
Contribuições da Secretaria 
Sindical Nacional do PT 
ao Congresso Extraordinário 
da Central Única dos 
Trabalhadores

Che Guevara

“Se você treme de indignação 
perante uma injustiça no mundo, 

então somos companheiros”





54

Índice

08
06

Os desafios do PT 
e da CUT frente aos 
ataques aos direitos 
dos trabalhadores(as)

Atentado a CLT: 
o capital legislando 
em causa própria 
 

Secretaria Sindical:
caminhos em 
construção.

Precisamos impedir 
o retrocesso no 
Brasil

11

10

12
14

Resistência em 
marcha contra 
os retrocessos

Sindicalismo 
cidadão

O caminho da 
negociação coletiva 
nos fortalece

Só a luta 
nos garante!

A violência contra 
a juventude 
trabalhadora no 
campo e na cidade

Os desafios da luta 
das juventudes 
trabalhadoras na 
atual conjuntura

A resistência 
é feita de sonhos 
e rebeldia

18
20

24

28

34

33

22

26

30

36
40

Sociólogos(as) e o 
PT: por um mundo 
transformador! 

16
Greve geral de 1917. . . 
100 anos depois, 
a luta continua 

Expediente

Secretaria Sindical Nacional do Partido dos Trabalhadores 

Secretário: Indalécio Wanderley Silva

Jornalista Responsável: Geraldo Magela
 
Assessoria: Angela Maria Ventura e Michel Adriano Szurkalo

Coletivo Sindical Nacional/Suplentes/Secretários Estaduais:
Carmen Helena Foro|PA, João Antonio Felicio|SP, João Batista Gomes|SP,  
Rosane Bertotti|SC, Rosane Silva|RS, Shakespeare M de Jesus|MG, Expedito 
Solaney|PE, Vera Lucia Farias Level|CE,  Moreira Leite|SP, Vagner Freitas|SP, 
Martinho Souza|PA, Jacy Afonso|DF, José de Arimatéia França|PB, José Cícero 
da Silva|AL, Quintino Severo|RS, Paulo Cesar Peres|ES, Aurélio Medeiros|RJ, 
João de Moura Neto|PI, Paulo Stekel|RS, Vania Miranda|MT, José Antonio 
de Oliveira|GO, Paulo Sérgio Ribeiro Alves|SP, Nadir Cardoso|SC, Fernando 
Neiva|MG. 

Colaboradores: Adriano Soares, Dayane Hirt, Mirtes Reis, Marize Muniz, 
Rita Nonati, Rita Pinheiro e Vania Viana. 

Secretaria Sindical Nacional – Partido dos Trabalhadores 
Rua Silveira Martins, 132 – Centro/SP – CEP01019-000
Email: sindical@pt.org.br
Tel. 11 3243 1368/1369

A formação como espaço 
estratégico para resistir, 
lutar, reagir e projetar 
um novo Brasil

PT, CUT 
e Frente Brasil 
Popular

A CUT e a encruzilhada 
histórica

Conjuntura
e desafios

Nota do líder do  
PT na Câmara aos 
delegados e delegadas 
do Congresso 
Extraordinário da CUT



76

O Congresso Extraordinário da Central Única dos Trabalhadores (CUT) é uma inicia-
tiva importante, que pode nos ajudar a definir meios de ação para combater os retrocessos 
impostos pelo consórcio golpista que assumiu o comando do País. Em apenas um ano, o 
presidente ilegítimo do Brasil conseguiu avançar sobre temas de interesse dos trabalha-
dores, promovendo um desmonte significativo do Estado brasileiro, sob a justificativa de 
que se tratam de medidas para reduzir o déficit nas contas do governo. O que eles não 
explicam é que o prejuízo recairá, mais uma vez, sobre os ombros das famílias mais pobres 
e, principalmente, dos que trabalham duro para sobreviver.

 Vivemos tempos de exceção, supremacia do Poder Judiciário e decisões políticas sem 
respaldo popular. A intenção é clara: devolver o Estado aos grupos econômicos que ao longo 
de séculos se beneficiaram da pobreza e da miséria dos brasileiros. Só isso pode explicar 
a rapidez para aprovação de medidas impopulares como a mudança das regras de distri-
buição dos royaltes do Pré-Sal, o congelamento dos gastos com Saúde e Educação por um 
período de 20 anos, o fim de programas sociais como o Farmácia Popular e a suspensão 
de reajustes e cortes de beneficiários do programa bolsa família, entre outras.

 Para piorar, avançaram sobre a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sepultando 
conquistas obtidas a duras penas e que garantiam o mínimo de dignidade a milhões de bra-
sileiros. As mudanças foram apreciadas por uma Câmara dos Deputados majoritariamente 
composta por empresários, que viram na instabilidade política uma chance para golpear 
os trabalhadores. O próximo passo é mexer nas regras da Previdência Social, atingindo 
principalmente o futuro dos jovens, das mulheres e dos trabalhadores rurais, que terão de 
trabalhar por mais tempo para pagar as aposentadorias da elite do serviço público, que 
trabalha menos e ganha muito mais.

 Diante desse cenário, o Congresso Extraordinário da CUT será uma oportunidade 
valiosa para refletirmos sobre a situação política do Brasil e tentar encontrar saídas para 
impedir que retrocedamos ainda mais até o fim desse governo. A revista que você tem em 
mãos traz uma série de artigos assinados por filiados do PT, que contém reflexões sobre 
todos esses temas, que são a base de nossa política daqui para frente.

Mais do que nunca, precisamos estar unidos e vigilantes contra esse governo ilegítimo 
e autoritário, que tenta a todo custo impor uma agenda econômica que se limita a ampliar 
as desigualdades sociais, ao mesmo tempo em que mantém os privilégios de uma pequena 
parcela de nossa população.

 
Tenha uma boa leitura e sigamos na luta!

Gleisi Hoffmann
Senadora e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores

Precisamos impedir 
os retrocessos no Brasil

Foto: Ricardo Stuckert
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Secretaria Sindical: 
caminhos em construção
Indalécio Wanderley Silva, secretário Sindical Nacional do PT

A Secretaria Sindical é o espaço de ingresso de demandas e de ausculta com o movimento sindi-
cal. Neste sentido, aproveitamos o Congresso Extraordinário da CUT para reiterar alguns compro-
missos e construir rumos que nos fortaleçam como classe trabalhadora, central sindical e partido.

Participem dos setoriais, fortaleça-os em cada diretório zonal e municipal, em cada espaço re-
gional de organização partidária, em cada diretório estadual. Essa é a casa não só das lideranças 
sindicais petistas, como também da classe trabalhadora. 

Trabalhem sabendo da importância da paridade e da participação étnico/racial, bem como 
sigam dialogando com as juventudes, empoderando-as, fazendo a diferença que o PT sempre tem 
feito, a de dialogar com toda a sociedade!

 

O Setorial sindical é um espaço de todos e todas!

Ademais o movimento sindical segue dando suas valorosas contribuições ao Partido dos 
Trabalhadores e uma delas precisa ser lembrada nesta publicação, pois, trata-se das propostas 
do encontro de sindicalistas petistas realizado em novembro de 2015:

 
a) Continuar com a agenda de debates preparatórios para os encontros setoriais, 
aproveitando para ampliar o público e filiar participantes destes espaços. Formação 
permanente, nessa conjuntura, é nossa tarefa intensiva, com garantia de infraestrutura;
b) Lembrar da importância das trabalhadoras para o PT, lugar de mulher é na política, 
vamos adensar o setorial sindical com mais companheiras!;
c) Ampliar a filiação ao PT, bem como regularizar o pagamento da contribuição 
partidária;
d) Seguimos em campanha por doação solidária, seja companheiro/a! ;
e) Campanha permanente de adesão aos setoriais;
f) Ressaltar a importância da secretaria sindical a todos/as trabalhadores/as, a opção ao 
setorial sindical é pouco explorada para a construção de política à classe trabalhadora 
em nosso projeto;
g) Sindicato é uma base social importante. Haverá eleições em 2018, as eleições serão 
focadas nos cidadãos e não nas empresas (Pessoa Jurídica), é hora de as bancadas dos/as 
trabalhadores/as aumentar nos parlamentos municipais e de avançarmos nas prefeituras;
h) Monitorar e pressionar os/as parlamentares (deputados/as e federais e senadores/
as de todos os partidos) quanto ao avanço nas pautas a favor da classe trabalhadora;
i) Pressionar as bancadas (deputados/as e federais e senadores/as de todos os partidos) 
nos Estados e nacionalmente quanto à pauta golpista e a perda de direitos – não aceitamos 
retrocesso!;
j) Orientar os/as candidatos/as oriundos do movimento sindical e social;
k) Formular orientações específicas para candidatos/as oriundos/as do movimento 
sindical quanto à legislação para trabalhadores/as que desejam participar do processo 
eleitoral 2018, vindos da iniciativa privada e do setor público, considerando prazos e 
procedimentos para garantir a candidatura no âmbito do PT e do TSE.

“
Esperamos que a Secretaria Sindical e o PT 
sigam melhorando o diálogo e fortalecendo a 
agenda da classe trabalhadora, pois só assim 
venceremos a agenda golpista!.

Bom Congresso extraordinário!

Foto: Ricardo Stuckert
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 É de extrema importância a realização do Congresso Nacional Extraordinário da 
CUT. Esse encontro, com a presença de companheiros sindicalistas da Europa, dos Estados 
Unidos e de toda a América Latina, é crucial para unirmos esforços e reagir aos ataques 
continuados do governo ilegítimo Michel Temer contra os trabalhadores e trabalhadoras.
 É fundamental a união da classe trabalhadora, das forças de esquerda e de todo o 
campo democrático para uma reação conjunta e articulada contra o processo em curso, 
de destruição de direitos e do Estado brasileiro. 
 Vivemos hoje, no Brasil, um dos momentos mais graves de nossa história. Houve um 
golpe parlamentar para tirar uma presidenta legitimamente eleita a fim de instalar em seu 
lugar uma verdadeira gangue comprometida apenas com os que financiaram o movimento 
golpista: setores privilegiados da sociedade, o sistema financeiro e grupos estrangeiros.
 É importante reagir de maneira dura contra todos os ataques aos direitos conquis-
tados pela população ao longo de décadas. Dizer não ao desmonte da legislação trabalhista; 
não à reforma da Previdência; não às privatizações danosas ao povo e à nossa soberania. 
 O governo Temer, rejeitado maciçamente pela população, agride dia e noite nossas 
conquistas civilizatórias. Desrespeita a maioria da população brasileira, ataca os povos 
indígenas, os quilombolas, ignora a preservação do meio ambiente, entrega as riquezas 
nacionais a estrangeiros. É um desastre, é um governo destruidor do futuro de todos os 
brasileiros.
 Em nosso entendimento, só há um caminho para enfrentar a crise e barrar os efeitos 
maléficos do atual governo: ocupar as ruas e reagir em todos os espaços possíveis. Uma 
ampla e organizada mobilização nacional é imprescindível para dar um basta a todas as 
políticas antipovo patrocinadas por Temer.

 
Fora Temer!

Nota do líder do  
PT na Câmara aos delegados 
e delegadas do Congresso 
Extraordinário da CUT
Carlos Zarattini (SP), líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados

Tenho imenso orgulho da interação de meu mandato de Senador com as campanhas da CUT e a 
defesa das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros. Foram tantas as pautas em comum nestes sete anos 
de mandato - desde a defesa do Pré Sal até a duríssima batalha, de largo escopo político, contra o golpe do 
Impeachment de Dilma Rousseff - que é até difícil fazer uma síntese de tantas lutas, especialmente contra 
o desgoverno de Temer. Talvez seja o caso, por ocasião desta “15º Plenária - Congresso Extraordinário e 
Exclusivo”, de esboçar uma rápida análise das lutas vindouras.

 O Brasil vive uma encruzilhada histórica e, nela, o papel da CUT, a maior central sindical brasi-
leira, será decisiva. Pelos sonhos da parte oligarquizada e financeirizada do governo Temer - e pesadelos 
nossos - o Brasil retroagirá aos tempos de república velha, época na qual o país era uma grande fazenda 
a “questão social” era tratada como “caso de polícia”. 

