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Informativo do Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba

Essa é uma edição especial do jornal 
Diário de Classe com informações 

sobre o que será debatido no  
X Congresso do SISMMAC.  

Leia e discuta o conteúdo na escola 
com os demais colegas de trabalho! 

Momento
de decisão!

Nos dias 28 e 29 de setembro, será re-
alizado o X Congresso do SISMMAC. 
O objetivo desse espaço é debater e 

definir as linhas prioritárias para atuação 
do magistério municipal no que se refere 
às suas lutas específicas, em âmbito local 
e também na luta geral do conjunto dos 
trabalhadores. É por isso que para além de 
decidirmos quais devem ser as principais 
ações da direção do SISMMAC para o res-
tante da gestão, vamos discutir também 
nossa relação com o movimento sindical 
brasileiro, avaliar o papel que a Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) desempe-
nha atualmente e decidir se devemos ou 
não continuar filiados a ela.

O SISMMAC se filiou à CUT em outubro 
de 1989, durante o seu primeiro Congresso, 
porque a categoria decidiu contribuir ativa-
mente na organização da classe trabalhado-
ra. Entretanto, cabe a nós analisar com fran-
queza se esse é o papel que a CUT cumpre 
hoje na política brasileira. A Central aju-
da a impulsionar e a articular a luta do 
conjunto da classe trabalhadora ou, ao 
contrário, ajuda a frear as mobilizações 
quando elas se confrontam com outros 
interesses políticos e econômicos?

Por todo o Brasil, temos visto cada vez 
mais casos em que os trabalhadores são 
obrigados a se articularem por fora da Cen-
tral. Isso acontece porque a CUT, ao longo 
dos seus quase 30 anos de existência, dei-
xou de ser um instrumento que unificava 
e fortalecia as lutas e se transformou em 
uma entidade distante dos trabalhadores, 
que prioriza os espaços de representação e 
o apoio a governos, ao invés de organizar a 
luta daqueles que diz representar.

A mudança na linha política da CUT 
nos obriga a refletir sobre a nossa per-
manência na Central. Entendemos que 
para que o magistério continue coe-
rente com a decisão que tomou em seu 
primeiro congresso, em 1989, é neces-
sário romper com a política de concilia-
ção que a CUT desenvolve hoje e cons-
truir novos rumos.

 O Congresso será o momento de deci-
dir se continuamos filiados ou rompemos 
com a política da CUT. Até lá, vamos apro-
fundar essa discussão nos locais de traba-
lho para que possamos decidir de forma 
coletiva quais rumos queremos construir 
para o movimento sindical no SISMMAC. 

Nesse informativo, abordamos a tra-
jetória da CUT desde a sua fundação, de-
monstrando os principais equívocos que 
provocaram sua degeneração. Leia esse 
informativo especial, debata na escola 
e não deixe de participar dos Encontros 
Preparatórios para aprofundar a discus-
são sobre a CUT e para conhecer todos os 
pontos de vista a respeito!

X Congresso do SISMMAC irá 
definir se devemos continuar 

filiados à CUT ou não

X Congresso do Sismmac  |  Dias 28 e 29 de setembro, 
na Sociedade Universal (Rua Comendador Roseira, 260)
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Da contestação 
à conformação

A 
Central Única dos Trabalhadores (CUT) foi criada em agosto de 1983 como re-
sultado das grandes greves que agitaram o país no final da década de 70 e iní-
cio dos anos 80. Milhões de trabalhadores saíam às ruas em luta contra a dita-
dura militar e contra os impactos que esse regime impunha aos trabalhadores.

Nesse contexto, a criação de uma Central que servisse para unificar as reivindi-
cações das diferentes categorias de trabalhadores e para organizar lutas conjuntas, 
como uma greve geral, por exemplo, estava na ordem do dia. 

É nesse cenário de ebulição que nasce a CUT, pautada pela participação massiva 
dos trabalhadores em todos os seus espaços de decisão. A Central Única dos Traba-
lhadores nasce contra a ordem, em oposição à Ditadura Militar e defendendo o 
direito dos trabalhadores se organizarem com independência do Estado e patrões 
e autonomia frente aos partidos políticos.

