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OF.: EE13015101180/2019/SG/CUT                                        São Paulo, 18 de fevereiro de 2019. 

 

RESOLUÇÕES 

 

A Direção Executiva da CUT reuniu-se nos dias 13 e 14 de fevereiro, em São Paulo, para avaliar a 

conjuntura e atualizar seu o plano de lutas.  

Está em curso a implementação de um novo regime político, de caráter autoritário, que corrói as 

instituições democráticas, adequando-as aos interesses do mercado e à agenda neoliberal, ao 

mesmo tempo em que responde às forças políticas de direita e de extrema direita que elegeram 

o atual presidente. Essa agenda vem sendo implementada com medidas que dão continuidade 

ao desmonte do Estado e das políticas públicas, apontam para um novo padrão de regulação do 

trabalho, que pretende aprofundar a reforma trabalhista, e para um regime previdenciário, que 

destrói o atual sistema de seguridade social pública e solidária. 

As primeiras iniciativas do governo, através de decretos e medidas provisórias, estão sendo 

complementadas por projetos de lei que  destroem avanços obtidos no campo da cidadania, 

violam direitos constitucionais, aprofundam as desigualdades, aumentam a violência, 

especialmente contra setores mais vulneráveis da população e vêm acompanhadas do discurso 

que dissemina o ódio e a intolerância, a agressão e o medo, estabelecendo um retrocesso 

civilizatório. 

 Está se concretizando uma escalada em direção à vigilância, monitoramento, controle, repressão 

e criminalização das lutas sociais, dos movimentos populares, do sindicalismo combativo e de 

todos os setores da sociedade que contestem ou ameacem a nova ordem. Paralelamente, o povo 

pobre e negro das periferias, principal vítima da violência, será o principal alvo do pacote Moro, 

que viola garantias fundamentais e, na prática, institui a pena de morte mediante o estímulo 

ainda maior à impunidade de agentes policiais que matarem em serviço. 

Denúncias de corrupção, agravadas pela constatação de relações de familiares do presidente 

com o crime organizado, o desvio de verbas na campanha eleitoral pela direção do partido que o 

elegeu, o PSL, desgastaram a imagem do governo.  Medidas amplamente questionadas no país e 

no exterior, pronunciamentos desastrosos de membros do primeiro escalão, desencontros e 

contradições internas deixaram expostas a fragilidade e a falta de coesão do governo, cuja 

base parlamentar está longe de ter sido consolidada. No entanto, o governo tem a retaguarda 
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e tutela das Forças Armadas, cujos membros ocupam postos chaves no aparelho do Estado. 

Apesar dos desgastes, conta ainda com forte base de apoio social e com a cumplicidade de 

parte significativa do poder judiciário, da mídia e do empresariado, especialmente do setor 

financeiro. 

O crime cometido pela mineradora Vale em Brumadinho, com número assustador de vítimas 

humanas e danos incalculáveis ao meio ambiente, indignou a opinião pública e causou 

perplexidade e descrédito no exterior, pressionando o governo a rever as promessas de 

campanha de afrouxar as leis ambientais a favor das empresas. Este crime contra a vida e a 

natureza é decorrência direta da privatização: orientada tão somente pela obtenção de 

maiores taxas de lucro, a Vale foi negligente e imprudente com as medidas de segurança 

necessárias. Ademais, resultando em lesões, morte e desaparecimento de trabalhadores da 

empresa, os beneficiários das indenizações por acidente de trabalho encontram-se 

prejudicados pela reforma trabalhista e pelo desmonte da Justiça do Trabalho. 

É um cenário complexo para as forças democrático e populares e desafiante para a CUT. O 

momento exige unidade e posicionamento firme na defesa dos interesses imediatos e 

históricos da classe trabalhadora e ousadia ao repensar as formas de organização e luta. 

No centro do embate político, duas questões destacam-se mobilizando o movimento sindical 

cutista: a luta contra a reforma da previdência e a luta para libertar da prisão o ex-

presidente Lula. Estão intimamente ligadas, por simbolizarem a resistência contra a retirada 

de direitos e a defesa da democracia. 