 O projeto de o Brasil voltar a antes de 1930, um país desindustrializado e exportador de commodities 
agrícolas e minerais, é inexequível. Antes de 1930 o país era essencialmente rural, contávamos com menos 
de 37 milhões de habitantes e 2 milhões de eleitores. Evoluímos e hoje somos 204 milhões de habitantes e 
uma sociedade densamente complexa e urbana.

Por mais que Temer e seus asseclas tramem e pretendam, é impossível transformar nossa sociedade 
em uma espécie, como dizia Florestan Fernandes na época do milagre econômico da ditadura militar, de 
“paraíso do capital”, cujo Estado seria desimpedido de dotar o povo de dignidade e cidadania. Por mais 
que tentem, não lograrão a vitória. O Brasil já viveu e sentiu na pele as experiências recentes dos governos 
de Lula e Dilma, de ampliação de direitos e programas sociais. Por isso, não voltaremos mais à condição 
de meros objetos disponíveis à superexploração do trabalho.   

 Neste sentido, o Congresso da CUT acontece é um momento decisivo. Aproximamo-nos das eleições 
de 2018 e o governo Temer naufraga na UTI da impopularidade, por motivos óbvios. Não tem uma estra-
tégia de superar a crise econômica. O que realmente existe é um cruel desmonte do Estado de Bem-Estar 
Social, que começou com a aprovação da PEC do teto de gastos, aprofundou-se na reforma trabalhista e 
continua na expectativa negativa da reforma previdenciária. Não passa, evidentemente, pela cabeça de 
Temer e Meirelles um plano de medidas de emergência, a exemplo do que fez o presidente Lula na crise 
de 2008, visando à retomada da economia.

Demanda, emprego, consumo, investimento público são palavras proibidas no receituário da políti-
ca econômica de Temer. Menos ainda medidas de longo prazo, a cada dia mais urgentes, como mexer no 
sistema da dívida e fazer uma reforma tributária de caráter progressivo.

A situação atual de estagnação econômica provoca efeitos inevitáveis no campo da política. Assim, 
em todas as simulações das eleições presidenciais de 2018, as candidaturas do campo governista naufra-
gam, enquanto a do presidente Lula ascende.

A relação de Lula com o povo brasileiro é profunda e vem de longe. Mas não é simplesmente uma 
relação sentimental (a que se aplica o termo, neste caso carinhoso, de afetiva saudade).

 O que o desastre das políticas neoliberais de Temer vem reavivando na cabeça de nosso povo é a 
memória de um tempo de desenvolvimento. Neste caso, desenvolvimento funciona como uma espécie de 
palavra-síntese usada para exprimir muitas coisas boas, mas significando especialmente uma época de 
inclusão social e pleno emprego.

Decerto, nossas batalhas ultrapassam os acontecimentos das eleições de 2018. O processo político 
brasileiro vindouro será de grandes conflitos, os mais decisivos da história de nossa geração. Mais 
uma vez, a CUT não faltará ao povo brasileiro. VIVA O CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO DA CUT!

A CUT e a encruzilhada 
histórica
Lindbergh Farias (Lider do PT no Senado Federal)
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Atentado à CLT: 
o capital legislando em 
causa própria
João Antonio Felício, Coletivo Sindical Nacional do PT e presidente da CSI

Com o criminoso atentado à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), camuflado sob o pomposo 
título de “reforma” trabalhista, os empresários resolveram dar continuidade ao seu golpe, reescreven-
do a lei inteiramente em função dos seus interesses, dos apetites do capital. Sintetizando: resolveram 
legislar em causa própria, retirando do arcabouço legal inúmeros direitos que serviam como barreira 
aos seus abusos e atropelos sobre a classe trabalhadora. 

Destaquei abaixo algumas medidas que evidenciam oe desmonte da CLT, convicto de que a po-
pularização da denúncia servirá de combustível às mobilizações para a derrocada desse Congresso 
e desse governo golpistas, abrindo caminho à reconstrução nacional e à devolução do país ao seu 
verdadeiro e único dono: o povo brasileiro.

Trabalho intermitente – é o fim do direito à jornada de trabalho, garantindo subordinação do 
trabalhador ao empresário, ficando o contratante autorizado a fazer uso da mão de obra conforme 
a sua necessidade. Além da remuneração não precisar corresponder sequer ao salário mínimo, há 
redução das contribuições previdenciárias e dos direitos trabalhistas.

Trabalho autônomo: eliminação dos direitos garantidos pela CLT – O artigo que regulamenta 
o trabalho autônomo afasta do trabalhador a qualidade de empregado. É a legalização da pejotização, 
da “pessoa jurídica”, pois a contratação de autônomo com ou sem exclusividade, de forma contínua 
ou não, não configurará vínculo empregatício. 

Demissão com metade da multa do FGTS – O contrato de trabalho poderá ser extinto de “co-
mum acordo”, com pagamento da metade do aviso prévio e metade da multa de 40% sobre o saldo 
do Fundo.

Fim do acordo coletivo – O texto mantém o prazo de validade de dois anos para os acordos 
coletivos e as convenções coletivas de trabalho, vedando expressamente a ultratividade (aplicação após 
o término de sua vigência). Com esta proibição, se os patrões resistirem a fechar outra convenção, os 
trabalhadores ficam sem os direitos garantidos pela antiga convenção.

Contrato temporário: desigualdade sancionada – Foi estendido para até 270 dias, em qual-
quer circunstância, barrando-se até mesmo o direito do trabalhador receber o mesmo salário e ter a 
mesma jornada de quem exerça a mesma função.

Contrato em tempo parcial – Assim como os contratos temporários geram  menor proteção 
social. Não são uma opção oferecida, mas uma precariedade imposta.

Trabalho remoto com custos ao trabalhador – Tudo o que o trabalhador usar em casa será 
formalizado com o patrão via contrato, como equipamentos e gastos com energia e internet. O controle 
será feito por tarefa.

Facilita a demissão – Não só a individual, mas, principalmente, as demissões coletivas, defi-
nindo que não há necessidade de negociação com as entidades sindicais.

Flexibilização da jornada – Haverá redução ou extensão do tempo de trabalho sem dar ao 
trabalhador controle sobre seu tempo.

Limitação do acesso à Justiça do Trabalho – Ficou determinado que a partir de agora o pa-
gamento de honorários e custos processuais ficam a cargo do trabalhador, inviabilizando o acesso à 
grande maioria. Ao revogar o parágrafo que garante que a assistência na rescisão contratual será 
feita sem ônus para o empregado e empregador, quem precisar e buscar assistência para a rescisão 
terá que arcar com ônus do próprio bolso.

Normas contra a saúde e segurança – Como um dos símbolos da perversidade da reforma, 
grávidas e lactantes podem agora trabalhar em atividades insalubres de grau médio ou mínimo, desde 
que o médico da empresa autorize. O trabalhador ficará responsável até mesmo pela higienização 
do seu uniforme.

Terceirização: interesses empresariais predatórios – O trabalhador passará a ser contratado 
por meio de cooperativas, pessoa jurídica e microempreendedor individual, numa espécie de leilão 
dos desesperados, onde ganha quem paga menos.

Horas in itinere – Se elimina a remuneração do tempo gasto para deslocamento até o posto 
de trabalho dentro da empresa ou em empresa de difícil acesso. Uma forma de ampliar a jornada 
sem pagar nada por isso.

Parcelamento das férias - Permite a divisão em até três períodos (eliminando a anterior 
excepcionalidade do parcelamento em dois períodos); revoga a proibição de divisão das férias para 
menores de 18 anos e maiores de 50 anos e prevê a possibilidade de dois períodos de férias de apenas 
cinco dias corridos.

Esvaziamento e desmonte da estrutura sindical – Cria a Comissão de Representantes sem 
vínculo sindical, a “deforma” acaba com a contribuição sindical obrigatória sem substituí-la por 
qualquer outra fonte de recursos. Se revoga a obrigatoriedade da presença do sindicato na rescisão 
do contrato de trabalho.

Cada uma destas medidas contidas na reforma de Temer e seu bando obedece à lógica de sub-
missão do indivíduo ao patrão, uma vez que a desproporção de forças é obviamente desproporcional 
para a “negociação” entre as partes. Por isso os patrões e o governo jogaram pesado em arrancar 
direitos, ao mesmo tempo em que enfraquecem política e financeiramente as entidades sindicais. A 
persistir tal modelo, em pouco tempo o mercado de trabalho se restringiria ainda mais, com a redução 
do salário médio e da massa salarial, agravando a recessão. Afinal, que crescimento poderia haver 
com a diminuição do poder aquisitivo da população?

Por isso afirmamos com todas as letras que esta reforma aproxima cada vez mais o Brasil de 
uma república das bananas, dando as costas à construção de um modelo mais justo, tripartite, com 
relações solidárias e humanas.

Da nossa parte, não esqueceremos nas urnas - nem nas ruas - dos que votaram nesta tragédia 
e nos mobilizaremos cada vez mais para enterrar este Projeto de Lei. 

Vamos à luta contra os que roubam o 
sangue dos que constroem o país com seu 
suor. A hora é agora!
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Os desafios do PT e da 
CUT frente aos ataques 
aos direitos dos/as 
trabalhadores/as
Vagner Freitas, Coletivo da Sindical Nacional do PT e presidente nacional da CUT
Carmen Foro, Coletivo da Sindical Nacional do PT e vice-presidenta nacional da CUT

No início 2016, enquanto lutávamos contra o golpe em curso na época, a CUT alertava 
que, além de tirar o PT do governo, o objetivo principal dos golpistas era atacar os direitos 
sociais e trabalhistas; e implementar uma agenda econômica conservadora neoliberal e 
concentradora de renda. 

Assim que usurpou o cargo da presidenta Dilma, o ilegítimo Temer enviou ao con-
gresso nacional uma série de medidas que, segundo ele, aqueceriam a economia e gerariam 
emprego e renda. 

Nada mais mentiroso. As primeiras medidas, que confirmaram as nossas previsões 
de que o golpe era contra a classe trabalhadora, atacam direitos sociais, previdenciários e 
trabalhistas. São elas: 1) a PEC do congelamento de gastos, que retira recursos da saúde, 
assistência social, educação, segurança, entre outras áreas; 2) a proposta de reforma da 
Previdência, que praticamente inviabiliza a aposentadoria da maioria da população; e, 3) 
a reforma Trabalhista que generaliza a terceirização, institui o negociado sobre o legisla-
do, retira direitos das mulheres grávidas, institui a negociação individual entre patrão e 
empregado, inclusive na hora da demissão, e ataca a organização sindical, dentre as mais 
de 100 mudanças na CLT, todas beneficiam os patrões.

A despeito das grandes mobilizações, deputados e senadores aprovaram o congela-
mento dos gastos sociais por 20 anos; e, apesar da maior greve geral do país, realizada no 
dia 28 de abril, também aprovaram a nova lei trabalhista. Aprovaram a pauta elaborada 
pelos empresários que financiaram o golpe sem o menor constrangimento. 

A reforma da Previdência ainda está tramitando na Câmara dos Deputados. O gover-
no pressiona sua base para aprovar o fim da aposentadoria porque esse é um item que faz 
parte da dívida de Temer com o sistema financeiro que apoiou sua traição. Os deputados 
e senadores resistem. Têm medo de aprovar o fim da aposentadoria porque 2018 é ano de 
eleição. Revoltados, os brasileiros não reelegeriam nenhum traidor da classe trabalhadora.  

Desde que o ilegítimo Temer anunciou as propostas de arrocho estamos nas ruas, 
lutando, formulamos uma proposta de mobilização e de pressão sobre os parlamentares 
que se baseava em atingir suas principais bases eleitorais nos municípios, além de atos e 
mobilizações nas capitais. Acreditamos que essa pressão tem sido muito eficaz no tema da 
reforma previdenciária, mais fácil de ser entendido pela população. Realizamos inúme-
ras audiências públicas nas Câmaras Municipais e debates sobre os efeitos negativos do 
ponto de vista econômico, social e político da reforma previdenciária para os municípios 
e comunidades; e muitos parlamentares acabaram se posicionarem contra. “

Neste momento, acreditamos que é preciso retomar essa agenda de mobilização nos 
municípios e comunidades. Revisitar as principais bases eleitorais dos deputados e se-
nadores da base do governo, mobilizar e pressionar para que eles não votem a reforma 
previdenciária. Ao mesmo tempo, é preciso agregar a essas mobilizações a denúncia do 
prejuízo que a reforma Trabalhista que entra em vigor em novembro representa para os/
as trabalhadores/as. 