CUT nasce contra a ordem, mas ao longo de 
sua trajetória passa a servir de suporte para 
sustentação de governos e parlamentares

1980: CUT democrática e 
"com¨ a classe trabalhadora

 Em seus primeiros anos, a CUT se 
mantém autônoma e democrática. Em 
1986, a Central organiza a primeira 
greve geral da sua história com a 
participação de cerca de 20 milhões 
de trabalhadores. O motivo da greve 
era a rejeição ao pacote econômico 
do então presidente José Sarney que, 
com o discurso de estabelecer um 
“pacto social” para combater a inflação, 
propunha o congelamento dos salários. 
Naquele ano, a resposta da CUT foi 
a rejeição ao “pacto entre desiguais” 
– que traria sacrifícios apenas aos 
trabalhadores – e a afirmação da greve 
como principal instrumento de luta.

Em 1988, é realizado o maior 
congresso da CUT, com a participação 
de mais de seis mil delegados. O 

1990: CUT passa a priorizar a representação  
e o fazer "pela¨ classe trabalhadora

 Como resultado do funil aprovado no Congresso de 1988 , somente 
1.554 trabalhadores participam do congresso de 1991, o que representa 
apenas ¼ do número de delegados do congresso anterior. Nesse ano 
também são desativadas as CUT’s regionais, que desempenhavam o 
importante papel de articular a luta entre os estados.

Tem início aí o processo de burocratização crescente da 
Central. Por estar cada vez mais distante dos locais de trabalho 
e dos trabalhadores, a CUT passa a priorizar os espaços de 
representação e coloca em segundo plano a organização direta 
dos trabalhadores e de suas lutas. 

Na década de 1990, duas mudanças externas também contribuem 
para acelerar a degeneração da CUT. Por um lado, os patrões aproveitam 
a crise econômica para impor um processo de reestruturação produtiva 
que fragiliza todo o movimento sindical. O aumento das demissões e 
terceirizações e a intensificação do ritmo de trabalho contribuem 
para afastar ainda mais os trabalhadores da Central.

É nesse contexto que a CUT passa a priorizar a participação nos 
órgãos de negociação tripartite compostos por representantes dos 
trabalhadores, dos patrões e do estado, como as câmaras setoriais. 
Assim, a Central aceita o “pacto social” rejeitado em 1986 e 
passa a gerir a crise do capitalismo ao invés de organizar os 
trabalhadores para combatê-la.

Somado a isso, o crescimento eleitoral do Partido dos 
Trabalhadores (PT) também traz impactos para a CUT. Quanto mais o 
PT crescia e elegia parlamentares, mais se adaptava às normas do jogo 
eleitoral e aos limites impostos pela “governabilidade”. Aos poucos, 
a CUT que nasce defendendo a autonomia frente aos partidos 
políticos passa a servir como um suporte para sustentação de 
parlamentares e de governos junto aos trabalhadores.

2000: Para apoiar o governo,  
CUT abandona seus princípios  
e age "contra¨ a classe trabalhadora

 Com a eleição de Lula em 2002, a CUT abandona  
de vez sua autonomia. O episódio mais marcante  
dessa política é o da Reforma da Previdência de 2003, 
que retirou direitos dos servidores públicos. 

Pressionado pelos empresários dos fundos  
de pensão, Lula elabora, já nos primeiros meses  
de mandato, uma proposta que segue o mesmo  
modelo de reformas privatizantes do governo anterior.  
A CUT assume a postura de apoio irrestrito ao 
governo Lula e evita críticas diretas ao projeto. 
Ao invés de mobilizar os trabalhadores para fazer 
pressão contra a Reforma nas ruas, a Central opta 
por reivindicar “mudanças pontuais”. 

As manifestações e greves contrárias a Reforma 
da Previdência são organizadas por fora da Central. 
Para muitos militantes e sindicatos que construíram 
a CUT desde a sua fundação esse é momento no 
qual a entidade se recusa a defender os direitos dos 
trabalhadores e, com isso, favorece os interesses da outra 
classe: a dos capitalistas que iriam lucrar – como já estão 
lucrando cada vez mais – com os fundos de pensão.

Infelizmente, a postura assumida pela CUT  
durante a Reforma da Previdência não é um caso  
isolado. Em diversas situações desde então a  
entidade e seus principais dirigentes passam a  
proteger o governo a todo custo e, com isso,  
entregam direitos da classe trabalhadora e  
favorecerem os interesses da classe dominante. 