A proposta de “reforma” da Previdência será apresentada pelo governo em 20 de fevereiro – 

data da Assembleia da Classe Trabalhadora convocada pela CUT e demais centrais na Praça 

da Sé em São Paulo e outras capitais – como sendo a de uma “Nova Previdência”, senha para 

seu intento de liquidar com o atual regime de Previdência pública e solidária, parte do 

sistema de Seguridade Social. Tudo aponta para outro regime que retira direitos, dificulta o 

acesso a benefícios e subordina o que deveria ser uma política pública aos interesses do 

mercado, instituindo um sistema privado de capitalização.  

 A CUT não aceita qualquer proposta que retire direitos, direitos não se negocia. Nosso 

sistema de seguridade social é superavitário, ao contrário do que alegam os defensores da 

reforma. Para manter este sistema em pé, o governo deveria cobrar os empregadores -  que 

sonegaram mais de 450 bilhões de reais, de acordo com o relatório da CPI da Previdência, 

realizada no Senado em 2017 - parar de desviar recursos destinados à seguridade,  estimular 

o emprego e valorizar o trabalho ao invés de precarizá-lo. 
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O enfrentamento ao desmanche da Previdência pública e solidária, que afetará toda a classe 

trabalhadora, da cidade e do campo (esta já sofre as consequências da MP 871 que dificulta o 

acesso dos trabalhadores rurais ao sistema), exige um grande trabalho de explicação junto às 

nossas bases do que está em jogo, enfrentando a máquina publicitária do governo, e exige 

também que tenhamos a orientação de criar as condições para uma Greve Geral – buscando 

a unidade com as demais centrais sindicais, movimentos populares e partidos representados 

nas frentes Brasil Popular e Povo sem Medo – no próximo período. 

Não haverá paz social neste país, neste cenário de retrocessos e  enquanto Lula estiver preso. 

Sua condenação, motivada por interesses políticos de impedi-lo de concorrer às eleições 

presidenciais, foi uma afronta à justiça e um atentado à democracia. A CUT não medirá 

esforços na campanha para libertá-lo.  

Levando em conta este cenário, a DE aprovou as seguintes resoluções: 

1 – Desenvolver a Campanha Nacional contra a Reforma da Previdência - A luta contra 

a reforma da previdência será um enfrentamento decisivo da classe trabalhadora contra a 

agenda neoliberal e regressiva do governo Bolsonaro. Será decidida nas ruas e na pressão 

sobre o Congresso Nacional. Terá centralidade na agenda da CUT no primeiro semestre. 

Considerando a importância estratégica desse enfrentamento para os desdobramentos da 

luta política no país, a DE aprovou a realização de uma campanha nacional contra a reforma, 

cujos detalhes são apresentados nas orientações e calendário em anexo. 

2 – Desenvolver a Campanha Lula Livre - Condenado sem provas, encarcerado 

ilegalmente numa clara violação da Constituição Federal e impedido arbitrariamente de 

concorrer às eleições de 2018, o ex-presidente Lula tornou-se um preso político. A luta por 

sua libertação está no centro da luta em defesa dos direitos e da democracia no Brasil. Neste 

sentido, a DE aprovou a realização de ampla campanha nacional para libertar Lula da prisão, 

indicando a necessidade de articular esta ação estratégica a todas as demais ações contidas 

no seu Plano de Lutas. 

3 – Realizar o 13º Concut. A Direção Executiva ampliada ratificou a deliberação da DN de 

realizar , em 2019, do 13º Concut, levando em conta a necessidade de conciliar as lutas do 

primeiro semestre ao processo congressual, focado no debate da importância de se adequar 

o projeto político organizativo da CUT ao atual momento histórico. Foi aprovada a realização 

do Congresso Nacional entre 7 e 11 de outubro, seguido pelos Congressos Estaduais, a serem 

realizados de 15 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Levando em conta este processo 

congressual, a DE ampliada aprovou  a prorrogação do mandato da direção das Estaduais da 

CUT até  o término da realização dos respectivos Cecuts. Ratificou ainda a decisão da DN que 
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elegeu a Coordenação do 13º Concut, seguindo os mesmos critérios de congressos 

anteriores. Detalhes sobre o processo congressual serão apresentados nos documentos 

Regimento Interno do 13º Concut e Orientações para o 13º Concut, a serem divulgados em 

breve pela Coordenação do Congresso. 