Frente a todos os ataques que tem sofrido a classe trabalhadora, com mais perver-
sidade ainda os sofridos pelas mulheres, juventude; a população rural, a  negra e a indí-
gena, parcela da população que se encontra em situação de maior vulnerabilidade social, 
é necessário construirmos uma coordenação e uma articulação ainda maiores entre as 
nossas direções partidárias, senadores, deputados estaduais e federais, vereadores e as 
CUT´s Estaduais, sindicatos, entidades filiadas à CUT e os movimentos sociais que estão 
organizados nas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, para que essas ações possam 
ter maior eficácia e efetividade.

Juntos e articulados, temos uma grande capilaridade, podemos atingir uma grande 
parte da população que será vítima de mais essa atrocidade.

Sabemos que não é uma tarefa simples, mas também sabemos que juntando esforços 
essa tarefa poderá ser muito mais fácil e eficiente do que imaginamos. 

A proposta é simples: temos de cobrir pelo menos 5 a 10 municípios em que os depu-
tados da base do governo foram mais votados para debater e cobrar deles uma posição 
frente à reforma da previdência. Cobrar dos prefeitos, vereadores, lideranças municipais, 
igrejas etc., uma posição frente ao desmonte da previdência, tirar moções e resoluções das 
Câmaras Municipais contra a reforma. Enfim, essas são apenas algumas sugestões para 
serem articuladas, muitas outras podem ser realizadas dependendo da criatividade e da 
capacidade de cada estado, município e localidade.

As Secretarias de Movimentos Sociais e Sindicais nos estados, juntamente com a 
direção do PT e das CUT’s estaduais devem planejar e organizar essas ações. 

Acreditamos firmemente que podemos não apenas barrar a reforma da Previdência, 
mas também impedir a volta daqueles que traíram os/as trabalhadores/as votando a favor 
das propostas do ilegítimo Temer. 

Precisamos aproveitar esse processo de luta e resistência para conscientizar a popu-
lação de que, nas próximas eleições precisamos eleger candidatos comprometidos com a 
maioria do povo brasileiro e com os/as trabalhadores/as, para que possamos recuperar os 
direitos sociais e trabalhistas atacados pelas medidas.

Temos certeza que o desafio é grande, mas 
também temos certeza que o PT e a CUT 
estão à altura dos desafios propostos.

 



Resistência em marcha 
contra os retrocessos
Carmen Helena Foro | Coletivo da Sindical Nacional e Vice Presidenta da CUT Nacional 

É preciso que se resgate a história à luz da realidade de mais de 9 milhões de mulheres 
que até 2003 não tinham sequer documentação, que dirá acesso às poucas políticas públicas 
até então existentes. 

Tanto no contexto mais geral da sociedade quanto no contexto do campo, nós mulheres 
fomos colocadas em condições de maior vulnerabilidade. Todos os dados anteriores aos últi-
mos 13 anos apontam as condições precárias de sobrevivência das mulheres, que eram as que 
mais passavam fome entre os mais pobres do Brasil. Isso significa um histórico processo de 
exclusão de um segmento fundamental para a sociedade, mas que só mais recentemente passou 
a ter acesso a condições possíveis para se colocar com extremo potencial para a produção de 
alimentos, e alimentos saudáveis.

Nos últimos treze anos nós conseguimos alterar um pouco essa realidade. E isso não foi 
somente obra de um governo democrático e popular, a maior obra foi a nossa capacidade de 
organização, mobilização e construção de um diálogo com o Estado brasileiro, que à partir das 
nossas demandas produziu um conjunto de conquistas importantes que são fundantes, num 
processo de transformação do campo. 

Dentre elas posso citar o acesso à terra e a portaria nº 981/2003, publicada pelo INCRA, 
que estabeleceu como obrigatória a titulação conjunta dos lotes para homens e mulheres ca-
sados ou em união estável, em terras do Governo Federal direcionadas para fins de Reforma 
Agrária. Isso significa que com a terra você pode acessar crédito e outras políticas públicas, 
pode se aposentar, fortalecer sua identidade de agricultora. Não é pouco o que conquistamos 
nos governos do Presidente Lula e da Presidenta Dilma.

As campanhas de documentação da trabalhadora rural são um passaporte para a cida-
dania, além de programas importantes para a Agricultura Familiar, como o crédito, assistência 
técnica, que são constituintes da Agricultura Familiar, porém com o olhar e um recorte para 
as mulheres. 

Fomos as responsáveis pelo diálogo e construção junto ao governo brasileiro do Plano 
Nacional de Agroecologia, como parte de um amplo processo de disputa para nos contrapor 
ao modelo do agronegócio, e apresentando a viabilidade de uma política agrícola diferente, 
humanizada e que se recusa a continuar produzindo à custa do envenenamento. 

Houve, então, toda uma dedicação à proposta, formulação, elaboração e ao final do go-
verno da Presidenta Dilma, foi anunciada uma Política Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica, com participação de mais de 80% de mulheres da Contag, da CUT e de outros diversos 
movimentos sociais, que entenderam e colocaram essa questão como uma agenda estratégica 
fundamental. 

Articuladamente fomos edificando um conjunto de políticas no MDA (Ministério de Desen-
volvimento Agrário) que se conectava a outros ministérios para uma agenda para as mulheres 
do campo, com a participação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, do Ministério do 
Trabalho e MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) construindo assim um conjunto de 
políticas para agricultura.
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Há, portanto, inúmeras políticas públicas que na última década alteraram enormemente 
as condições de vida do povo brasileiro, especialmente das mulheres, e que tiraram o Brasil do 
Mapa da Fome, uma vez que tanto na periferia quanto no meio rural, se concentram os maiores 
índices de famílias em condições de extrema pobreza. Ao investir nesse segmento houve possi-
bilidades concretas de melhorias nas condições de vida dessa expressiva parcela da população.

Agora, me referindo a todos esses programas e políticas públicas e sociais é imensa a 
nossa perda. Acabou o MDA, foram reduzidas ou eliminadas as Políticas do MDS que eram 
focadas no campo, a diretoria de mulheres, o Ministério das Mulheres, e as mais importantes 
políticas de governo voltadas para a Agricultura Familiar, para a Assistência Técnica e a Re-
forma Agrária, todas esvaziadas, reduzidas quando não eliminadas, e essa é a grande preocu-
pação, novamente a fome rondar esse país, não só no meio rural como também nas periferias 
das cidades, o que está sendo absolutamente ignorado pelos gestores, que promovem políticas 
perversas de desmonte dos direitos sociais da população que mais necessita.

É desastrosa a política deste governo golpista, por que ela reduz orçamento enquanto 
acaba com as políticas, e quem estava tentando sair de uma situação de extrema pobreza, tende 
a voltar. No entanto, nós mulheres continuamos na nossa resistência, as mulheres continuam 
se organizando em seus locais de origem, em seus municípios e comunidades, se articulando, 
participando de lutas gerais e em momentos como o 8 de Março, nas Marchas e outras agendas 
de debate que estão em curso. São os momentos em que nós mulheres rurais do campo, da flo-
resta das águas e das cidades damos visibilidade a estas lutas e juntas resistimos a tudo o que 
está colocado. Estamos diante de um golpe que coloca o país à venda. A venda sem limites de 
terras para estrangeiros fará com que aumentem os conflitos e as mortes no campo, e ainda, 
que se fragilize a disputa que mantemos neste país pelo modelo de desenvolvimento rural que 
queremos. Estão à venda as florestas, as águas e é cada dia mais desvalorizada a nossa força 
de trabalho, a partir de Reformas que já trazem imensos retrocessos à vida da já sacrificada 
classe trabalhadora. 

Está a venda o campo brasileiro e neste ritmo de venda do país em menos de 1 ano des-
truirão o que levamos 13 anos para construir. 

Portanto, o caminho é continuarmos na resistência, ampliarmos nossos processos de 
mobilização com os quilombolas, negros, indígenas e ainda que com todas as limitações, cons-
truirmos longos processos de mobilizações, pois estamos todos sob intenso ataque. 

O governo golpista retira direitos de todas as mulheres que já são historicamente pena-
lizadas. Com a aprovação da Reforma Trabalhista e possibilidade de aprovação da Reforma 
Previdenciária, as mulheres serão mais uma vez prejudicadas, entretanto, os impactos serão 
ainda maiores para as mulheres negras e quilombolas. 

Estamos, portanto, em um momento de grandes pressões e imensos desafios para o en-
frentamento a essa conjuntura complexa, que exigirá de nós mulheres uma imensa mobilização, 
capacidade de intervir e alterar os rumos desta sociedade, contaminada por um capitalismo 
doentio, que aprofunda o patriarcado, a homofobia, o racismo e todas as formas de desigualdade. 

Lutamos ferozmente contra isso é a essência 
da luta de classes e nós mulheres, somos parte 
essencial dessa luta.
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Greve geral de 1917. . . 
100 anos depois, a luta 
continua
João Batista Gomes, Coletivo da Sindical Nacional do PT e secretário de Mobilização 
e Relação com Movimentos Populares da CUT SP

Cem anos depois da primeira greve geral ocorrida no Brasil, em São Paulo, Rio Grande 
do Sul e Rio de Janeiro, em 1917, que abriu o caminho para a conquista dos nossos direitos 
sociais e trabalhistas; cem anos depois da eclosão da Revolução Russa, que levou ao poder, 
pela primeira vez na história, os trabalhadores em luta pelo socialismo, as mobilizações 
do 1º. Semestre demonstraram que os trabalhadores estão disposto a combater por seus 
direitos como demonstrando no dia 15 de março, 28 de abril que foi a maior greve geral já 
feita no Brasil, na ocupação de Brasília em 24 de maio.

Assim as comemorações da 1ª. greve geral no pais, ganham relevância em 2017 quando 
enfrentamos duros ataques do governo golpista de Temer. 

Pauta de reivindicações de 1917
A greve foi iniciada no dia 09 de julho e neste dia, o sapateiro espanhol José Ineguez 

Martinez foi morto pelas forças de repressão. O cortejo fúnebre partiu do bairro do Brás, 
exatamente da rua Caetano Pinto (onde hoje se encontra a sede da CUT).

As ligas e corporações operárias em greve, juntamente com o Comitê de Defesa Proletária 

decidiram na noite de 11 de julho apresentar suas reivindicações.

1.  - Que sejam postas em liberdade todas as pessoas detidas por motivo de greve;

2.  - Que seja respeitado do modo mais absoluto o direito de associação para os 

trabalhadores;

3.  - Que nenhum operário seja dispensado por haver participado ativa e ostensivamente 

no movimento grevista;

4.  - Que seja abolida de fato a exploração do trabalho de menores de 14 anos nas 

fábricas, oficinas etc.;

5.  - Que os trabalhadores com menos de 18 anos de idade não sejam ocupados em 

trabalhos noturnos;

6.  - Que seja abolido o trabalho noturno das mulheres;

7.  - Aumento de 35% nos salários inferiores a $5000 e de 25% para os mais elevados;

8.  - Que o pagamento dos salários seja efetuado pontualmente, cada 15 dias, e, o mais 

tardar, 5 dias após o vencimento;

9.   - Que seja garantido aos operários trabalho permanente;

10. - Jornada de oito horas e semana inglesa;

11. - Aumento de 50% em todo o trabalho extraordinário.
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Parou geral
A cidade, que já estava em greve, parou nos três dias seguintes. Bondes, quando roda-

vam, o faziam sem passageiros. Todas as categorias cruzaram os braços, segundo relatos 
da imprensa da época. O que começou nas indústrias têxteis – especialmente na maior de 
todas, o Cotonifício Crespi, do irredutível conde Rodolfo Crespi, cujo nome hoje batiza o 
estádio do Juventus – alastrou-se pela Companhia de Gás e pela Light, responsáveis pelo 
fornecimento de energia da cidade, e suspendeu a produção de pães, distribuição de leite, 
cerrou as portas do comércio e suspendeu as atividades de lazer, como os teatros.

