


Momento atual -

- Papel histórico desempenhado no combate à ditadura;

- na luta pelas diretas;

- na recuperação de perdas salariais e nos aumentos dos pisos salariais;

- na consolidação de direitos em acordos e convenções coletivas e na Constituição

Federal;

- na conquista da política de correção e valorização do salário mínimo;

- na implantação de programas de proteção social e distribuição de renda;

- na luta em defesa de direitos das mulheres, dos negros, da população LGBTI+ e das

pessoas com deficiência (PCDs), entre tantos outros avanços civilizatórios.



Momento atual - Desafios

- Industria 4.0

- Pandemia da COVID-19.

Precarização do trabalho (A exploração da classe trabalhadora: ideologia do

individualismo e do empreendedorismo obrigatório, a violência e a militarização X ataques aos

instrumentos de organização e negociação coletiva dos trabalhadores e se perseguem suas

Lideranças)



A estratégia da CUT no cenário internacional

Reconhecimento e alianças em um momento em que o mundo enfrenta dilemas e disputas

globais relacionadas a saúde, economia, trabalho, direitos humanos e relação com a natureza.

- Fortalecimento da Confederação Sindical Internacional (CSI), da Confederação Sindical de

Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas (CSA), das Federações Globais

- Ampliação das alianças com outras organizações da classe trabalhadora de todo o mundo.



EIXOS QUE CENTRAL TEM TRABALHADO/ COMO A APUB PODE INTEGRAR

Eixo 1: A defesa da vida: Parar as mortes e superar a pandemia
Defesa intransigente do Sistema Único de Saúde (SUS),

Luta pela vacina para todas as pessoas

Garantir condições dignas de vida

Negociar protocolos de saúde e segurança nos locais de trabalho

APUB
Construções que temos feito tem gerado resultados em experiências concretas:

- Política de solidariedade junto aos movimentos sociais

- Construção comitê da vacina pelo SUS já

- Política de cuidado docente 



Eixo 2: A atualidade da defesa de direitos, democracia e soberania
Defesa intransigente dos direitos

Compromisso com a organização da resistência da classe trabalhadora

Luta permanente pela reversão do retrocesso político e civilizatório

Combater o racismo e o machismo no trabalho e na vida

APUB
Luta contra PEC 32/2020 e Reforma ADM

Articulação com setores estratégicos da Industria e serviços: petroleiros, correios e 

movimentos sociais campo e da cidade

Participação ativa no movimento #ForaBolsonaro

Participação do coletivo mulheres CUT Bahia



Eixo 3: A necessária construção das alternativas da classe trabalhadora
Plataforma Emergencial em defesa da vida (Jun/2020). Atualização com seguintes diretrizes:
▪ Geração de emprego decente; promoção da igualdade de sexo, raça e geração; e política de valorização do 

salário-mínimo.

▪ Transição ecológica para uma economia de baixo impacto ambiental e alto valor agregado.

▪ Estado como indutor do desenvolvimento, promotor de serviços públicos de qualidade.

▪ Sistema financeiro que preserve a soberania nacional

▪ Retomada da indústria nacional com foco no adensamento tecnológico e de cadeias produtivas de valor.

▪ Incremento da democracia participativa e democratização das comunicações.

▪ Fomento ao modelo de desenvolvimento rural sustentável e solidário, com reforma agrária e fortalecimento da 

agricultura familiar.

APUB
Formas de atuação sindical:

Experiência do UFBA na praça foi exitosa, dialogou com população de forma fenomenal,

trazendo papel social da Universidade e também do Sindicato

Participação na construção do ramo da indústria e serviço público (Seminário do macrossetor

da indústria e serviço publico para encaminhamentos)



Eixo 4: O desafio da atualização do projeto organizativo da CUT

Objetivos-

Enraizar a central

Ampliar capacidade de crescimento dialogando de forma mais real com a classe

trabalhadora

Construir força social para derrotar fascismo, que cresce no mundo e no BR


