



AVANÇAR  NA CONSTRUÇÃO DO SINDICATO CIDADÃO: OS DESAFIOS QUE A CUT TEM PELA FRENTE
A CUT, Central Única dos Trabalhadores, nasce no bojo de profundas mudanças na sociedade brasileira. Ao final da década de 70, junto ao processo de esgotamento do ciclo de crescimento fundado na substituição de importações, os trabalhadores passaram a promover grandes mobilizações e greves, intervindo nas relações de trabalho impostas pela ditadura e contra as desigualdades sociais e de renda, reivindicando o imediato processo de redemocratização. Esses movimentos levaram ao surgimento do chamado “novo sindicalismo”, que teve na CUT e seus sindicatos precursores a sua principal expressão. As greves metalúrgicas de 78, 79 , 80, as greves bancárias de 79, foram momentos expressivos de luta que colocaram em cena os trabalhadores como sujeitos políticos .
Essas grandes mobilizações dos trabalhadores precipitaram o processo de redemocratização e impulsionaram a retomada da iniciativa sindical, resultando, entre outros aspectos, na criação da CUT. Nossa central em apenas uma década foi capaz de alcançar uma abrangência nacional e representar as mais importantes categorias de trabalhadores. 
No entanto, o  processo de construção da CUT e de mobilizações sociais e populares direcionadas à ampliar os direitos de cidadania, democracia e justiça social, passou a enfrentar os novos problemas colocados pelas transformações econômicas, tecnológicas e ideológicas que já vinham transformando a economia e as relações internacionais desde o final da década de 70 na Europa e EUA. 
É preciso, em primeiro lugar, ressaltar o efeito devastador das políticas macro-econômicas  escolhidas pelo atual Governo Federal na sociedade brasileira. Aderiu incondicionalmente ao tripé neoliberal: desregulamentação, abertura comercial indiscriminada e financeira e privatização. Esse tripé vem colocando cada vez mais o país numa condição de ator submisso e passivo no cenário  internacional. A dependência dos capitais externos e a desnacionalização do parque produtivo, através de fusões e aquisições de grande vulto, são os traços mais visíveis da conta que estamos pagando, também transparente no ajuste do setor público, que corta gastos sociais para gerar megasuperávits destinados a preservar os gastos financeiros do Estado. Enquanto isso, as políticas sociais , mesmo as compensatórias, que nunca foram exatamente o forte de nossas políticas públicas, estão igualmente esvaziadas, em nome do ajuste fiscal exigido pelos mercados, através do FMI. 
Paralelamente, a liberalização comercial, produtiva e financeira nos anos noventa teve como consequência um processo de desestruturação de várias cadeias produtivas e uma onda de modernização através de um novo ciclo de expansão das empresas multinacionais e de difusão das inovações tecnológicas , organizacionais e gerenciais nos diferentes segmentos da atividade econômica.  
	O mercado de trabalho brasileiro herdado da década de 80,  já profundamente heterogêno, onde nem  o emprego assalariado formal era a forma predominante de ocupação, sofre então uma profunda desestruturação,  além do aparecimento do desemprego tecnológico/estrutural .
O desemprego  não só aumenta sobremaneira – sai da média de 10% no final da década de 80 para 19% no final de 99, mas também muda suas características. Muda de padrão, pois é um desemprego que tem forte concentração na área industrial, passa ser de longa duração, refletindo dificuldades na oferta de novas oportunidades de emprego e trabalho, bem como, mudanças nos critérios de seleção das empresas relacionados à educação, qualificação e requalificação profissional.  
 	Além disso, o emprego assalariado cresce menos em relação ao aumento  da ocupação por conta-própria, no comércio e nos serviços. Por sua vez ,segundo dados da RAIS/MTE, o emprego nas grandes empresas, antes predominante na década de 80, diminui  mais intensamente relativamente ao emprego gerado mais rápido, pois a grande empresa possui processos de reestruturação  poupadores de mão de obra, além da generalização de processos de terceirização.  
O aumento da ocupação no comércio e nos serviços foi acompanhada pelo ingresso acelerado da mulher no mercado de trabalho em busca da cidadania e, ao mesmo tempo, procurando  minimizar a perda de renda familiar. A participação da mulher no mercado de trabalho cresceu em apenas uma década  de 33% para mais de 45%, colocando novas demandas para as políticas públicas e para as organizações públicas, privadas, sindicais e sociais. E, para tornar o quadro mais  grave ainda, os salários das mulheres trabalhadoras são bem menores do que os homens, além dos postos de trabalho que ocupam serem em geral mais precários e flexibilizados.