 
100 anos de depois: combater o governo golpista

Se olharmos para a pauta de reivindicações de 1917 veremos que o que quer o governo 
golpista é fazer retroceder direitos conquistados duramente pela classe desde a greve de 1917.

Mas, de norte a sul do país a classe trabalhadora realizou a unidade chamada pela 
CUT em unidade com as demais centrais sindicais e fez greves e manifestações para dizer 
“Não” ao desmonte da Previdência e das leis trabalhistas, para dizer “Não” à terceirização 
ilimitada!

Em todos os cantos do Brasil – por mais que a imprensa golpista tenha tentado deformar e 
esconder – o apoio popular à greve geral (28/04) foi enorme, a participação dos movimentos 
populares extraordinária. E em toda parte, de forma natural, o grito de Fora Temer apare-
ceu identificando de onde vem os ataques que visam destruir nossos direitos trabalhistas 
e previdenciários! Apesar de que a Força Sindical e UGT foram negociar com governo a 
reforma trabalhista, demonstrando o papel de pelegos e vendilhão dos direitos da classe.

Os direitos sociais e trabalhistas fazem parte da democracia, que hoje é pisoteada com 
a existência de um governo usurpador que é repudiado pela esmagadora maioria do povo 
brasileiro. Mesmo com a contrarreforma trabalhista aprovada, temos que manter a luta 
dos trabalhadores para impedir que ela seja aplicada e exigir sua revogação.

E deixar claro que se governo retomar a reforma a previdência vamos parar o Brasil 
com uma nova greve geral contra o desmanche da previdência pública.

Assim, derrotar as contrarreformas de Temer, 
nosso objetivo imediato, abre o caminho para 
dar a palavra ao povo, com Lula Presidente 
e uma Constituinte que anulem as medidas 
golpistas e abram caminho para as reformas 
populares
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A formação como espaço 
estratégico para resistir, 
lutar, reagir e projetar um 
novo Brasil      
Rosane Bertotti | Coletivo da Sindical Nacional do PT e secretária nacional 
de Formação da CUT

Vivemos tempos sombrios nas instituições brasileiras. Um governo ilegítimo, nascido 
de um golpe jurídico-parlamentar e midiático nos retira direitos sociais, ambientais e tra-
balhistas numa velocidade estonteante. O cenário é de total desmonte das conquistas da 
Constituição Cidadã, da CLT, do direito à Seguridade Social e ataque à soberania nacional 
e ao patrimônio do povo brasileiro.

No campo institucional não temos tido espaço de frear o desmonte do Estado empreen-
dido pelos golpistas, pelo Congresso Nacional e por um STF conivente.  A esperança está na 
resistência, na reação e na reorganização das nossas bases e, nessa conjuntura, a formação 
tem papel prioritário. A formação sempre foi, e continuará sendo, o espaço estratégico de 
organizar e mobilizar a classe trabalhadora para barrar o desmonte de nossas conquistas.

Nosso desafio é propiciar a capilaridade desse debate e das ações de enfrentamento 
junto à classe trabalhadora, sobretudo para aqueles e aquelas que estão sendo destituídos de 
direitos, no sentido de enfrentar a antirreforma trabalhista e o ataque à previdência social 
que quer nos fazer trabalhar sem direitos até a morte. Neste contexto, os patrões recolocam 
na pauta o debate da “qualificação profissional” como se essa fosse a única solução para 
a retomada da economia em detrimento da criação de políticas públicas eficazes capazes 
de garantir maior geração de emprego e renda. Portanto, a CUT retoma com vigor a partir 
da criação do Núcleo Educação e o Mundo do Trabalho, concebendo a educação em sua 
integralidade, na qual trabalhadores e trabalhadoras, adquirem formação política para a 
vida, cidadania plena e formação profissional.

É nesse cenário adverso da política nacional e global que a formação sindical se 
torna um espaço privilegiado para a construção de um Brasil que seja realmente da clas-
se trabalhadora. Para isso, precisamos recuperar a delicadeza perdida, democratizar a 
vida, aprimorar a sociedade do conhecimento combatendo a pós-verdade, estimulando o 
pensamento crítico. Faremos isso, recuperando a grande política que é a política feita pe-
los trabalhadores organizados, dispostos a organizar a grande massa dispersa da classe 
trabalhadora em tempos de globalização. Precisamos fortalecer a negociação coletiva, am-
pliar a sindicalização para melhorar as condições de vida e trabalho da grande maioria 
da classe trabalhadora urbana e rural em situação precarizada de salários e direitos. Mas 
precisamos ir além, precisamos realmente construir uma cidadania ampla, com políticas 
sociais universais, com serviço público de qualidade, onde o Estado trabalhe para o bem 
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comum e não para os rentistas se apropriarem do suor de nosso trabalho com os juros da 
dívida pública. É preciso construir um programa político que faça a reforma política, a 
reforma da comunicação, a reforma agrária, a reforma tributária, estabelecer impostos 
progressivos que de fato garantam o estado de bem-estar social a todos os brasileiros.

Nós da Rede Nacional de Formação da CUT, em nosso plano de lutas, não perdemos 
de vista que precisamos restabelecer a democracia no Brasil com eleições diretas, livres 
e sem impedimento de Lula. Denunciamos o golpe e o ataque aos direitos em âmbito in-
ternacional, formamos para fortalecer nossa organização sindical e para lutar por um 
Brasil soberano, com desenvolvimento sustentável e trabalho decente, um país inclusivo, 
com distribuição de renda, que combata o machismo, a misoginia, a lgbtfobia, o racismo e 
toda forma de preconceito e discriminação. 

Paulo Freire nos ensina que precisamos de utopia, da esperança ativa para enfren-
tar o ultraneoliberalismo do golpe, que nos deixa como herança um presente de ataque 
aos direitos sem perspectiva de qualquer futuro. Precisamos retomar nossa história. Nós 
nos formamos politicamente nas pastorais do campo, da juventude, nos nossos sindicatos 
e nesse processo, criamos a maior central da América Latina e a 5ª maior central do 
mundo - a Central Única dos Trabalhadores. A partir da organização dos nossos locais 
de trabalho, no chão de fábrica, no balcão das lojas, nos hospitais, nas escolas, no espaço 
rural nos formamos para a luta. Construirmos redes reais de conhecimento debatendo os 
nossos problemas, buscando soluções criativas, empoderando nossas bases. Foi na luta que 
nos reconhecemos como classe e será na luta que a classe trabalhadora entenderá que é 
o nosso trabalho no campo e nas cidades que gera riqueza e que essa não pode ser apro-
priada por uma elite reacionária e excludente. Retomemos a alegria e paixão na formação 
política de nossas bases. 

Formar, comunicar, envolver com a 
cultura popular a nossa luta, disputando 
narrativas, corações e mentes para enterrar 
de vez as velhas forças patrimonialistas, 
escravagistas, patriarcais e fazer brotar 
um país mais justo e pleno de igualdade 
social. 
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A resistência é 
feita de sonhos e rebeldia       
Junéia Batista Martins, militante da Sindical Nacional do PT e secretária nacional 
da Mulher Trabalhadora da CUT

A história da participação das mulheres no mundo do trabalho tem sido construída 
sob grandes desafios. Muito embora tenham ocorrido avanços na última década (2003-
2015), em especial, nas políticas públicas, ainda são visíveis as diferenças no trato entre 
homens e mulheres no trabalho e na sociedade. 

A grande maioria encontra-se nos trabalhos mais precarizados, de baixos rendimen-
tos e com alta rotatividade, o que contribui para o empobrecimento familiar, já que tem 
crescido o número de famílias em que as mulheres são as únicas provedoras. A diferença 
de rendimentos entre mulheres e homens gira em torno de 30%, mesmo em funções iguais, 
- quanto maior os rendimentos, maior a diferença. No caso das mulheres negras a discri-
minação é ainda mais profunda.

Tais fatores impactam negativamente no tempo para o acesso à aposentadoria e no 
valor a que teria direito. A maioria das mulheres se aposenta por idade e recebe, em média, 
um salário mínimo. Caso a reforma da previdência seja aprovada no formato proposto pelo 
governo, as mulheres serão as principais impactadas, tanto no aumento da idade, quanto 
no tempo de contribuição, que passa de 25 anos para 49 anos, para ter direito ao benefício. 

Com a institucionalização do golpe e a tomada do poder por corruptos confessos, Temer 
e Cia, as políticas públicas implementadas pelos Governos Lula-Dilma, voltadas à inclusão 
social dos mais vulneráveis, foram praticamente extintas. Dos 27 estados da federação, em 
16 deles já se constata o aumento das desigualdades no último ano. O resultado é o retorno 
do Brasil ao Mapa da Fome.

No bojo dos desmontes neoliberais garantias constitucionais são eliminadas. A reforma 
trabalhista aprovada no último dia 11 de julho (2017) pelo congresso nacional potencializa 
as desigualdades no trabalho e na sociedade. Seu objetivo é retirar direitos historicamente 
conquistados pela classe trabalhadora, diminuir o valor do trabalho e aumentar os lucros 
do capital. Até o trabalho da gestante deixa de ser protegido, podendo ser exercido em locais 
insalubres, sem a fiscalização do Estado e por vezes, sem licença maternidade remunerada.

Os desafios
A garantia da igualdade no trabalho e na vida são desafios que devem ser perse-

guidos não só pelas mulheres, mas pela sociedade como um todo. A maioria da população 
pobre é composta de mulheres que trabalha e cria filhos/as sozinhas, muitas vezes, sem 
acesso a proteção do Estado e as políticas públicas de inclusão, a exemplo da previdência 
e assistência.

Nós mulheres entendemos que para superar as desigualdades no trabalho e na so-
ciedade é preciso construir parcerias, interna e externamente ao movimento sindical. Do 
ponto de vista interno é necessário repactuar ações e restabelecer alianças com nossos “

companheiros numa perspectiva de gênero e de classe. Do ponto de vista externo, é preciso 
ampliar o diálogo com os movimentos feministas para a construção de alianças na defesa 
dos direitos das mulheres, que têm sido brutalmente atacados com o avanço do conserva-
dorismo, a exemplo dos direitos sexuais e reprodutivos. 

Entendemos que a luta das mulheres no mundo do trabalho passa necessariamente 
pela construção coletiva que tem na organização sindical seu foro privilegiado. Neste sen-
tido, elegemos quatro ações importantes para o próximo período; a) realizar campanha 
de sindicalização com o objetivo de ampliar a participação das mulheres nas entidades 
sindicais; b) fortalecer a participação das mulheres nas mesas de negociação coletiva. As 
negociações em que participam mulheres, os direitos sociais são visivelmente alterados 
positivamente; c) orientar as entidades filiadas a incluir nos contratos coletivos percentual 
de contratação de mulheres, em especial nos setores em que sua participação ainda é baixa; 
d) retomar campanha: “Violência contra mulher: tolerância nenhuma.”

Para combater o conservadorismo e a xenofobia que tem avançado no último período, 
serão executadas em parceria com os movimentos feministas, ações voltadas à sociedade: 
a) mobilizações em defesa da legalização e descriminalização do aborto; e b) combate aos 
projetos que retiram direitos das mulheres.

Contra os desmontes, a resistência 
A defesa do mandato da presidenta Dilma, organizada pela CUT em parceria com os 

movimentos sociais, teve nas mulheres a sua principal sustentação. A força que naquele 
momento se tornou visível faz parte do nosso cotidiano, que levanta barreiras para ga-
rantir avanços nos direitos dos mais diversos segmentos sociais, seja em defesa da saúde, 
educação, moradia, liberdades e ou democracia. 

Para enfrentar a atual situação imposta pelas elites à classe trabalhadora, nós mu-
lheres teremos na resistência e na luta o nosso horizonte.

Ao longo das lutas aprendemos que a vida é feita de sonhos e rebeldia. E é dessa 
rebeldia somada aos laços de solidariedade de classe que nos manteremos despertas em 
defesa dos direitos e da democracia.

