacional pela
ratificação da convenção 87, da OIT, pela puni-

ção de práticas anti-sindicais e pelo direito de
greve;

· Avançar na luta pelo fim do Imposto Sindical e
implantação da Contribuição Negocial;

· Fortalecer a agenda da CSA – Confederação
Sindical das Américas, por liberdade sindical,
trabalho decente e combate aos tratados de li-
vre comércio (TLC) e privatizações;

· Fortalecer a CCSCS – Coordenadora de Cen-
trais sindicais do Cone Sul na luta pela amplia-
ção de direitos no âmbito do Mercosul;

· Envolver o movimento sindical e movimentos
sociais na Jornada Mundial pelo Trabalho De-
cente, no dia 07 de outubro de 2008;

· Potencializar a participação e articulação da
CUT na construção do FSM – Fórum Social
Mundial, em Belém - 2009;

· Potencializar a luta pela institucionalização de
mecanismos e instrumentos de participação dos
trabalhadores e trabalhadoras, a exemplo dos
conselhos, visando à ampliação do controle so-
cial e à consolidação de políticas de Estado, e
não de governos.

· Realizar campanha pelo projeto de lei de inici-
ativa popular por um plebiscito oficial pela anu-
lação do leilão da Companhia Vale do Rio Doce.

· Ampliar a luta pela democratização dos meios
de comunicação;

· Participar da “Marcha dos Sem” em 05/09/2008,
no Rio Grande do Sul, potencializando a luta
contra a criminalização dos movimentos soci-
ais, e construir uma grande mobilização no Gri-
to dos Excluídos.

· Fortalecer a CMS – Coordenação dos Movimen-
tos Sociais, como instrumento fundamental para
impulsionar as mobilizações no País.

· Assegurar a participação dos movimentos soci-
ais nas instâncias de decisão de políticas públi-
cas e do orçamento público.
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ACE – Agente de Combate às Endemias.
ACS – Agente Comunitário de Saúde.
ADS – Agência de Desenvolvimento Solidário/CUT.
ANP – Agência Nacional do Petróleo.
APS – Arranjo Produtivo Solidário.
ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural.
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social.
CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção
Civil.
CCSCS – Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul
CERESTA – Centros de Referência em Saúde do Tra-
balhador.
CGTP– Peru – Confederação Geral de Trabalhado-
res do Peru
CIOSL – Confederação Internacional das Organiza-
ções Sindicais Livres.
CLAT – Central Latinoamericana de Trabalhadores.
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.
CMS – Coordenação dos Movimentos Sociais.
CMT – Confederação Mundial do Trabalho.
CNCDR/CUT – Comissão Nacional Contra a Discri-
minação Racial/CUT.
CNMC/ CUT – Comissão Nacional de Meio Ambiente
da CUT.
CNQ – Confederação Nacional do Ramo Químico/
CUT.
CNST – Conferência Nacional em Saúde do Traba-
lhador.
CNSTMA – Coletivo Nacional de Saúde, Trabalho e
Meio Ambiente.
CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação/CUT.
CNTSS – Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Seguridade Social/CUT.
COFINS – Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social.
CONCUT – Congresso Nacional da CUT.
CONDSEF – Confederação dos Trabalhadores no
Serviço Público Federal.
CONFETAM – Confederação dos Trabalhadores no
Serviço Público Municipal/CUT.

CONLUTAS – Coordenação Nacional de Lutas.
CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhado-
res na Agricultura.
CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira.
CRT – Certificado de Regularidade Trabalhista.
CSA – Confederação Sindical dos Trabalhadores e
Trabalhadoras das Américas.
CSI – Confederação Sindical Internacional
CTB – Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil.
CTC– Cuba – Central de Trabalhadores de Cuba.
CTPP – Comissão Tripartite Paritária e Permanente/
MTE.
CUT – Central Única dos Trabalhadores.
DCB – Data de Cessação do Benefício/INSS.
DEM – Democratas. Partido Político.
DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos.
DORT – Distúrbio Osteomolecular Relacionado ao
Trabalho.
DRU – Desvinculação das Receitas da União.
DSS – Desenvolvimento Sustentável e Solidário.
ECOSOL – Sistema Nacional de Cooperativas de Eco-
nomia e Crédito Solidário.
EES – Empreendimentos Econômicos Solidários.
EPI – Equipamento de Proteção Individual
EUA – Estados Unidos da América.
FAF–MS – Federação dos Trabalhadores da Agricul-
tura Familiar do Estado do Mato Grosso do Sul
FAF–SP – Federação dos Trabalhadores da Agricultu-
ra Familiar do Estado de São Paulo
FAP – Fator Acidentário de Prevenção.
FAP – Fator Acidentário Previdenciário.
FETRAF – Federação Nacional dos Trabalhadores
na Agricultura Familiar do Brasil/CUT.
FETRAF–BA – Federação dos Trabalhadores da Agri-
cultura Familiar do Estado da Bahia.
FETRAF–MG – Federação dos Trabalhadores da Agri-
cultura Familiar do Estado de Minas Gerais
FETRAF–MT – Federação dos Trabalhadores da Agri-
cultura Familiar do Estado do Mato Grosso.
FETRAF– SUL – Federação dos Trabalhadores na