Em 2005, apesar de as entidades que compõem 
o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública se 
posicionarem de forma unânime contra o ProUni, os 
principais dirigentes da Central saem em defesa do 
programa. Segundo os dados da época, se os recursos 
fossem destinados às universidades públicas, teriam sido 
criadas quatro vezes mais vagas. Entretanto, Lula prefere 
favorecer os empresários do setor privado e a CUT, mais 
uma vez, apoia o governo em uma medida que prejudica 
o conjunto dos trabalhadores.

O golpe que liquida de vez com a autonomia da CUT 
vem em 2007, quando Lula regulariza as centrais sindicais 

congresso dá início à organização da maior 
greve geral da história do Brasil, realizada 
em março de 1989, quando 35 milhões de 
trabalhadores cruzaram os braços.

Nesse congresso, entretanto, a Articulação 
Sindical – corrente que hegemoniza a 
direção da CUT – impõe o primeiro golpe à 
democracia da Central e aprova a criação de 
um funil para eleição dos delegados para os 
próximos Congressos. O número de delegados 
que cada entidade pode eleger para os 
congressos estaduais é reduzido, as oposições 
sindicais têm sua participação limitada e a 
escolha dos delegados para os próximos 
congressos nacionais, que antes era realizada 
em assembleias de base, passa a ser feita nos 
congressos estaduais, a cada três anos.

O que os trabalhadores perderam  
com a reforma de 2003?

 Quem recebe acima de R$ 1.440  
na União e R$ 1.200 nos estados é obrigado  
a continuar contribuindo com INSS mesmo  
após a aposentadoria.

 A idade mínima para a aposentadoria  
passou de 48 para 55 anos, para as mulheres,  
e de 53 para 60 anos para os homens. 

 Adoção de um teto de R$ 2.400 tanto para a 
aposentadoria dos servidores como para a dos 
trabalhadores do Regime Geral da Previdência Social.
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Ao longo dos anos, a participação dos trabalhadores 
nos congressos da CUT diminui consideravelmente, 
assim como o número de greves e mobilizações

nº de delegados de todo o Brasil nº de greves
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Historico da cUt

existentes e lhes dá parte do bolo da contribuição sindical 
obrigatória, imposto que é descontado no mês de março dos 
trabalhadores e equivale a um dia de trabalho. Mesmo sendo 
contrária ao imposto sindical desde a sua fundação por 
entender que essa é uma das ferramentas criadas durante o 
governo de Getulio Vargas para submeter os sindicatos ao 
controle direto do Estado, a CUT aceita receber a quantia que 
em 2011 alcançou a casa dos R$ 30 milhões.

 Mais de cinco mil delegados de todo o país 
participaram da fundação da CUT, em 1983

 Diante da pressão dos 
empresários, Lula impôs 
uma reforma em 2003 
que retirou direito dos 
servidores públicos 
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cUt/Pr

E a CUT no Paraná?
Relação com a Central também interfere 
nas lutas do magistério municipal

07 DE AgOSTO, àS 18h:
 Encontro Preparatório das regionais  

Boa Vista, Santa Felicidade e Matriz
Onde: E.M. Prof. Herley Mehl (Pilarzinho)
Endereço: Rua Saturnino Arruda dos Santos, 80 

 Encontro Preparatório das  
regionais Cajuru e Boqueirão
Onde: E.M. Paranavaí (Xaxim)
Endereço: Rua Pedro Siemens,229

08 DE AgOSTO, àS 18h:
 Encontro Preparatório das regionais CIC e Portão

Onde: E.M. CEI Prof. Adriano G. C. Robine
Endereço: Rua Vereador Elias Karam, 1060 (Fazendinha)

 Encontro Preparatório das  
regionais Bairro Novo e Pinheirinho
Onde: E.M. CEI Prof. Antonio Pietruza
Endereço: Rua João Amadeu Pedro Bom, 135 (Tatuquara)

SISMMAC inicia semestre em nova sede
 O SISMMAC já foi transferido para a nova sede, que fica na rua Nunes Machado, 1577, 

no Rebouças. A mudança foi realizada durante o período de recesso para um imóvel mais 
espaçoso e que atende de forma mais adequada às necessidades da categoria. 