Por nenhum direito a menos, resistiremos!
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Os desafios da luta das 
juventudes trabalhadoras 
na atual conjuntura
Edjane Rodrigues, secretária nacional de Juventude da CUT e militante da Sindical 
Nacional do PT

Nossa luta está marcada pelo golpe parlamentar, jurídico e midiático que destituiu do gover-
no Dilma Rousseff, a primeira mulher presidenta da República. Este golpe teve como finalidade 
interromper o projeto político voltado à promoção de justiça social que vinha sendo implementado 
nos últimos anos. Os golpistas tomaram de assalto o poder com a finalidade de avançar na ofensiva 
neoliberal pautada na diminuição do papel do Estado, no retrocesso de direitos sociais e trabalhistas 
e na intensificação da apropriação privada dos bens naturais pelo capital nacional e internacio-
nal. Uma das estratégias do governo ilegítimo para concretizar estes objetivos é criminalizar os 
movimentos e as lutas sociais. 

Nós vivenciamos esta prática repressora quando, no dia 29 de novembro, fomos às ruas para 
participar da manifestação contra a PEC 55/2016 e a reforma do Ensino Médio. Fomos reprimidos 
no nosso legítimo direito de manifestação, sendo agredidos pelo Estado, representado pela polícia 
militar que, sob orientação do governo federal e do governo do Distrito Federal, atacou de forma 
truculenta, indiscriminada e desproporcional, os (as) milhares de manifestantes. Naquele momento, 
a Esplanada dos Ministérios e o gramado do Congresso Nacional, históricos espaços de exercício 
da democracia, foram transformados em uma praça de guerra!

Estas medidas repressoras são parte da estratégia de consolidação do golpe. Com o apoio 
de parlamentares, do poder judiciário e da grande mídia, o governo ilegítimo de Michel Temer 
vem impondo à classe trabalhadora sistemáticos retrocessos e perda de direitos. Exemplos destas 
medidas que atingem drasticamente a classe trabalhadora são a Medida Provisória nº 746/2016 
e a Proposta de Emenda Constitucional 55/2016. A MP 746 pretende impor uma reforma do En-
sino Médio voltada a uma educação tecnicista, retirando dos currículos conteúdos e disciplinas 
que possibilitam uma visão de mundo crítica e reflexiva. Já a PEC 55, chamada de PEC da Morte, 
prevê o congelamento dos investimentos sociais por 20 anos, implicando na redução dos recursos 
para a saúde e educação e na entrega, para o mercado, das principais estruturas públicas que 
asseguram o desenvolvimento nacional. 

Além disso, o governo golpista ameaça com uma reforma da Previdência Social que poderá 
levar a perdas significativas para a juventude, especialmente quando propõe elevar a idade mínima 
e igualar os critérios dos rurais com as demais categorias, negando as diferenciações conquistadas 
de reconhecimento das condições mais penosas e desgastantes existentes nas relações de trabalho 
no campo, nas florestas e nas águas. No contexto de desmonte do Estado há, também, um ataque 
às políticas de educação, saúde, cultura, tecnologias da informação e comunicação, esporte e lazer, 
dentre outras que asseguram as condições para a permanência da juventude no campo.

Dentre todos os nossos desafios, destaca-se a necessidade de fortalecer a democracia e as 
lutas pela igualdade e autonomia da juventude na organização sindical, assegurando condições 
efetivas à participação e representação, assumindo compromissos coletivos e permanentes com as 
pautas específicas. Para potencializar esta participação e a organização da juventude no movimento 
sindical, é preciso combinar, estrategicamente, o fortalecimento das Comissões e Coordenações de 
Jovens nos Sindicatos, Federações e nas CUTs com a efetivação da política de cotas e a ampliação “

dos processos específicos de formação política. 
Os coletivos e secretarias precisam ser efetivados como o lugar político de diálogo com a base, 

de visibilizar as demandas específicas e ampliar as oportunidades de encontro e fortalecimento da 
identidade e do protagonismo da juventude. É preciso, também, efetivar a política de cotas em todos 
os Sindicatos, Federações, Confederações e CUTs, reconhecendo que a participação da juventude é um 
direito conquistado e não apenas uma exigência numérica. É fundamental romper com a prática que 
persiste em nossa organização, onde muitas e muitos jovens não são respeitados (as) na sua condição 
de dirigentes e lideranças políticas. Geralmente, não assumem cargos eletivos de maior destaque e, 
nos processos de renovação de Diretorias são os primeiros substituídos, além de serem relegados à 
subordinação e ao exercício de funções administrativas nas entidades.

Da mesma forma, é necessário potencializar os processos específicos de formação, na perspec-
tiva da educação popular, como estratégia para fortalecer o protagonismo militante da juventude e 
possibilitar maior empoderamento e ampliação da nossa participação no Movimento Sindical e nos 
espaços de representação política. Destacamos que este encontro ocorre no contexto de reorganização 
da juventude do Paraná. Este novo cenário amplia o desafio do Sistema CUTista de fortalecer suas 
elaborações e proposições sobre o direito de acesso e permanência da juventude no campo e na cidade. 
Neste sentido, é fundamental considerar as diferentes identidades dos sujeitos do campo e da cidade 
e as demandas específicas de geração, gênero, raça e etnia.

Diante disso, reafirmamos que os nossos compromissos são:

 · Fortalecer a luta da juventude no Movimento Sindical;
 · Contribuir para a ampliação da unidade entre os movimentos sociais; 
 · Resistir na luta pela democracia e contra o retrocesso nas políticas 
   públicas e na perda de direitos;
 · Fortalecer as lutas contra o avanço do conservadorismo, machismo, xenofobia, 
   racismo e o fundamentalismo religioso;
 · Lutar pela concretização do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural; 
 · Lutar pela ampliação da participação política da juventude nos espaços de poder;
 · Pressionar pela retomada dos espaços institucionais que desenvolvem políticas para
   e com a juventude; 
 · Lutar contra as reformas;
 · Pressionar contra a proposta de reforma da Previdência que vem sendo anunciada
   pelo governo golpista; 
 · Fortalecer ações em defesa da política pública de saúde do campo, das florestas, 
   das águas e da cidade; 
· Construir estratégias de enfrentamento e resistência aos ataques repressores do Estado
   no momento das mobilizações de massa na defesa dos direitos da classe trabalhadora.

Em tempo de desordem sangrenta, de confusão 
organizada, de arbitrariedade consciente,
de humanidade desumanizada, nada deve parecer 
natural, nada deve parecer impossível de mudar

Bertolt Brecht
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A violência contra a 
juventude trabalhadora 
no campo e na cidade
Edjane Rodrigues, secretária nacional de Juventude da CUT e militante da Sindical 
Nacional do PT | João Farina, secretário nacional de Juventude do PT

A Juventude trabalhadora está diante de um momento único para avançar na luta em 
torno de uma de suas maiores bandeiras: combater a violência contra a juventude trabalhadora 
no campo e na cidade. Há metas que necessitam ser discutidas, emendadas e/ou reconstruídas, 
no sentido de garantirmos um plano nacional da juventude Cutista que atenda à demanda da 
juventude trabalhadora.

O conhecimento de casos de violência contra juventude – em casa, no trabalho e na socie-
dade – não é novidade para quem atua em defesa dos direitos dos trabalhadores. No entanto, 
o tema ainda é pouco estudado e as pesquisas mostram apenas uma realidade parcial, já que 
os dados sobre esse tipo de violência não abrangem os trabalhadores do campo e da cidade, 
mantendo a invisibilidade desse problema social e dificultando sua inclusão nas políticas pú-
blicas. A violência contra a juventude não é natural, é cultural. Por isso, a sociedade deve exigir 
a adoção de medidas que combatam e superem sua banalização. A ideologia e as relações de 
poder estabelecidas devem ser coisas do passado. A violência contra a juventude traz conse-
quências graves para as vítimas e o conjunto da sociedade. A violência doméstica tem também 
caráter público e é urgente que o Estado e a sociedade reconheçam e coíbam sua existência.

O combate à violência contra a juventude sempre constou da luta dos movimentos de 
juventudes, sindicalistas, trabalhadores urbanos e rurais. No movimento sindical, além de enfa-
tizar a violência e a discriminação no mundo do trabalho e nos conflitos de terra, as juventudes 
destacam a violência no mundo privado, onde o agressor pode ser o companheiro, parceiro, 
marido, pai, irmão, filho ou outro familiar. O Coletivo Nacional de Juventude da CUT, criado 
em 1997, trata a violência como um fato que prejudica a vida e o desenvolvimento da juventude. 

A Secretaria Nacional de Juventude da CUT coloca como um dos princípios básicos na 
sua plataforma o fim de todas as formas de subordinação e discriminação baseadas em gê-
nero, geração, raça, etnia e orientação sexual. Não é possível existir uma cidade e um campo 
justo e com desenvolvimento para todos enquanto as juventudes forem vítimas de violência. A 
secretaria nacional de Juventude do PT corrobora com estas percepções e princípios.

No Brasil, estima-se que a maioria dos homicídios que ocorrem atinge pessoas jovens: 
do total de vítimas em 2010, cerca de 50% tinham entre 15 e 29 anos. Desses, 75% são negros. 
Somente em 2012 foram registrados aproximadamente 30 mil jovens assassinados no país, 
sendo 76,5% negros ou pardos e 23,5% brancos. 

A violência contra a juventude ocorre de várias formas, Física, Psicológica e moral, 
Sexual, Patrimonial, Institucional, Assédio Moral, Assédio Sexual, entre outros, acontece em 
casa, no trabalho, no movimento sindical e em diferentes espaços da sociedade. Essa realidade 
não deve ser tolerada.

Números evidenciam que praticamente 55% dos jovens começam a trabalhar antes dos 

“

14 anos, sendo que destes 60% não conseguem terminar os estudos. Normalmente, ocupam os 
postos de trabalho mais precarizados, sem garantia de direitos e benefícios, sofrendo assédio 
moral. Sendo assim, queremos a partir da plataforma nacional de juventude Cutista o forta-
lecimento da estrutura da CUT para dentro do movimento sindical, construindo políticas que 
cheguem de fato aos jovens da base, combatendo qualquer forma de violência juvenil. Preci-
samos enfrentar os problemas a partir do local de trabalho, com os jovens trazendo as suas 
demandas para serem incorporadas à nossa pauta de ações.

Ao mesmo tempo em que a grande mídia e seus pseudoespecialistas tentam pautar uma 
discussão sobre o encarceramento de jovens e adolescentes em cadeias comuns e a redução da 
idade mínima para serem julgados como criminosos adultos, o país passa por um período de 
sangrenta guerra que vem, ilegitimamente, exterminando sua juventude. A violência urbana, 
enquanto representação simbólica da realidade em que estamos imersos, hoje se encontra num 
constante processo de assimilação como prática comum nas relações sociais. Ao mesmo tempo, 
a mídia apresenta a violência como espetáculo e como verdadeira paranoia, como se todos os 
ambientes, todas as cidades, todos os espaços, principalmente públicos, fossem espaços violen-
tos.  Percebe-se aí a tentativa de uma construção hegemônica de estabelecer a ordem social 
como forma de vida constituída pelo uso da força como princípio organizador das relações 
sociais. Todo e qualquer questionamento à “ordem social” hegemonicamente estabelecido deve 
ser combatido com uso da força. Neste jogo de “cabo de guerra”, a face mais visível e, ao mesmo 
tempo, mais vulnerável é a juventude brasileira.

Segundo o relatório do IHA (índice de homicídios na adolescência), pesquisa realizada 
pela UNICEF, 45% das mortes de adolescentes e jovens na faixa etária de 12 a 18 anos são por 
homicídio, ou seja, quase metade da juventude que está morrendo é vítima da violência direta, 
morte por arma de fogo.  Comparado a 83 países o país ocupa o 5º lugar na taxa de homicídios 
juvenis, onde a possibilidade de morte é 30 vezes maior do que na Europa e 70 vezes maior do 
que na Grécia.

É preciso entender a juventude 
trabalhadora como o presente e o futuro 
da nossa central e do nosso partido, nesse 
sentido a juventude CUTista e a juventude 
PeTista continuarão a combater toda e 
qualquer violência contra a juventude 
do campo e da cidade e deverá seguir 
construindo ações estaduais e nacionais 
com o conjunto dos movimentos sociais.
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Só a luta nos garante!
Juvândia Moreira Leite | Coletivo da Sindical Nacional do PT, membra do Diretório 
Nacional, e ex-presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.
Ivone Maria da Silva | Presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco 
e Região, militante da Sindical Nacional do PT.