4 -  Articular as lutas no serviço público - Considerando a continuidade e a intensidade 
das medidas visando o desmonte do serviço público – EC 95, privatização generalizada das 
empresas estatais, terceirização, precarização do trabalho, extinção de repartições públicas – 
a DE aprova a realização de uma reunião com todas as entidades do serviço público no final 
de março, em data a confirmar, com o objetivo de articular as pautas e lutas dos servidores 
nas três esferas e dos trabalhadores e trabalhadoras de empresas estatais para promover a 
solidariedade e buscar o fortalecimento nas ações. 
. 
5– Implementar o Plano de Lutas – A Direção Executiva da CUT aprovou ainda o Plano de 

Lutas para 2019, articulando a busca da unidade das forças de esquerda com ações de massa 

e a pressão sobre o Congresso Nacional em defesa dos interesses da classe trabalhadora. 

Essas ações envolverão, além das campanhas destacadas acima - contra a reforma da 

previdência, pela libertação do ex-presidente Lula – manifestações e mobilizações contra as 

privatizações, em defesa do meio ambiente e da soberania nacional, contra a retirada de 

direitos e em defesa do emprego, pelo reconhecimento das trabalhadoras do campo e da 

cidade. Essas ações são detalhadas nas orientações e calendário em anexo. 
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ORIENTAÇÕES 

 

Campanha Nacional conta a Reforma da Previdência 

Levando em conta a experiência vitoriosa de mobilização e luta realizadas contra a proposta 

de reforma apresentada pelo governo Temer, a direção da CUT orienta suas bases a 

implementar a campanha semelhante, a ser realizada nacionalmente pelos sindicatos, ramos 

e estaduais, em unidade com as centrais sindicais e com os movimentos sociais. Esta 

campanha, a ser detalhada tão logo o projeto do governo for anunciado, deverá passar pela 

organização e comitês locais contra a reforma; pela pressão na base dos parlamentares, 

denunciando aqueles a favor da reforma como inimigos da classe trabalhadora; pela pressão 

sobre vereadores e prefeitos mostrando os efeitos nefastos da reforma sobre a economia do 

município e por amplo processo de panfletagem e diálogo com a sociedade, envolvendo os 

trabalhadores no local de trabalho, os moradores nos bairros e a população que circula nos  

locais de maior trânsito (estações de metrô, terminais de ônibus, praças, feiras e mercados 

populares). 

8 de março – Dia Internacional da Mulher Trabalhadora 

O8 de março, comemorado internacionalmente como o Dia da Mulher Trabalhadora, vem na 

sequência do processo de mobilização iniciado com a Assembleia Nacional da Classe 

Trabalhadora, em 20 de fevereiro, ponto de partida da luta contra a reforma da previdência, 

em defesa dos direitos, da democracia e de Lula Livre. A CUT orienta as Estaduais e Ramos a 

organizarem, junto com as Centrais Sindicais e Frentes Populares, manifestações massivas 

em todas as capitais onde a pauta específica das mulheres dialogue com as lutas mais gerais 

da classe trabalhadora. 

7 de abril – Um ano da prisão do ex-presidente Lula 

No dia 10/04 está prevista a votação das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 

no Supremo Tribunal Federal, que poderão restaurar o princípio de presunção da inocência, 

abrindo caminho para a libertação do ex-presidente Lula. Ela só virá, no entanto, com a 

alteração da correlação de forças mediante a pressão de movimentos de massa, com o povo 

na rua exigindo sua libertação. Por isso, a CUT convoca, junto com o Comitê Lula Livre e a 

Frente Brasil Popular, atos em todos os estados, entre 5 e 10 de abril, pela liberdade do ex-

presidente. 
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1º de Maio – Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Este ano, as Centrais Sindicais estão programando a comemoração unificada do 1º de Maio. 

Será um momento decisivo para celebrar a trajetória de lutas da classe trabalhadora e 

fortalecer as lutas que temos pela frente, em particular a campanha contra a reforma da 

previdência e a luta contra o desemprego. Neste sentido, a CUT orienta as Estaduais e Ramos 

a organizarem, junto com as Centrais Sindicais, atos unitários em todas as capitais. 

6 de Maio – Dia Nacional de Luta Contra as Privatizações. 