Portanto ,a estrutura social , o perfil da classe trabalhadora,  têm sofrido fragmentações profundas e bastante diferentes daquela configuração que vinha se consolidando nas décadas de industrialização, em que as classes e suas organizações tendiam ao modelo clássico, especialmente o padrão europeu de organizações de categorias de trabalhadores. 
Assim, esse processo de fragmentação tem resultado, de um lado, na exclusão de milhões de pessoas de qualquer grupo organizado e, de outro lado, na forte expansão de ONGs e outras formas de organizações que vêm refletir as crescentes dificuldades do estado em atender demandas sociais básicas, novas demandas de uma sociedade mais complexa e heterogênea. Além ,é claro desse crescimento das chamadas ONG's refletir também  o fortalecimento da sociedade civil. 
 Mas, como o povo brasileiro é um povo guerreiro e esperançoso, frente à crescente dificuldade da economia e das políticas governamentais em gerar empregos, trabalho e renda , os próprios trabalhadores excluídos do mercado formal de trabalho passam a criar e fortalecer iniciativas  de inserção produtiva na sociedade, representando as mais diversas modalidades de organização com vistas a implementar ações de garantia de empregos e geração de renda, tais como cooperativas de produção e comercialização no setor agrícola, as atividades da chamada economia informal nas grandes metrópoles, etc.. 
No mundo sindical os resultados desse processo de fragmentação do mundo do trabalho  têm se manifestado no sentido de diminuir as bases de representação dos sindicatos.  Além disso, as novas formas de organização da produção e do capital induz a processo de negociação/contratação cada vez mais pulverizados e individualizados. Seja porque diminui a base passível de organização e representação, seja porque emergem novas identidades e agrupamentos de interesses,  que ainda as nossas organizações sindicais não conseguem representar, tanto por força de uma legislação sindical obsoleta como pelas novas identidades e interesse que precisam ser contemplados. 
Ocorre que a economia, a sociedade, a política, o poder e o mercado de trabalho estão mudando, e as organizações sindicais , e em especial , a CUT, não podemos subestimar as implicações destas transformações sobre o próprio papel que deveremos jogar no futuro. 
Sem dúvida, o ajuste neoliberal sobre a economia e mercado de trabalho busca diminuir a influência dos sindicatos e organizações de trabalhadores na sociedade, sob a acusação de que essas instituições  colocam "freios ao impulso de promoção de igualdade e inclusão do Deus Mercado". Porém, no caso brasileiro, o mercado de trabalho no Brasil é muito heterogêneo e as bases sociais e políticas que transformaram as organizações sindicais em formas predominantes de organização coletiva de interesses, desde o imediato pós-guerra na Europa e EUA, são apenas um fragmento ainda numeroso do total de ocupados no Brasil. Este fato torna tudo mais complexo, mais grave, mais perverso.
Não poderemos virar as costas para a exclusão e para os diversos fragmentos sociais de trabalhadores, concentrando todas as ações na defesa da renda e emprego daqueles que restam no mercado formal de trabalho .Ocorre que parcela expressiva daqueles que foram excluídos do mercado formal de trabalho têm (e continuarão a ter) o assalariamento, dotado de maior estabilidade na ocupação e dos rendimentos, como paradigma de relações de trabalho e, assim, continuarão a disputar o mercado formal de trabalho com aqueles que se conservam nele, pressionando seus salários e flexibilizando seus direitos. 
Assim, repensar as formas de organização dos sindicatos e suas relações com os interesses de todos os fragmentos sociais que compõe a chamada classe trabalhadora é uma questão  estratégica da maior relevância. A ação sindical dirigida exclusivamente àqueles que estão no mercado formal de trabalho sob uma ótica mais individualizada e menos classista tem refletido cada vez menos o conjunto dos problemas sociais, de ocupação e renda no país.  
.	È por isso que a CUT acertou no alvo com o desenvolvimento da estratégia do Sindicato Cidadão, em 91/94, alargando a agenda sindical dos temas , antes mais influenciados pela cultura corporativa, para uma nova agenda que contemple o desenvolvimento, a cidadania, a inclusão social. Agora, às vésperas do novo século, é preciso avançar  nessa direção estratégica, trazendo para a cena política esses novos temas, como novos instrumentos da luta de classes, rompendo definitivamente com o velho corporativismo getulista que ainda ronda os sindicatos brasileiros.



