Resolução
Grupo
Que a CNM/CUT promova atividades
Formação sobre
G7RD5 /
formativas para o aprofundamento do
1 desenvolvimento
G6RD2
conceito de desenvolvimento
sustentável
sustentável
Que a CNM/CUT incentive a luta dos
Sindicatos pela inclusão da cláusula de
Cláusula de subsídio à
2
G4RE06
subsidio a educação e formação, nas
educação e formação
convenções coletivas e acordos
coletivos por parte das empresas.

Tema geral

Parecer

Desenvolvimento

Consenso

Formação

Consenso

Formação

Consenso

G4RE28

Formação

Consenso

Que a CNM/CUT em conjunto com os
sindicatos, através de suas secretarias
de políticas sociais e formação,
estabeleça um programa de qualificação G4RE27
profissional a ser desenvolvido em
parceria com instituições públicas ou
privadas do tipo “sistema S”.

Formação

Consenso

G6RE1

Formação

Consenso

G6RE1

Formação

Consenso

Que a CNM/CUT apoie a estruturaçao e
o fortalecimento dos departamentos de
formação dos sindicatos

G6RE1

Formação

Consenso

Que a CNM/CUT apoie e fortaleça os
coletivos regionais de formação

G6RE1

Formação

Consenso

Que o coletivo de formação da
Coletivo Nacional de
CNM/CUT seja composto pelos
10
Formação da CNM/CUT secretários de formaçao das federações
dos respectivos estados e convidados

G6RE1

Formação

Consenso

Que a CNM/CUT inclua junto ao curso
de Formação de Formadores a questão
Formação e o Tema da
11
da juventude, contribuindo para a
Juventude
participação de jovens para o meio
sindical

G6RE1

Formação

Consenso

Que a CNM/CUT inclua nos cursos de
Formação e o Tema das formação de formadores a questão de
12
Mulheres
gênero, contribuindo para a participação
das mulheres no meio sindical

G6RE1

Formação

Consenso

Que a CNM/CUT garanta as estruturas
necessárias para as atividades
formativas promovidas pela CNM

G6RE1

Formação

Consenso

Que a CNM/CUT sensibilize as direçoes
dos sindicatos e federações filiadas
para a importância da formação

G6RE1

Formação

Consenso

Nº

3

4

5

Nome

Reforma da grade
curricular das escolas
públicas

Que a CNM/CUT debata uma reforma
da grade curricular das escolas públicas
G4RE07
que hoje adotam padrão tecnicistas para
a inserção de politicas de cidadania.

Lutar pela democratização da grade
Democratizar a grade
curricular do sistema S, como forma
Curricular do Sistema S
inserir uma formação cidadão.

Parcerias para
Qualificação
Profissional

Que a CNM/CUT implemente uma
política de acompanhamento junto aos
Programa Nacional de
6
dirigentes formadores com o objetivo de
Formação da CNM/CUT
avaliar e aperfeiçoar sua política de
formação
Que a CNM/CUT dê continuidade ao
Coletivo Nacional de
encontro nacional de formação dos
7
Formação
sindicatos e federações, realizando um
encontro por ano
Fortalecimento da
8 Política de Formação
junto aos sindicatos
9

Coletivos Regionais de
Formação

13 Formação e estrutura

14

Política de Formação
junto aos sindicatos

Nº

Nome

15 Política de Formação

16

Formação e novas
tecnologias

17 Formação e CSE

Resolução
Grupo
Que a CNM/CUT aprofunde o debate de
formação profissional, elevação de
G6RE3
escolaridade e alfabetização dos
trabalhadores
Que a CNM/CUT incentive seus
G6RE3
sindicatos e federações para o uso das
novas tecnologias
Que a CNM/CUT torne o projeto de CSE
G6RE2
como um dos conteúdos dos cursos de
formação

Tema geral

Parecer

Formação

Consenso

Formação

Consenso

Formação

Consenso

Percurso formativo e
grade de cursos

Que a CNM/CUT inclua os
temas:Negociação e contratação
coletiva em sua politica de formação.

G6RE2

Formação

Consenso

Formação e Políticas
permanentes

Que a CNM/CUT tenha um trabalho
específico com os Secretários de
formação com os seguintes temas:
juventude, gênero, questão raciail e
pessoas com deficiência

G6RE2

Formação

Consenso

Formação para
20 dirigentes e militantes
sindicais

Que a CNM/CUT fomente a criação de
cursos de formação política para novos
militantes, cipeiros e lideres sindicais

G5RG6

Formação

Consenso

Implementação de
banda larga gratuita

Que a CNM/CUT desenvolva um plano
de lutas para garantir a implementação
do plano nacional de banda larga
gratuita, de qualidade e acessível a
todos.

G4RE10

Comunicação

Consenso

Criação da WebTV

Que a CNM/CUT crie uma TV Web e
para a exibição de programas de
interesse da categoria, estabelecendo
G1RE01
parcerias com a TVT e outras entidades
e/ou veículos de comunicação para a
produção de conteúdo.

Comunicação

Consenso

Que as entidades filiadas assumam o
compromisso de enviar periodicamente
notícias para a publicação no portal da
CNM/CUT; definindo um responsável
Rede de Comunicação
G1RE02
dentro da entidade pelo envio de
da CNM/CUT
conteúdo à CNM/CUT, bem como pela
publicação de matérias das Federações
e da CNM/CUT em seus meios de
comumicação.