Há vinte anos, nesta data, foi formalizada a privatização da Vale, empresa responsável pelos 

crimes ambientais e sociais em Mariana e em Brumadinho. A impunidade e reincidência da 

empresa reacendem a importância da luta contra as privatizações que estão em curso no 

governo Bolsonaro, gerando demissões e colocando em risco a soberania nacional. Por estes 

motivos, a CUT conclama suas bases a se juntarem aos movimentos sociais para organizarem 

neste dia ações de denúncia do crime cometido pela Vale e de resistência às privatizações em 

curso, efetuadas por governos estaduais e pelo governo federal. 

Conferência Nacional da Formação 

Construída amplamente pela Rede Nacional de Formação da CUT, a 4ª Conferência Nacional 

de Formação está organizada nas seguintes etapas: local, estadual, regional e nacional. O 

evento está intimamente ligado às ações da CUT no primeiro semestre como processo que 

antecede à realização do 13º Concut. Foi estabelecido como um ato pedagógico educativo um 

processo de solidário de financiamento do evento através de diversas inciativas: doações de 

entidades sindicais, entidades parceiras e fornecedores; venda de bilhetes numa ação entre 

amigos, venda de artigos promocionais e realização de eventos culturais beneficientes. A 

CUT conclama os sindicatos, ramos e estaduais a se engajarem ativamente na realização da 

Conferência. Mais informações podem ser acessadas no hosite: 

http://conferencianacional.cut.org.br 

6ª Marcha Das Margaridas 

A Marcha das Margaridas, programada para 13 e 14 de agosto, é uma ampla ação das 

mulheres do campo, da floresta e das águas, para conquistarem visibilidade, reconhecimento 

social, político, assim como a cidadania plena. Neste ano de 2019, reveste-se de maior 

importância pela onda de racismo, machismo, LGBTfobia, xenofobia, que se avoluma à 

medida que o governo Bolsonaro inicia a gestão, assim como pelas iniciativas visando a 

retirada de direitos e colocando em risco a democracia. Além desta pauta, a Marcha das 

http://conferencianacional.cut.org.br/
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Margaridas deve mobilizar as mulheres em torno de duas ações fundamentais para a CUT: a 

campanha contra a reforma da previdência e a campanha Lula Livre. 

Neste sentido, a CUT conclama as Estaduais, Confederações, Federações e Sindicatos a 

priorizarem a 6ª Marcha das Margaridas, integrando trabalhadoras do campo e da cidade. 

Cientes das dificuldades financeiras pelas quais passamos, a Marcha busca formas 

alternativas para captação de recursos, como rifas, projetos, entre outras. Orientamos as 

Estaduais se integrem nesse esforço, em conjunto com as coordenações estaduais da Marcha.  
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RESOLUÇÃO 2  – CRIME AMBIENTAL EM BRUMADINHO 

 
 

 No dia 25 de janeiro de 2019, o município de Brumadinho (MG) foi atingido pelo 
rompimento da Barragem de Rejeitos da Mina do Córrego do Feijão da mineradora 
Vale S.A. Até o momento, foram registradas 166 mortes e 144 pessoas desaparecidas, 
sendo a grande maioria vinculadas à multinacional ou a empresas terceirizadas. Os 
números fazem do rompimento o maior acidente de trabalho do país além de deixar 
138 desabrigados 

 
 O Rio Paraopeba, afluente do São Francisco, foi contaminando com rejeitos químicos 

acabando com a vida do rio, alterando a flora e fauna da região e prejudicando 
populações,  tanto em sua saúde como em seu trabalho, já que muitas famílias 
dependiam economicamente do rio para as atividades de agricultura e a pesca. A 
complexidade do desastre exige um monitoramento permanente que permita avaliar 
todos os desdobramentos para a bacia hidrográfica. 

 
 Os alertas sobre a situação da mineração têm sido feitos continuamente por 

movimentos sociais e organizações. A repetição de mais um crime socioambiental, 
após três anos do crime da Samarco/Vale/BHP em Mariana, é inaceitável assim como 
as denúncias da falta de reparação às vítimas e a devida tomada de medidas por parte 
do Estado e das empresas responsáveis frente a situação. 