A NOVA AGENDA

I - SALARIO E RENDA
   A questão salarial hoje se dá em um novo contexto de luta: cada vez mais essa luta deve estar inserida em um luta geral por SALÁRIO, SALÁRIO MÍNIMO E RENDA. O crescimento da renda da classe trabalhadora tem inclusive o efeito de melhorar a economia, estimular o consumo e a produção, e, portanto, gerar emprego. Por exemplo, até mesmo para os trabalhadores metalúrgicos da indústria automotiva do ABC , cuja média salarial é de cerca de R$ 1.700,00, é essencial que o Salário Mínimo tenha cada vez mais poder de compra e consumo, para que os automóveis produzidos naquela região possam ser absorvidos pelo próprio mercado brasileiro. Entre outras sugestões, por exemplo:

1-	Valorização do Salário Mínimo e Campanha Nacional de Implantação do Salário Mínimo nas prefeituras;.
2-	Ampliação do Seguro Desemprego, em parcelas e valores, segundo o perfil dos diversos grupos sociais ( chefes de família, mulheres, trabalhadores mais velhos, etc);
3-	Articulação das Campanhas Salariais das diferentes  categorias do setor  privado e público;
4-	Campanhas por Implantação de Políticas de Renda Mínima ( Bolsa Escola, Bolsa Primeiro Emprego, etc)


II - EMPREGO E DESENVOLVIMENTO

	A política neoliberal de FHC e das elites brasileiras, aliada ao processo de reestruturação econômica posta em marcha nos anos 90, criou as maiores taxas de desemprego, aprofundou a precarização do trabalho e generalizou processos de falência de pequenas e médias empresas. O combate a essas políticas deve Ter como centro propostas de políticas de desenvolvimento e de geração de emprego. Por exemplo:
1-	Ações e Campanhas Articuladas com as Confederações dos Trabalhadores dos Ramos/Setores e as CUT's nos estados para a implementação de políticas setoriais - industrial , agrária, agrícola,- seja nos setores produtores de bens de consumo de massa e intensivos de mão de obra ( construção civil, textil/vestuário, agoindustria, agricultura familiar, turismo, comércio e serviços)  seja nos setores com extensas cadeias produtivas ( metal-mecânico, químico, automotivo), discutindo a  ação e políticas do BNDES e dos Fundos Constitucionais ( Norte, Nordeste e Centro Oeste);

2-Criar um sistema em rede de desenvolvimento solidário, incentivando a produção de micro e pequenas empresas, iniciativas de autogestão de empresas, verdadeiras cooperativas de produção de trabalhadores e populares, dotados de crédito barato e assistência técnica, capazes de gerar trabalho e renda e bens e serviços de consumo popular de qualidade.
 
3-Redução da jornada de trabalho para todos:
A)Redução imediata da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salários, para todos os trabalhadores.
B)Redução proporcional para aqueles trabalhadores que já têm jornada de trabalho igual ou inferior a 40 horas semanais
C)Limitação das jornadas extraordinárias de trabalho

4-Reduzir as taxas de juros e direcionar os recursos públicos para gerar emprego e renda, incentivando os investimentos produtivos, e eliminar as linhas de financiamento destinados à reestruturação selvagem das empresas, que resultam na demissão em massa. 

5- Criação um programa, com recursos do FGTS, de construção de moradias populares para a população de baixa renda. 
6- Criação de um programa de investimentos em saneamento básico e em infra-estrutura.
7- Criação de frentes de trabalho nas grandes cidades para enfrentar o problema dos altos índices de desemprego.
Obs. :Essas ações devem ser acompanhadas da melhoria dos critérios de concessão de financiamentos e incentivos públicos, com o objetivo de comprometer, efetivamente, os beneficiários desses recursos com a manutenção e/ou a geração de empregos e garantias sociais. 

III- CIDADANIA
	A Agenda  da Cidadania se constitui cada vez mais em um instrumento de luta de nossos sindicatos, pois, conforme dissemos acima,  podem se transformar em elemento de ligação entre os trabalhadores do chamado mercado formal e a imensa massa de excluídos. Uma Campanha por Bolsa escola, por exemplo,  capitaneada pelos sindicatos de trabalhadores da indústria de calçados, onde aumenta assustadoramente o trabalho infantil, pode ser , em dupla mão, um instrumento de promoção de cidadania, por favorecer a permanência de crianças na escola,  e por pressionar pela abertura de vagas para trabalhadores adultos. Outros exemplos: 
	
1)	Construir o Sistema Público de Emprego que associe o acesso ao seguro-desemprego com a intermediação de mão-de-obra e programas de educação, requalificação profissional e programas de geração de emprego e renda. Além disso, é preciso avançar na regulamentação e estruturação desse sistema, definindo as responsabilidades da União, Estados e Municípios, bem como a sua articulação com iniciativas públicas não estatais. 