A Reforma Trabalhista modifica mais de 200 dispositivos da Consolidação das Leis 
trabalhistas (CLT) e foi elaborada e encomendada por empresários e banqueiros.

Entre os itens da reforma está a prevalência do negociado sobre o legislado inclusive 
nos casos em que os direitos previstos em lei são rebaixados, como a redução do horário 
de almoço, parcelamento das férias em três períodos e compensação de hora extra, e vá-
rios outros temas.  Também estabelece formas de contratação precárias, como o trabalho 
autônomo com exclusividade e por tempo indefinido, terceirizado sem limites, inclusive na 
atividade fim dos bancos e o contrato intermitente, ou seja, o trabalhador fica à disposição 
da empresa sem jornada definida e só recebe de acordo com as horas trabalhadas, mesmo 
que seja chamado a trabalhar apenas algumas horas em um mês.

Para justificar o desmonte trabalhista, os banqueiros destacam a importância de mo-
dernizar relações de trabalho, justificando que a legislação trabalhista brasileira é rígida. 
Não é verdade. A legislação trabalhista brasileira é extremamente flexível ao permitir, por 
exemplo, que os bancos demitam seus funcionários e fechem postos de trabalho a qualquer 
momento. De 2012 até junho de 2017, de acordo com dados do Caged, foram eliminados 47 
mil postos de trabalho nos bancos. Somente no ano passado foram mais de 20 mil postos 
de trabalho fechados. O setor que mais lucra no país ganhou, somente no primeiro trimes-
tre deste ano, um lucro líquido de R$ 17,3 bilhões, com crescimento de 30% em relação ao 
mesmo período do ano passado. Esse valor representa o resultado dos cinco maiores bancos 
atuantes no Brasil (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú-Unibanco e 
Santander). Ou seja, os bancos usam a rotatividade para ganhar ainda mais e aumentar 
seus lucros bilionários. Mas, ao diminuir custos, essa rotatividade penaliza o governo que 
gasta mais com seguro desemprego, prejudicando o Brasil e os trabalhadores.

Para as mulheres o desmonte trabalhista será ainda pior. Na categoria bancária, as 
mulheres ocupam 49% do total de postos de trabalho e recebem, em média, salários 23% 
menores que os dos homens. Essa realidade é ainda mais injusta quando se observa que as 
mulheres bancárias têm escolaridade maior que a dos bancários. 80% das bancárias têm 
nível superior completo, enquanto entre os homens esse percentual cai para 74%.

Em seus Relatórios Anuais de Sustentabilidade os bancos apresentam algumas infor-
mações que ilustram a desigualdade com a qual as mulheres são tratadas nestas instituições. 
No Bradesco, por exemplo, o salário médio das mulheres da área Supervisão/Administra-
tiva representa apenas 85% do salário médio dos homens que trabalham na mesma área.

Além da diferença salarial, a injustiça se expressa também no acesso aos cargos 
mais altos da instituição: o Santander, por exemplo, tem 161 homens diretores e apenas 33 
mulheres no mesmo nível de cargo. Nos cargos gerenciais são 655 homens e apenas 234 
mulheres. E isso em um banco que tem em seu quadro 59% de mulheres. No Itaú a situação 
não é diferente. A diretoria tem 94 homens e apenas 13 mulheres.

“

Ainda mais preocupante é que mesmo nos bancos públicos a discriminação de gênero 
é latente. A diretoria estatutária do Banco do Brasil tem 36 homens e apenas uma mulher. 
Na Caixa apenas 7% dos cargos de dirigentes são ocupados por mulheres.

Tal desigualdade é fruto de uma sociedade machista e sem cultura de relações com-
partilhadas e o resultado é que as mulheres ficam um tempo maior fora do mercado de 
trabalho. Além disso, as mulheres têm taxa de desemprego mais elevada e serão as maiores 
vítimas do trabalho terceirizado e precarizado. Isso vai reforçar a extrema desigualdade 
do mercado de trabalho, provocando o aumento da miséria feminina, aumentando a de-
pendência financeira das mesmas e, consequentemente, a violência contra as mulheres. 
As mulheres também serão as mais penalizadas com a Reforma da Previdência, pois suas 
contribuições são mais instáveis e consequentemente a maioria das mulheres hoje se apo-
senta por idade em função da dificuldade de acumular tempo de contribuição.  

Essa desigualdade também inclui os trabalhadores negros. De acordo com dados da 
RAIS/MTE, em 2014, o total de admitidos nos bancos privados apenas 3,2% eram pretos, 
18,3% eram pardos e 75,5% eram brancos. Nos bancos públicos o percentual de admissões 
foi de apenas 4,1% pretos, 29,7% pardos e 63,3% brancos. Essa diferença de oportunidades 
pode ser percebida nas instituições financeiras. O Censo da Diversidade 2014 mostra que 
a participação de negros no setor teve um aumento pequeno nos últimos seis anos - ape-
nas 5,7 pontos percentuais. Em 2014 apenas 24,7% da categoria bancária era composta de 
negros e negras.

A igualdade de oportunidades é uma 
reivindicação da categoria. Nossa 
mobilização precisa reforçar a importância 
de oportunidades iguais como mais um 
eixo de resistência contra a reforma 
trabalhista e previdenciária que atingirá 
a toda a classe trabalhadora, mas, 
fundamentalmente aqueles segmentos 
que já são marginalizados e relegados 
aos postos de trabalho mais precários e 
desprotegidos. 
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Sindicalismo cidadão
Jacy Afonso, Coletivo da Sindical Nacional do PT e secretário de Organização do PT/DF.

A CUT foi fundada em agosto de 1983, depois de 19 anos do golpe militar. A CUT é um ato de res-
gate da luta contra a ditadura militar e em plena efervescência da ação sindical iniciada por Lula e 
conhecido como Novo Sindicalismo. 

Em 1983 o Brasil tinha alta inflação, enormes taxas de desemprego. Essas eram as principais 
pautas da luta dos trabalhadores.  Sem esquecer da luta estratégica pelo fim da ditadura militar. 
Então, nesse período as questões econômicas determinavam a ação sindical, não significando que 
não havia outras pautas. 

Em 1988, dez anos após o início do Novo Sindicalismo, cinco anos após a fundação da CUT, que 
nasceu aos cinco anos das marcantes greves do ABC, realiza-se o III CONCUT em Belo Horizonte, onde 
a Tese 10 teve supremacia, apresentada pela corrente majoritária da CUT, a articulação sindical, que 
dentre outros temas, aborda a questão do sindicalismo cidadão, e foi criada a Secretaria de Política 
Sociais. Significa que queríamos, fizemos e queremos ampliar esse sindicalismo, sem abrir mão do 
sindicalismo classista, de base, democrático, de luta, rumo a uma sociedade socialista, destacado no 
Art 1º do Estatuto da CUT. 

Dois anos antes no II CONCUT no Rio de Janeiro foi criada a Comissão da Mulher Trabalhadora, 
que tinha como principal tarefa discutir a questão de gênero. E queríamos também debater questões 
dos negros, da juventude, dos portadores de necessidades especiais, dos indígenas, de todos os gru-
pos até então não levados em consideração de forma específica dentro da Central.  E hoje esses são 
temas que a CUT trata e debate. Por exemplo, nossa atuação junto ao Conselho Curador de FGTS, 
e atendendo a uma reivindicação histórica da CUT e dos movimentos de moradia, LULA e DILMA 
geraram o Programa Minha Casa, Minha Vida.  Assim, pela pressão dos trabalhadores organizados, 
usando recursos públicos e privados (estes dos cidadãos que depositavam ali recursos oriundos de 
seu trabalho), foi criada uma ação para construir moradia pelo Brasil, dando acesso a casa a uma 
parcela da população que jamais havia tido essa oportunidade. Esse é um dos programas que está 
sendo destruído pelo golpe.

Falar sobre isso para a Secretaria Sindical do PT nesse momento em que estamos organizando o 
Encontro Nacional Sindical do PT, que no dia 23 acontecem as etapas estaduais e em outubro a etapa 
nacional, nos leva à reafirmação de que precisamos aperfeiçoar a pauta do sindicalismo cidadão. 

Gostaria de retomar um artigo que escrevi em 1º de maio de 2013, portanto antes das manifesta-
ções de junho daquele ano, lembrando que estas foram sequestradas pela Rede Globo e pelo capital. 
As reivindicações de então eram legítimas e lutavam por acesso ao transporte de qualidade. 

Nesse artigo tratávamos de cinco desafios: 

1. Consciência de classe, a premissa mais importante para a ação sindical. Perceber 

que somos parte da classe trabalhadora é imprescindível para traçarmos uma ação 

sindical estratégica de longo prazo, com vistas à mudança da sociedade.

2. A forma de estabelecer o diálogo com nossos associados, com a classe trabalhadora. 

As mudanças sociais, os novos meios de comunicação exigem um novo discurso junto 

aos trabalhadores.  Destacando que estávamos no quarto mandato de um governo de-

mocrático e popular e ainda não tínhamos clareza de nossa ação sindical, que exigia 

ser diferenciada, com autonomia em relação ao PT, ao governo e aos patrões. Então, 

questionávamos como deveria ser esse diálogo, esse discurso com a classe trabalhadora.  

Considerando, ainda, que grande parte dos trabalhadores são jovens, que não vivencia-

ram a ditadura militar e nem os impactos de governos neoliberais, tendo a experiência 

maior de vida nos governos democráticos e populares do PT. Que forma de abordagem 

precisávamos fazer com esses trabalhadores?

3. A unidade da classe trabalhadora era o terceiro tema abordado. Infelizmente no Brasil 

há uma fragmentação sindical. Mas o sindicato é único, representa o conjunto dos traba-

lhadores, independentemente de sua opção partidária, religiosa ou quaisquer outras. É a 

sinergia, a pujança de um sindicato vem exatamente da sua unidade. Um discurso X ou Y 

se torna vazio se não há convencimento da base de que aquele programa, aquela ação pro-

posta pela direção do sindicato é passível de realização, de ser efetivada. A categoria precisa 

acredita na direção e junto com ela organizar a luta para a conquista das reivindicações.

Portanto, mesmo que não exista uma unidade orgânica, é preciso construir uma unidade 

política de ação. Isso não significa que a CUT vai se diluir no conjunto das outras centrais 

sindicais. Esse é um risco e uma preocupação. O discurso de que as centrais sindicais são 

um clube, representam os mesmos princípios, precisa ser combatido com a explicitação 

dos princípios, das linhas de ação, das proposições da nossa Central. E apesar dessas 

características articula unidade com as demais centrais em determinadas questões, com 

determinados objetivos. Essa situação já era confusa em 2013 e agora, com o Paulo Pereira, 

presidente da Força Sindical, votando pelo impeachment de Dilma, em defesa do Cunha e a 

favor do Temer, a incompreensão e os questionamento das pessoas se torna mais evidente.

Sem esquecer que a unidade também se constrói pela democratização de nossas enti-

dades. A questão da democracia interna é fundamental. Vemos hoje, dentro da CUT e 

nas entidades filiadas falta de democracia. Esse processo merece reflexão. Como o que 

acontece na categoria dos bancários nos últimos anos, quando a falta de democracia no 

Congresso da Contraf em 2015, e posteriores atitudes tomadas pela direção, compromete 

a organização nacional da categoria e da classe trabalhadora. 

4. A luta contra a flexibilização dos direitos também era nossa preocupação. Ou seja, a 

discussão sobre o PL 4330, à época. Muitas vezes testemunhávamos fraquejos de dirigen-

tes sindicais, inclusive entre os da CUT. E agora, mais do que nunca, com o desmonte dos 

direitos trabalhistas e sociais a organização sindical é imprescindível.

5. A ação junto às políticas públicas, que é o que determina um sindicalismo cidadão. 

Precisamos travar a luta pelos direitos humanos, contra a discriminação racial, de for-

talecimento do papel da juventude, empoderamento das mulheres, pelo acesso dos povos 

originários a políticas públicas, pela garantia da destinação das terras quilombolas a 

quem de direito, pela reforma agrária e pelo fortalecimento da agricultura familiar, contra 

a venda de terras aos estrangeiros, em defesa das empresas públicas, e outras mais. São 

temas que exigem nossa ação incisiva para derrotar ações governamentais que impedem 

o acesso da população a políticas públicas essenciais para sua qualidade de vida. 