 
 Os acontecimentos em Brumadinho são evidência de como, mesmo após o crime da 

Samarco em 2015, a Vale não realizou uma avaliação adequada do risco das suas 
instalações nem tomou medidas preventivas nem de mitigação ante a possibilidade 
de repetição de um rompimento similar a Mariana. O caso não é isolado, os dados 
sobre a situação das barragens no Brasil são alarmantes, dentro de um total de 
24.092 barragens existentes, destinadas a diversas finalidades, 3.386 são 
consideradas de risco e 723 de alto risco, porém a estrutura de fiscalização no Brasil é 
insuficiente para garantir a segurança das barragens em operação e seu 
acompanhamento, o que acaba beneficiando as empresas infratoras. 

 
 O atual modelo de mineração e sua regulamentação tem permitido a procura por 

sistemas mais baratos que aumentem os lucros das empresas causando danos 
irreparáveis à sociedade. 
 

Frente ao crime de Brumadinho e o modelo de mineração é urgente: 
 

 Uma revisão exaustiva das barragens da mineração e outros modelos existentes no 
Brasil com o fim de ter dados que permitam uma avaliação real da situação e sobre as 
medidas necessárias sobre o licenciamento ambiental no nível estadual e federal; 
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envolvendo ministerios de Meio Ambiente, Energia e agências responsáveis como da 
Mineração e das Águas; 

 
 Investigação e responsabilização da Vale por parte do Ministério Público assim como 

a implementação medidas preventivas pela empresa nas suas instalações; 
 

  Avaliação, monitoramento e fiscalização sobre os impactos no meio ambiente da 
mineração e barragens no Brasil pelo Ministério de Meio Ambiente e demais órgãos 
competentes; 

 
  Acompanhamento e reparação das vítimas e populações atingidas por parte da Vale 

S.A pelo Judiciário com monitoramento do Ministério Público e Defensoria Pública; 
 

 Levantamento das condições de trabalho de funcionários registrados e terceirizados 
na mineração, conhecida como de alto risco e precarização por parte do Ministério 
Público do Trabalho e pelo Ministério da Justiça; 

 
 Para estas ações será fundamental a consulta e participação de trabalhadores/as, 

movimentos sociais, organizações e populações impactadas na formulação e 
implementação de medidas a serem tomadas. 

 
 A CUT adere ao dia 25 de fevereiro definido como um dia unitário de luta das Frentes 

Brasil Popular e Povo sem Medo, marcando um mês do crime da Vale em 
Brumadinho. Atos nas sedes da Vale e orientação de atos simbólicos nos locais de 
trabalho (1min de silêncio, velaços, etc) pela reparação dos atingidos, contra as 
privatizações e a lógica que coloca o lucro acima da vida. 
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CALENDÁRIO CUT 

Atualizado em 14 de fevereiro de 2019 

  

Fevereiro 

20 – Dia Nacional de Luta contra a Reforma da Previdência 

25  - Ato Nacional de Denúncia por um mês do crime da Vale  

4ª. Conferência Nacional de Formação –  Início das conferências estaduais 

 

Março 

8 – Dia Internacional de Luta das Mulheres 

16 – Encontro Nacional da Campanha Lula em São Paulo  

30 e 31 – 3ª. Conferência Nacional da Frente Brasil Popular  

4ª. Conferência Nacional de Formação –  Término das conferências estaduais 

 

Abril 

7 a 10 – Jornada Internacional de Solidariedade ao Lula  

4ª. Conferência Nacional de Formação –  Início das conferências regionais 

 

Maio 

1º – Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras  

6 – Dia Nacional de Luta Contra as Privatizações - 22 anos de privatização da Vale  

27 a 31 – 4ª. Conferência Nacional de Formação  
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Agosto 

13 e 14 – Marcha das Margaridas 

 

Outubro 

7 a 11 – 13º. CONCUT – Congresso Nacional da CUT 

15 - Início do período para a realização dos CECUT´s nos Estados 

 

Novembro 

1 a 3 – Encontro anti-imperialista pela democracia e contra o neoliberalismo em Havana-Cuba. 

20 – Dia Nacional da Consciência Negra. 

 

Dezembro 

15 - Final do período para a realização dos CECUT´s nos Estados. 

 

 

 

 