2)	Generalizar a adoção de medidas emergências contra a exclusão social, tais como bolsa-escola e bolsa-trabalho especialmente nas regiões metropolitanas, nas áreas mais atingidas pela seca no Nordeste afetadas drasticamente pelo desemprego, nas áreas/setores onde cresce o trabalho infantil, exclusão social e deterioração dos serviços sociais públicos.

3)	Campanha pela Igualdade Salarial para Mulheres e Negros,  capitaneada pelos sindicatos de ramos com maior presença feminina e de negros e negras, bem como pela própria CUT;

4)	Campanhas pelo banimento dos agentes nocivos à saúde e ao meio ambiente, como Amianto, Sílica, entre outros,  que atingem os trabalhadores do setor e  sociedade;

5)	Rediscussão junto à sociedade do Papel do Estado,  dos serviços públicos como Saúde , Educação, Assistência, e consequentemente, do perfil , remuneração e profissionalização dos servidores públicos, junto com a implementação de mecanismos de contratação coletiva destes trabalhadores onde também se discuta qualidade/quantidade do atendimento a partir da ótica dos próprios usuários e trabalhadores do setor. Em um país quem nem tivemos implantado o chamado "estado de bem estar social" , não podemos aceitar o "estado mínimo", sob pena de condenarmos imensos contingentes de pessoas à miséria e desamparo total.

6)	Defesa intransigente dos Direitos Sociais e Trabalhistas, na medida em que se constituem em Direito á Cidadania e condição  para a consolidação do nosso jovem regime democrático, bem como das convenções da OIT ( disriminação de genero e raça, licença maternidade, negociação coletiva, etc). Não podemos deixar transformarem nosso país e nosso  povo em uma Bangladesh, onde para o capital tudo é permitido , sem lei nem civilização.


IV- SINDICATO FORTE
	A legislação brasileira com relação à organização sindical é completamente anacrônica. Desde a fundação da CUT, lutamos pela Convenção 87 da OIT, que garante a liberdade e autonomia sindicais, a negociação coletiva, o direito à organização sindical nos locais de trabalho. Aqui no Brasil, a lei determina a unicidade sindical, completamente artificial e enganosa, supostamente para garantir a unidade entre os trabalhadores e sua organização,. Nada mais falso, e a prova disso é o numero estimado de sindicatos no país, cerca de 12.000. Além do autoritarismo do imposto sindical, que garante sustentação financeira para sindicatos de "cartório", ineficazes e pouco representativos. Por isso, se quisermos sindicatos fortes, representativos, cada vez mais abrangentes, é preciso mudar esse escopo institucional. Evidentemente, não somos a favor da "selvageria" proposta por alguns segmentos empresariais, sem nenhuma garantia de convivência democrática e civilizatória, onde a representação é respeitada e o conflito inerente às relações capital-trabalho possa  Ter espaço de negociação e composição entre as partes. Por isso, a CUT deve implementar:
1-	Campanha pela Liberdade e Autonomia Sindical, Direito de representação no local de trabalho, de greve e à negociação coletiva, fim do imposto sindical e taxas compulsórias, , através de campanhas na sociedade, junto ao Congresso Nacional, etc;
2-	Implementar os Sindicatos por Ramo de Atividade, cada vez mais abrangentes geograficamente e  mais representativos;
3-	Definir e implementar uma clara política de organização sindical nos locais de trabalho, para comissões de base, cipeiros, representantes das futuras Comissões de Conciliação Prévia, etc.
4-	Melhor articulação entre as campanhas salariais e negociações das diversas categorias, combatendo a pulverização das negociações, dando atenção especial às novas questões postas para o processo negocial ( PLR, pisos, contratação nacional, reespacialização industrial, guerra fiscal, qualificação profissional, etc)

Enfim, cabe à classe trabalhadora e à CUT um novo papel nestes novos tempos, não apenas de resistir aos ataques , à perda de direitos, a redução salarial, ao desemprego, mas também uma ação propositiva, voltada para o interesse de cada mais e mais trabalhadores e trabalhadoras, incluídos e excluídos, campo e cidade, norte e sul. Essa ação propositiva tem por objetivo disputar projetos, políticas, propostas junto à sociedade, para que possamos de fato construir um país mais civilizado e moderno, justo e solidário.
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