Lista de Siglas e Abreviações
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Agricultura Familiar na Região Sul.
FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
FHC – Fernando Henrique Cardoso
FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo.
FINATEC – Fundação de Empreendimentos Científi-
cos e Tecnológicos/UNB.
FMI – Fundo Monetário Internacional.
FNDC – Fórum Nacional pela Democratização da
Comunicação
FNP – Fórum Nacional de Previdência.
FNV – Federatie Nederlandse Vakbeweging – Federa-
ção Holandesa de Sindicatos.
FSM – Fórum Social Mundial.
FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação.
FUP – Federação Única dos Petroleiros
FUST – Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações
GT – Grupo de Trabalho.
HIV – Human Immunodeficiency Virus – Vírus da
Imunodeficiência Humana.
IBAS – Índia, Brasil, África do Sul. (Fórum trilateral).
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.
INST – Instituto Nacional de Saúde no Trabalho.
Intersindical – Instrumento de Luta e Organização da
Classe Trabalhadora.
IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado.
IRPF – Imposto de Renda Pessoa Física.
ITR – Imposto Territorial Rural.
IVA – Imposto sobre Valor Agregado.
LER – Lesão por Esforço Repetitivo.
LGBTT – Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais.
LGT – Lei Geral de Telecomunicações
MERCOSUL – Mercado Comum do Sul.
MNNP – Mesa Nacional de Negociação Permanente.
MPS – Ministério da Previdência Social.
MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra.
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego.
NETP – Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário.
OIT – Organização Internacional do Trabalho.
OLT – Organização por Local de Trabalho.
ONU – Organização das Nações Unidas.
ORIT – Organização Regional Interamericana de Tra-
balhadores.
OS – Organização Social.
OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público.
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento

PCCS – Plano de Carreira, Cargos e Salários .
PCdoB – Partido Comunista do Brasil.
PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S/A.
PIB – Produto Interno Bruto.
PIS – Programa de Integração Social.
PLANHAB – Política Nacional de Habitação.
PNAD – Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar.
PNPB – Programa Nacional de Produção e Uso do
Biodiesel
PPP – Parceria Pública Privada.
PRONAF – Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar.
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira.
PSOL – Partido Socialismo e Liberdade.
PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado.
REFIS – Programa de Recuperação Fiscal.
RENAST – Rede Nacional em Atenção à Saúde do
Trabalhador.
RJU – Regime Jurídico Único.
SIASS – Sistema Integrado de Assistência à Saúde do
Servidor.
SIGTUR – Southern Initiative on Globalisation and
Trade Union Rights – Iniciativa do Sul sobre
Globalização e Direitos Sindicais.
SINTAPI– CUT – Sindicato Nacional dos Trabalhado-
res Aposentados, Pensionistas e Idosos da CUT.
SISOSP – Sistema Integrado de Saúde Ocupacional
do Servidor.
SISTEMA S – Composto por: Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Social da In-
dústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem do
Comércio (Senac), Serviço Social do Comércio (Sesc),
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Ser-
viço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat),
Serviço Social de Transporte (Sest), Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae),
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop), Diretoria de Portos e Costas do Ministério
da Marinha (DPC), Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra), Fundo AeroviárioVinculado
ao Ministério da Aeronáutica.
SST – Saúde e Segurança no Trabalho.
STF – Supremo Tribunal Federal.
SUS – Sistema Único de Saúde.
TLC – Tratado de Livre Comércio.
UNASUL – União dos Países Sul– Americanos
UNB – Universidade de Brasília.
UNISOL – UNISOL Brasil – União e Solidariedade das
Cooperativas e Empreendimentos de Economia Social
do Brasil
UNT–Venezuela – União Nacional dos Trabalhadores
da Venezuela.
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Legislação Citada