Esse sindicalismo cidadão precisa estar articulado em ações permanentes. Mas também 
atuar em ações pontuais, como nas tragédias: enchentes, seca prolongada, acidentes crimino-
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sos, como o de Mariana. Em diversos momentos, como o de Mariana, a CUT esteve junto com 
os trabalhadores e com a população atingida. 

O sindicalismo cidadão impulsionado pela Tese 10, precisa ser fortalecido especificamente 
nesse momento. A atuação na Frente Brasil Popular é muito importante, significando uma 
representação de classe, uma marca na Frente, que demarca o sindicalismo classista. Para 
ter uma política sindical cidadão não nos permite abdicar do sindicalismo classista. Por isso a 
importância do diálogo com os desempregados, as pessoas da economia informal, entre outros. 
Precisamos reforçar ações no sentido da cidadania nesse momento para que o Congresso da 
CUT e o setorial do PT atuem nesse sentido.

Destaco que a nossa secretaria e o partido como um todo precisam ter orientação para 
os sindicalistas do PT. Quando fundamos e PT e a CUT, dizíamos que nem todos os cutistas 
eram petistas mas todos petistas eram cutistas, porque havia muitos sindicalistas do PDT, do 
PMDB, e outros partidos que estavam agrupados conosco. Posteriormente, com o crescimento da 
CUT vieram também o PCB, o PSB, o PCdoB. E também nem todos os petistas atuam somente 
na Central Única dos Trabalhadores. Temos petistas que estão em outras centrais sindicais. 

Portanto, é preciso definir a ação estratégica do Partido junto aos sindicalistas petistas 
que atuam em diferentes centrais sindicais. Entendo que a referência de Central Sindical 
é a CUT. Mas não podemos, enquanto petistas, desconsiderar a situação atual. Precisamos 
debater com os companheiros encaminhamentos adequados e compatíveis com os princípios 
das centrais e do PT. 

Estamos em um momento muito delicado. 
Precisamos considerar que as crises geram 
oportunidades, demonstradas em diferentes 
momentos históricos. Então, esse governo 
golpista e esse desmonte de direitos pode se 
configurar em oportunidade de fazermos 
uma correção de rumo do movimento 
sindical, reavaliando, reorganizando, 
propondo novas formas para uma atuação 
classista e cidadã do movimento sindical 
liderado pelo Partido dos Trabalhadores.

“

Sociólogos(as) e o PT: 
por um mundo transformador!
Sandra Carvalho, presidenta do Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo, 
militante da Sindical Nacional e do Setorial de Combate ao Racismo|PT
Michel Szurkalo, primeiro secretário do Sindicato dos Sociólogos do Estado de São 
Paulo e militante da Sindical Nacional do PT

 Quando falamos de uma profissão chamada de sociólogo(a) muitas dúvidas vem 
à baila, das mais elementares: o que fazem e para o que serve, as mais complexas. O que 
daria longas horas de debates acadêmicos, vou colocar neste material de maneira sucinta 
e objetiva.
 Sociologia serve para diagnosticar uma realidade, propor ações e agir. O sociólogo 
é um transformador nato. Nada fica como antes ao toque de um transformador. A essência 
é simples, uma “super carga” teórica e a necessidade de ação que a própria teoria provoca. 
Eis um agente de transformação coletiva. Um ator social preparado para a ação. E agir é 
com o sociólogo em seu fazer militante transformador!

Não importa se na iniciativa privada, a serviço do capital financeiro, ou se a serviço 
da comunidade em busca da transformação concreta da realidade. A função do sociólogo 
é agir para transformar, um(a) guerreiro(a) munido de conhecimento cientifico sobre a 
sociedade, ou de um determinado conjunto dela.

Pode ser de vanguarda ou de retaguarda, mas sempre um(a) batalhador(a) da “Scien-
tia robur máxima”, da força máxima da ciência, que vale mesmo quando é praticada com 
criticidade e determinação, rumo à transformação.

Não apenas na educação, mas em todos os campos de batalha onde se deseja a trans-
formação, da teoria à prática e de volta à teoria. Num ciclo de reflexões e ações críticas.

O movimento sindical, por exemplo, converge com a agenda destes profissionais. 
No movimento sindical certamente é possível identificar sociólogos/as, seja na posição de 
liderança sindical, parlamentar, gestor público, seja “camuflado” no papel de assessoria 
ou consultoria, mas sempre nas ruas e nos locais de trabalho como um interlocutor da 
transformação.

Um agente catalisador de novos cenários, na teoria e na 
prática.

Os(as) sociólogos(as) sabem que o Brasil, plural em cultura e agenda, é um campo 
vasto para este profissionais, e desta maneira acredita que no campo, na cidade, na flo-
resta e nas aguas, em cada canto, o PT é o partido que melhor representa este caminho.

E a interlocução da Secretaria Sindical com o movimento sindical é essencial para 
fortalecer a luta por uma sociedade mais justa e igualitária. O canal de transformação 
passa pelo diálogo entre partido e sociedade, entre sindicatos e trabalhadores, por meio de 
um importante instrumento que promova as ações necessárias às transformações.

Por isso, façamos do PT um instrumento 
sociológico de transformação social em diálogo 
com a classe trabalhadora, com a CUT –  
a central do novo sindicalismo - e nos setoriais, 
em busca de uma teoria que oriente a prática 
transformadora!
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O caminho é a organização sindical, e nesse sentido temos de lutar pela efetivação das 
comissões e/ou comitês de fábrica na representação dos\as trabalhadores\as com o acom-
panhamento dos sindicatos de base.

Devemos lutar sempre nas negociações coletivas de trabalho para fazer cumprir a CLT, 
barrando os itens desta reforma nefasta de sobrepor o negociado sobre o legislado; lutar 
contra essa proposta fortalecendo as negociações coletivas; garantir as informações, a 
liberdade e consultas aos trabalhadores\as em seus locais de trabalho e também regula-
rizar as negociações dos servidores públicos das três esferas; lutar pelo fim do interdito 
proibitório e garantir o direito de greve.

E, por fim, devemos sempre estar na luta dentro das nossas fábricas, sindicatos, confe-
derações e centrais, para que o próximo governo popular realize uma reforma que faça o 
Brasil crescer de novo sem colocar na conta do/a trabalhador/a brasileiro/a. 

Por isso, a CUT luta desde já pela a 
revogação de todas as reformas maléficas 
do governo ilegítimo de Michel Temer.

Foto: Ricardo Stuckert

O caminho da negociação 
coletiva nos fortalece
Maria de Fátima Veloso Cunha, membro da Executiva da CUT e militante da Sindical 
Nacional do PT | Shakespeare Martins de Jesus Silva, membro do Coletivo da Sindical 
Nacional do PT

Nestes últimos anos, o Congresso Nacional, que tem na sua maioria deputados/as a 
serviço das elites, empresários da indústria e do agronegócio, e que não se conteve em 
“impitimar” a presidenta Dilma Vana Rousseff, democraticamente eleita através do voto 
popular, vem para cima da classe trabalhadora em prol do capital com suas reformas que 
visam retroceder a política social do país.

As reformas previdenciária e trabalhista visam, além de enriquecer mais os patrões, em-
pobrecer a classe trabalhadora cada vez mais com as terceirizações, os acordos que valem 
mais do que a lei ou simplesmente o fato de provocar a perda do direito de se aposentar.

No caso da reforma trabalhista implementada pela Lei 13467\2017, que foi para o Senado 
Federal com a denominação de PL número 38\2017, ela é nefasta em toda sua extensão, 
pois trata-se de uma proposta de retirada e destruição dos direitos em todos os setores e 
implementa toda uma agenda neoliberal, que ataca três pontos básicos da classe:

1º - Contrato e jornada de trabalho, onde o empregador terá a possibilidade de contra-

tar funcionários a partir da terceirização, com salários mais baixos e sem os direitos 

básicos fundamentais como 13º salários, férias, sem a devida representação sindical, 

entre outras;

2º - Negociações coletivas e organização sindical no local de trabalho, que passam a 

não existir prevalecendo apenas um acordo firmado entre empregador e empregado/a, 

prejudicando o/a trabalhador/a, que estará sozinho/a e sem condições de fazer um justo 

acordo;

3º - Justiça do Trabalho, que era uma estância que julgava os mandos e desmandos do 

empregador, sendo um guardião da CLT, que está sofrendo um profundo desmonte. Em 

síntese, o substitutivo apresentado pelo relator, além de retirar direitos, expõe a classe 

trabalhadora a uma precarização e exposição à instabilidade e insegurança na defesa 

dos seus direitos. 

Nesse sentido, nós precisamos organizar e fortalecer as nossas mobilizações para garan-
tir o contrato de trabalho e restringir os contratos temporários, a terceirização, o contrato 
intermitente e o fim das horas extras, além de não permitir a possibilidade de as compa-
nheiras trabalharem em lugares insalubres no período de gestação. 
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Conjuntura e desafios

A Conjuntura Internacional - Os anos 80/90 foram marcados pela finalização do ciclo de 

ditaduras militares e governos de exceção na América Latina, pela crise dos países do chamado 

“socialismo real” e pela rápida expansão do neoliberalismo na América Latina e no Caribe.

A partir de 1998, com a eleição de Hugo Chávez na Venezuela e depois Kirchner na Argentina 

(2001) e Lula no Brasil (2002), iniciou-se um processo de eleições de governos de esquerda e pro-

gressistas que implementaram um conjunto de políticas públicas de inclusão social e transferência 

de renda, combate à fome, à pobreza e à miséria, ampliação de direitos e que alteraram significa-

tivamente o papel do Estado nos projetos de desenvolvimento. Algumas transformações estruturais 

aconteceram como a reforma da lei dos meios de comunicação na Argentina e, ainda mais, nas 

refundações constitucionais da Venezuela (1999), do Equador (2008) e da Bolívia (2009)

Esse período alterou a geopolítica mundial (BRICS) e regional (UNASUL, CELAC, democra-

tização do MERCOSUL) e pode ser considerado um período marcado por um ciclo progressista de 

governos antineoliberais.

A partir da crise do capitalismo global em 2008, gerado pela desregulamentação do sistema 

financeiro global, temos assistido a uma rearticulação da direita política e econômica, e a volta 

dos golpes de Estado na região (Honduras em 2009, Paraguai em 2012 e Brasil em 2016), além de 

processos de desestabilização na Venezuela (que começou em 2002 e continua até hoje), na Bolívia 

em 2008 e no Equador em 2010.

Não é por acaso, que a grande maioria desses países vinha adotando medidas e posições em 

defesa de uma nova ordem internacional de caráter multilateral, questionando a hegemonia dos EUA 

e exigindo reforma das organizações internacionais, que como herdeiras do contexto pós-segunda 

guerra mundial, já não refletem o mundo atual.

Nos países centrais, as políticas neoliberais não foram interrompidas com a crise de 2008. Os 

grandes estados capitalistas fizeram uma profunda intervenção estatal, mas seu objetivo foi salvar 

o grande capital, sem alterar seu padrão de acumulação.

Essa intervenção impediu o colapso, mas à custa de uma ampliação da polarização social, 

fruto da adoção de políticas de austeridade, num momento em que a economia mundial necessitava 

de estímulos, levando ao resultado atual de estagnação do crescimento econômico mundial, evoluindo 

para uma profunda crise social e política.

As principais características do atual cenário mundial são as crises, as guerras e a instabili-

dade generalizada.  A subordinação crescente do capital produtivo à lógica das finanças é uma das 

características constitutivas do capitalismo deste último século, e a concentração de renda mundial 

atinge níveis nunca vistos neste início de um novo século. 