O horário de atendimento do SISMMAC continua o mesmo, das 8h às 18h. Venha 
conhecer a sede e ajude a avisar os colegas de trabalho sobre o novo endereço!

Desde que assumimos a direção do SISMMAC, temos acompanha-
do as consequências dessa mudança política para a organização 
dos trabalhadores. Além do grande distanciamento da CUT em 

relação às lutas e pautas do magistério municipal, não há prestação 
de contas ou qualquer repasse periódico do que a direção da entidade 
vem fazendo. Os sindicatos filiados também não são convidados a 
participar das decisões políticas que interferem nos rumos da Central. 

A construção dos congressos e plenárias – espaços onde essa po-
lítica poderia ser questionada – é feita de forma propositadamente 
desorganizada, pois o objetivo é garantir que tudo permaneça como 
está. Logo que assumimos a direção do SISMMAC, em agosto de 2011, 
participamos da plenária estadual da CUT e o que presenciamos foi 
um espaço burocratizado, onde as opiniões divergentes que defen-
diam a importância de mobilizar os trabalhadores com independência 
eram duramente combatidas e majoritariamente derrotadas no voto. 
Isso acontece porque a  CUT prioriza hoje a disputa eleitoral e a defe-
sa do governo ao invés de organizar os trabalhadores.

Tudo isso nos leva à compreensão de que, se quisermos nos man-
ter coerentes com a decisão tomada pelo magistério municipal em seu 
primeiro congresso e contribuir ativamente na organização da classe 
trabalhadora, devemos romper com a política da CUT. 

É com base nos princípios que construímos durante nossa Cam-
panha de Lutas – princípios que foram abandonados pela CUT ao 
longo da sua trajetória – que devemos contribuir para a reorga-
nização do movimento sindical brasileiro. Só com mobilização a 
partir dos locais de trabalho, autonomia frente aos partidos polí-
ticos, independência dos patrões e governos e solidariedade ativa 
de classe a todos os trabalhadores que se colocam em luta por di-
reitos é que iremos contribuir para que os trabalhadores avancem 
enquanto classe em sua organização e luta por direitos.

Os encontrospreparatórios acontecem nos dias 7 e 8 de agosto, a partir das 18h. Participe! Não deixe que outros decidam por você como e onde deve estar organizado nosso 
Sindicato!

DESFILIAçãO DA CUT
 Desde a Reforma da Previdência 

de 2003, os principais sindicatos 
combativos passaram a romper com a 
política da CUT e buscar novas formas 
de contribuir com a reorganização do 
movimento sindical. Confira alguns dos 
sindicatos que já se desfiliaram da CUT.

2004 | Sindicato Nacional dos 
Servidores Federais da Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica (Sinasefe)
2005 | Sindicato Nacional dos 
Docentes das Instituições de Ensino 
Superior (Andes-SN) e Associação dos 

Professores da Universidade Federal  
do Paraná (APUFPR-SSind)
2006 | Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educação do Estado  
do Rio de Janeiro (SEPE/RJ)
2007 | Sindicato dos Metalúrgicos  
de Campinas
2008  | Federação de Sindicatos  
dos Trabalhadores das Universidades  
Brasileiras (FASUBRA)
2008 | Sindicato dos Metalúrgicos  
da Baixada Santista 
2010 | Sindicato dos Trabalhadores  
na Saúde Pública do Estado do  
Paraná (SindSaúde/PR)

Encontros 
preparatórios

 Os encontros preparatórios servirão para aprofundar 
essa discussão, tirar dúvidas e levantar polêmicas 
para que a decisão tomada no Congresso seja a mais 
esclarecida e madura possível. O SISMMAC irá garantir 
transporte, como foi feito durante as assembleias 
da  Campanha de Lutas, para possibilitar que todas 
as professoras e professores interessados possam 
acompanhar essa discussão desde o início. 

comeca o segundo semestre de 2012
Confira na edição de agosto do jornal Diário de 
Classe, que será distribuída a partir do dia 1º, o 

balanço do primeiro ano da gestão “Novos Rumos – 
A Alternativa de Luta” e o relato sobre as atividades 

e lutas que nos aguardam neste semestre!