EC 19/98 – Emenda Constitucional nº 19, de 04 de
junho de 1998. Modifica o regime e dispõe
sobre princípios e normas da Administração
Pública, servidores e agentes políticos, con-
trole de despesas e finanças públicas e cus-
teio de atividades a cargo do Distrito Federal,
e dá outras providências

EC 3/93 – Emenda Constitucional nº 3, de 17 de mar-
ço de 1993. Altera os arts. 40, 42, 102, 103,
155, 156, 160, 167 da Constituição Federal do
Brasil. A emenda 3, vetada pelo presidente
Lula, proibia os auditores fiscais da Receita
Federal de autuar ou fechar as empresas
prestadoras de serviço constituídas por uma
única pessoa quando entendessem que a re-
lação de prestação de serviços com uma ou-
tra empresa era, na verdade, uma relação tra-
balhista. A emenda transferia para o Poder Ju-
diciário a definição de vínculo empregatício,
beneficiando profissionais liberais que atuam
como pessoas jurídicas e as empresas que
utilizam seus serviços, em substituição ao con-
trato de trabalho pela CLT.

EC 40/03 – Emenda Constitucional nº 40. Reforma da
Previdência. Modifica os arts. 37, 40, 42, 48,
96, 149 e 201 da Constituição Federal, revoga
o inciso IX do § 3º do art. 142 e o § 10 do art.
201 da Constituição Federal e dispositivos da
Emenda Constitucional nº 20, de 15 de de-
zembro de 1998, e dá outras providências.

EC 45/04 – Emenda Constitucional nº 45, de 30 de
dezembro de 2004. Artigo 114 – Compete à
Justiça do Trabalho processar e julgar: as
ações oriundas da relação de trabalho, abran-

gidos os entes de direito público externo e da
administração pública direta e indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios; as ações que envolvam exercício
do direito de greve; as ações sobre represen-
tação sindical, entre sindicatos, entre sindica-
tos e trabalhadores, e entre sindicatos e em-
pregadores; os mandados de segurança,
habeas corpus e habeas data , quando o ato
questionado envolver matéria sujeita à sua ju-
risdição; os conflitos de competência entre
órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado
o disposto no art. 102, I, o;as ações de indeni-
zação por dano moral ou patrimonial decor-
rentes da relação de trabalho; as ações relati-
vas às penalidades administrativas impostas
aos empregadores pelos órgãos de fiscaliza-
ção das relações de trabalho; a execução, de
ofício, das contribuições sociais previstas no
art. 195, I, a , e II e seus acréscimos legais,
decorrentes das sentenças que proferir; ou-
tras controvérsias decorrentes da relação de
trabalho, na forma da lei.

EC 51/06 – Os agentes comunitários de saúde e os
agentes de combate às endemias somente
poderão ser contratados diretamente pelos Es-
tados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípi-
os na forma do § 4º do art. 198 da Constituição
Federal, observado o limite de gasto estabele-
cido na Lei Complementar de que trata o art.
169 da Constituição Federal.

EC 20/98 – Emenda Constitucional nº 20, de 15 de
dezembro de 1998. Modifica o sistema de pre-
vidência social, estabelece normas de transi-
ção e dá outras providências. Entre outras
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mudanças introduzidas pela EC 20/98, está a
que estabeleceu o limite de idade para apo-
sentadoria (60 anos para homens e 55 para
mulheres).

EC 29/00 – Emenda Constitucional nº 20, de 13 de
setembro de 2000. Assegura recursos míni-
mos para o financiamento das ações e servi-
ços públicos de saúde.

Lei 11.350/06 – Regulamenta as atividades e o exercí-
cio profissional de Agente Comunitário de Saú-
de e de Agente de Combate às Endemias.

Lei 9.029/95 – Proíbe a exigência de atestados de gra-
videz e esterilização, e outras práticas
discriminatórias, para efeitos admissionais ou
de permanência da relação jurídica de traba-
lho, e dá outras providências.

Lei 9876/99 – Dispõe sobre a contribuição
previdenciária do contribuinte individual, o cál-
culo do benefício, altera dispositivos das Leis
nos 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, e dá outras providências. Implanta o
Fator Previdenciário.

NR 16 – Norma Regulamentadora nº 16 – Ministério
do Trabalho e Emprego. Dispõe sobre Ativida-
des e Operações Perigosas.

PEC 233/08 – Altera vários dispositivos constitucionais
para fazer ajustes na estrutura tributária. Ela é
o eixo da nova reforma tributária pretendida
pelo governo. A principal mudança é a substi-
tuição do Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), cobrado pelos
estados, por um novo imposto com regra na-
cional, e a criação do Imposto sobre Valor Agre-
gado (IVA), de caráter federal.