A ONG OXFAM divulgou recentemente que, no mundo, oito bilionários acumulam a mesma 

riqueza que a metade mais pobre da população do planeta (3,6 bilhões de pessoas). No Brasil, os 

seis (6) maiores bilionários concentram a riqueza que mais de 50% da população (100 milhões de 

pessoas). São eles, segundo a revista Forbes: Jorge Paulo Lemann, sócio da Ambev e dono de marcas 

como Budweiser, Burger King e Heinz, entre outras; Joseph Safra, dono do Banco Safra; Marcel 

Artur Henrique da Silva Santos, Coletivo da Sindical Nacional do PT, 
Diretor da Fundação Perseu Abramo, ex- presidente da CUT. Hermann Telles e Carlos Alberto Sucupira, também sócios da Ambev; Eduardo Saverin, cofundador 

do Facebook e João Roberto Marinho, herdeiro do grupo Globo.

Um estudo do Instituto Federal Suíço de Pesquisa Tecnológica selecionou 43.000 (quarenta e 

três mil) grupos empresariais mais importantes do mundo e analisou a forma como o controle des-

sas empresas está entrelaçado. Chegaram a uma cifra impressionante: só 737 (setecentos e trinta 

e sete) grupos controlam 80% do mundo corporativo, sendo que destes, 147 controla 40%. E, destes 

147, 75% são essencialmente grupos financeiros.

Por outro lado, as deficiências dos processos democráticos decorrem das vulnerabilidades das 

instituições diante dos poderes e da pressão do sistema financeiro, das multinacionais, das grandes 

corporações e das manipulações da opinião pública pela mídia corporativa.

Em todos esses países os meios de comunicação têm atuado como articuladores de golpes 

através da desinformação, e em muitas ocasiões, usando o discurso do combate à corrupção para 

justificar os ataques à democracia.

A Conjuntura Nacional - É nesse contexto e nessa conjuntura de contraofensiva neoliberal 

que se dá o golpe no Brasil em 2016. E cada dia que passa vai ficando mais claro para a classe tra-

balhadora o real sentido do golpe, o real objetivo do golpe: a disputa pela renda nacional, a disputa 

pelas riquezas nacionais (pré-sal, água, energia, minerais, alimentos) por grandes corporações e 

grupos financeiros nacionais e internacionais, é enfim a luta de classes!

O governo golpista de Temer está refazendo a Constituição e, sem legitimidade, efetiva o pro-

grama antipopular e antinacional derrotado nas urnas desde 2003. Trata-se de outro projeto de País, 

envolvendo uma visão sobre o Estado e suas instituições, sobre a economia, as relações de trabalho, 

a sociedade, a política, o poder coercitivo, a democracia, a cultura, os valores e os modos de vida.

Depois de aprovar uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC 55) que promove o ajuste 

fiscal e congela por vinte anos os investimentos públicos, pretende continuar a privatização de áreas 

estratégicas da economia, enfraquecer os bancos públicos, vender nossas terras e entregar nosso 

território, criar as condições para o massacre dos indígenas e dos trabalhadores rurais.

A proposta de desmonte da Seguridade Social, em especial a Previdência Social, ampliará 

o tempo de contribuição, diminuirá o acesso aos benefícios pelos setores mais vulneráveis, o que 

junto com a queda brutal na renda (fruto do desmonte trabalhista) irá inviabilizar a sustentação 

da previdência, contribuindo para sua privatização e comprometendo irremediavelmente o futuro 

dos trabalhadores e trabalhadoras.

Em linha com o objetivo de ampliar a acumulação de capital e os lucros do sistema financeiro e 

das empresas, é fundamental atacar os direitos dos trabalhadores e destruir a possível resistência do 

movimento sindical a esses objetivos. Daí a importância de aprovar a reforma trabalhista, que nada 

mais é do que o desmonte de tudo aquilo que foi construído com muita luta desde a industrialização 

no Brasil em 1930 e depois com os direitos sociais consolidados na Constituição Federal de 1988. 

Os fundamentos político-ideológicos da reforma trabalhista se baseiam na construção do dis-

curso (falso, é claro) da chamada “modernização”: a legislação trabalhista é o obstáculo, o entrave à 

dinâmica do capitalismo internacional em pleno século XXI. Não “combina” com a difusão de um novo 

padrão de industrialização caracterizado por empresas enxutas, novas formas de gestão do trabalho, 

processo de fragmentação das cadeias produtivas e acirramento da concorrência internacional.

Assim, as principais medidas são: substituir a lei pelo contrato; adoção de legislação mínima, 

residual, complementada pela negociação coletiva e o contrato de trabalho; a adoção de diferentes 

tipos de contrato; o direito universal trocado por direitos diferenciados; a descentralização da ne-

gociação coletiva por empresa; a substituição da intervenção estatal na resolução de conflitos pela 

autocomposição das partes.
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Instituem-se como oposição aos contratos por tempo indeterminado, as diversas formas de 

contrato e de jornada de trabalho: trabalho temporário, terceirizado, jornada parcial, trabalho au-

tônomo e trabalho intermitente se instituem como oposição aos contratos por tempo indeterminado.

Os principais impactos para os sindicatos são: o aprofundamento da fragmentação das bases 

de representação sindical; a prevalência do negociado sobre o legislado e a inversão da hierarquia 

dos instrumentos normativos; a possibilidade de negociação individual de aspectos importantes 

da relação de trabalho; a eliminação da ultratividade dos acordos e da clausula mais favorável; a 

representação dos trabalhadores no local de trabalho sem participação dos sindicatos no processo 

eleitoral e a redução de recursos financeiros das entidades sindicais de trabalhadores (as).

Os efeitos desestruturantes da reforma do mercado de trabalho tendem a afetar negativamente 

a capacidade de ação dos sindicatos com o crescimento do emprego precário em setores de baixa 

tradição sindical e com o aprofundamento da fragmentação dos trabalhadores (as) em diferentes 

categorias profissionais, as possibilidades de a negociação coletiva assegurar condições dignas de 

trabalho reduzem-se drasticamente.

As consequências serão: aumento da vulnerabilidade; expansão da precarização; da insegu-

rança e da desproteção e ao contrário do que dizem, vai trazer mais insegurança jurídica, mais 

reclamações, mais ações coletivas, além de conflitos imprevisíveis.

O desmonte trabalhista estimula a individualização das relações de trabalho ao revogar o 

princípio da norma mais favorável e estabelecer uma nova hierarquia de fonte normativa do direito 

do trabalho, que passará a se dar na seguinte ordem de preponderância: o contrato individual de 

trabalho, a convenção coletiva de trabalho e por fim, a LEI. A reforma, portanto, busca esvaziar a 

prerrogativa dos sindicatos na solução dos conflitos e na definição das regras que regem a relação 

de emprego.

A pá de cal desse processo é a exclusão explicita do sindicato da comissão organizadora da 

eleição da representação dos trabalhadores no local de trabalho (antiga reivindicação do movimento 

sindical). Ao excluir o sindicato, a comissão será CONCORRENTE ao sindicato, agravado pelo fato 

de que este é impedido de ter organização dentro do local de trabalho.

Uma necessária e profunda rediscussão da concepção e da pratica sindical; do debate acerca 

das novas formas de organização sindical; da importância de conhecer em profundidade quem são 

e o que pensam as novas classes trabalhadoras, seus sonhos e seus desejos; são alguns dos desafios 

urgentes para enfrentar os próximos vinte anos, com muita formação sindical, política e ideológica, 

mas principalmente com muita mobilização e com muita luta, como vem sendo demonstrado pela 

CUT, pelo PT e pelo conjunto dos movimentos sociais.   

A atual situação mundial, regional e nacional requer a maior unidade possível da esquerda, 

dos progressistas e dos democratas para enfrentá-la, impondo a construção de uma agenda comum 

dos partidos políticos, movimentos sociais e sindicatos, a exemplo do que vem sendo construído no 

âmbito da Jornada Continental por Democracia e Contra o Neoliberalismo, por um conjunto de redes 

e movimentos sociais, incluindo a CSA - Confederação Sindical das Américas.

Da mesma forma, o documento recentemente aprovado na reunião do Foro de São Paulo, 

realizado em julho de 2017, em Manágua, na Nicarágua, chamado “Consenso de Nuestra América” 

aponta para um programa político de acordos da esquerda, dos partidos e movimentos populares 

de América Latina e Caribe.

Assim como, no Brasil, o fortalecimento da Frente Brasil Popular e a manutenção do diálogo 

com a Frente Povo sem Medo devem convergir para a ampliação das mobilizações sociais na luta 

por democracia, por diretas já, por Fora Temer e nenhum Direito a menos.

“
Os golpistas sabem que no voto, esse projeto de um “outro Estado, outro País” a serviço do 

capital, nunca seria aprovado, por isso o golpe (parlamentar jurídico, midiático) contra a Presi-

denta Dilma, mas eles querem mais: criminalizar e enfraquecer os movimentos sociais, destruir o 

Partido dos Trabalhadores, e impedir que sua principal liderança possa se candidatar novamente a 

Presidência da República. Mas os golpistas não entendem como pode o Partido dos Trabalhadores 

resistir e estar à frente de todos os outros Partidos na preferência do eleitorado quando perguntado 

se tem algum partido em que ele se identifica; e pior, (para eles), como pode depois de ser atacado 

todos os dias pela manhã, tarde e noite o ex-presidente LULA ainda continua na frente de todas as 

pesquisas eleitorais realizadas.

É porque a grande maioria do povo sabe 
com quem pode contar.

E LULA, o PT e a CUT sabem a força
e a importância da militância cutista
e petista. 

Foto: Ricardo Stuckert
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PT, CUT 
e Frente Brasil Popular
Jandyra Uehara Alves, membro do Diretório Nacional do PT 
e da Executiva Nacional da CUT

A Frente Brasil Popular fará dois anos e se prepara para a realização da sua 2ª Conferência 
Nacional em dezembro, na pauta, questões programáticas, de concepção e organização. A FBP 
nasceu da necessidade política de manter a articulação dos movimentos populares, organizações 
sindicais, partidos, setores sociais e da intelectualidade que se uniram e garantiram a vitória 
da presidenta Dilma Rousseff no segundo turno das eleições de 2014. A CUT, acertadamente, 
investiu desde o início nesta construção, compreendendo a necessidade da mais ampla unidade 
popular em defesa dos direitos e das conquistas, em defesa das liberdades democráticas, em 
defesa da soberania nacional e da integração regional. 

Em 2015, as táticas da direita ainda se apresentavam de forma diferenciada - havia os que 
preferiam manter o governo prisioneiro do programa derrotado nas urnas, afastando-o da classe 
trabalhadora e das classes populares; havia os que queriam retomar imediata e diretamente o 
controle do governo, já dando claros sinais da preparação do golpe que consumaram em 2016.

Na Frente Brasil Popular isto significou a difícil tarefa de defender o governo democra-
ticamente eleito e ao mesmo tempo lutar contra a política econômica do governo Dilma, que 
caminhou na contramão do programa vitorioso nas urnas prevalecendo a posição de que a luta 
pela democracia só teria êxito se articulada com a luta pelos direitos da classe trabalhadora, 

Até 31 de agosto de 2016, a Frente Brasil Popular comandou as lutas contra o impeachment 
da presidenta Dilma, articulando todos os esforços possíveis de mobilização popular em várias 
ações conjuntas com a Frente Povo Sem Medo.

Embora o golpe tenha se consumado, as lutas construídas pela Frente Brasil Popular foram 
fundamentais para o acúmulo de forças que reunimos neste período de defensiva e de extre-
ma dificuldade, tornando-se a mais importante articulação de resistência ao golpe. E segue 
fundamental.

A Frente Brasil Popular deve ser uma ferramenta para a construção da unidade das forças 
populares para lutar por reformas estruturais, defender as liberdades e conquistas ameaçadas 
pela contraofensiva da direita, lutar por Fora Temer, Diretas Já e pela Constituinte. 

No interior da FBP, há posições diferentes em relação à Constituinte, bem como prioridades 
em relação a estes objetivos. Há setores também da FBP que não defendem a candidatura Lula 
e preferem candidaturas de centro. Cabendo a nós do PT e da CUT defender Lula e a impor-
tância de sua candidatura.

O eixo central dos petistas e cutistas na Frente deve ser trabalhar pela unidade em torno 
da mobilização político-social, preservando a autonomia das organizações, cabendo à Frente 
Brasil Popular a articulação das ações e a construção da unidade na diversidade.

Vida longa, combativa e vitoriosa ao PT, 
à CUT e à Frente Brasil Popular!

Foto: Ricardo Stuckert