PEC 438/01 – Antigo PEC 57/1999. Projeto de Emenda
Constitucional. Dá nova redação ao art. 243
da Constituição Federal (Estabelecendo a
pena de perda da gleba onde for constatada a
exploração de trabalho escravo; revertendo a
área ao assentamento dos colonos que já tra-
balhavam na respectiva gleba).

PL 1621/07 – Regulamenta as relações de trabalho
nos casos de terceirização de serviços presta-
dos no setor privado e nas sociedades de eco-
nomia mista. A proposta proíbe a terceirização
da atividade fim da empresa, que só poderá
ser desenvolvida por funcionários diretamen-
te contratados, com vínculo de emprego.

PL 1992/07 – Projeto de Lei do Poder Executivo, cria a
Fundação de Previdência Complementar do
Servidor Público (Funpresp), que vai custear a
aposentadoria dos servidores públicos titula-
res de cargo efetivo da União, suas autarquias
e fundações, inclusive para os membros do
Poder Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas da União (TCU). O projeto
chega à Câmara quase quatro anos depois
de o fundo ter sido incluído na Constituição
pela reforma previdenciária.

PL 203/91 – Dispõe sobre o acondicionamento, a co-
leta, o tratamento, o transporte e a destinação
dos resíduos de serviços de saúde e
apensados.

PL 2134/03 – Projeto de Lei 2134/2003. Institui Progra-
ma de Alimentação para os Trabalhadores da
Construção Civil

PL 3299/08 –  Extingue o fator previdenciário para que
o salário de benefício (aposentadoria) volte a
ser calculado de acordo com a média aritmé-
tica simples até o máximo dos últimos 36 (trin-
ta e seis) salários de contribuição, apurados
em período não superior a 48 (quarenta e oito)
meses.

PL 3057/2000 – Estabelece que para o registro de
loteamento suburbano de pequeno valor, im-
plantado irregularmente até 31 de dezembro
de 1999 e regularizado por lei municipal, não
há necessidade de aprovação da documen-
tação por outro órgão

PL 3307/04 – Dispõe sobre a garantia dos trabalhado-
res à prevenção dos riscos decorrentes do tra-
balho e à promoção, proteção, recuperação e
reabilitação da saúde, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS).
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PL 47/07 ALERGS – Projeto de Lei 47/2007, que trata
da reforma administrativa do Estado do Rio
Grande do Sul.

PL 694/95 – Institui as Diretrizes Nacionais do Transpor-
te Coletivo Urbano e dá outras providências.

PL 6981/2006 – Assegura às famílias de baixa renda
assistência técnica pública e gratuita para o
projeto e a construção de habitação de inte-
resse social.

PLP 01/07 – Projeto de Lei Complementar (PLP) 01/
07, integrante do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), limita a despesa com pes-
soal e encargos sociais para cada Poder e
órgãos da União ao valor liquidado no ano an-
terior, corrigido pela variação acumulada do
INPC. A regra vigora a partir do exercício de

2007 até o término do exercício de 2016. O
projeto modifica a Lei de Responsabilidade
Fiscal.

PLS 168/05 – Projeto de Lei Iniciado no Senado, de 12
de maio de 2005. Dispõe sobre o sistema de
segurança privada, estabelece normas para
constituição e funcionamento das empresas
privadas que exploram os serviços de segu-
rança, e dá outras providências.

PLS 611/07 – Projeto de Lei do Senado nº 611, de 2007
– Complementar, propõe acrescentar o art.
71–A à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, a chamada Lei de Responsabilida-
de Fiscal. Limita os investimentos com a folha
de pagamentos do funcionalismo à variação
acumulada anual do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA) acrescida
de 2,5%
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Momento de votação

Parizotti

Momento de votação

Parizotti
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Dino Santos

Dino Santos

Delegados e delegadas durante a Plenária

Delegados e delegadas durante a Plenária
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Sandino Mendes, filho de Chico Mendes

Dino Santos

Dino Santos

Dino Santos

Plenária homenageia Margarida Alves

Sandino Mendes, durante a homenagem a Chico Mendes
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Dino Santos

Homenagem ao saudoso companheiro Lúcio Guterres

Dino Santos

Homenagem à saudosa companheira Maria Ednalva
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Dino Santos

Dino Santos

Homenagem à saudosa companheira Maria Ednalva

Momento de votação
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