Comunicação

Consenso

18

19

21

22

23

24

25

26

Criação de Programa de
TV da Juventude

Que a CNM/CUT crie para a TVT um
programa de TV mensal para abordar
temas sobre a juventude trabalhadora.

G4RE12

Comunicação

Consenso

Luta pelo PNLB

Que a CNM/CUT desenvolva um plano
de lutas para garantir a implementação
do Plano Nacional de Banda Larga
gratuíta e de qualidade, acessível a
todos.

G4RE09

Comunicação

Consenso

Que a CNM/CUT crie espaços no seu
site para abrigar blogues, e/ou outras
G4RE10 /
ferramentas digitais específicas para a
G4RE26
da juventude metalúrgica, o movimento
lgbtt, raça e pessoas com deficiência.

Comunicação

Consenso

Blogues temáticos

Tema geral

Parecer

27

Que a CNM/CUT oriente suas entidades
filiadas a divulgar em todos os seus
Divulgação dos meios
meios de comunicação os veículos de
de comunicação
comunicação dirigidos pelos
G5RG10
sindicais
trabalhadores e já consolidados na
sociedade, ex.: TVT, Rede Brasil Atual e
Revista do Brasil.

Comunicação

Consenso

28

Que os sindicatos filiados à CNM/CUT
assumam nos Estados e em ambito
nacional a luta pela implantação dos
G5RG04
Conselhos de Comunicação
democratizando o debate sobre o papel
da mídia na sociedade.

Comunicação

Consenso

G1RD1

Desenvolvimento

Consenso

G6RD2 /
G4RD2

Desenvolvimento

Consenso

G1RD2 /
G6RD3

Desenvolvimento

Consenso

G5RE7 /
G7RE19 /
G3RD6

Desenvolvimento

Consenso

G3RD16 /
G5RD2

Desenvolvimento

Consenso

Que a CNM/CUT proponha a criação de
Política Tripartite e meio
uma comissão tripartite para análise de G5RD10
ambiente
impactos ambientais e sociais

Desenvolvimento

Consenso

G5RD5 /
G7RD6

Desenvolvimento

Consenso

Que a CNM/CUT proponha a criação de
micro-usinas de etanol e biodiesel para
promover a permanência do homem no
campo e diminuir o inchaço nas
36 Criação de micro-usinas cidades, fazendo levantamento de áreas G5RD1
que produzem mamona,
amendoim,cana-de-açucar e outros para
que sejam construídas usinas m
determinadas regiões do país

Desenvolvimento

Consenso

Que a CNM/CUT oriente seus sindicatos
e oposições apoiadas que acompanhem
as políticas de responsabilidade social e G7RD1
ambiental das empresas e fomente o
debate sobre esse tema

Desenvolvimento

Consenso

Nº

Nome

Conselhos de
Comunicação

Conferência sobre
29 desenvolvimento
sustentável

Resolução

Que a CNM/CUT promova uma
conferência sobre o desenvolvimento
sustentável e meio ambiente

Coletivo nacional sobre Que a CNM/CUT consolide um coletivo
30 desenvolvimento
nacional de desenvolvimento
sustentável
sustentável
Que a CNM/CUT amplie o debate nos
sindicatos e federacoes sobre o modelo
de economia solidária e agricultura
familiar
Que a CNM/CUT intensifique as
mobilizações pela redução da jornada
32 Redução da jornada
de trabalho para 40 horas sem redução
dos salários
Que a CNM/CUT oriente os sindicatos e
federações a implementar nas
CCT e desenvolvimento convenções coletivas de trabalho
33
sustentável
clausulas que contemplem o
desenvolvimento sustentável e meio
ambiente

Defesa da Economia
31
Solidária

34

35

37

Incentivo a indústria
local

Responsabilidade
empresarial

Que a CNM/CUT proponha junto a
governo federal políticas de
investimento em infra-estrutura de
transporte em massa, com foco para a
indústria local

Grupo

Nº

Nome

Resolução

Que a CNM/CUT faça junto ao governo
lutas para que as empresas que
recebem incentivos do BNDES tenham
como contrapartidas a manutenção e a
Investimentos públicos geração de emprego de qualidade e o
38
e contrapartidas sociais cuidado com o meio ambiente. Além
disso, que esses procedimentos sejam
exigidas em toda cadeia produtiva e que
tenha uma comissão tripartite de
fiscalização

Grupo

Tema geral

Parecer

G7RD7

Desenvolvimento

Consenso

39 Pólos tecnológicos

Que a CNM/CUT proponha que sejam
implantados pólos tecnológicos
regionais para mapear os recursos
existentes, sejam eles: genéticos,
minerais ou hídricos, pesquisar
princípios ativos e a melhor utilização
dos recursos existentes, desenvolver
novos produtos, ambiental e
socialmente sustentáveis, permitindo,
dessa maneira, a correta exploração
desses recursos. Promover a
qualificação necessária das
comunidades locais promovendo a sua
inclusão.

G5RD08

Desenvolvimento

Consenso

40 Empregos verdes

Que a CNM/CUT reforce o plano
nacional proposto pela CUT: a criação
de um plano nacional de criação de
empregos verdes onde o conhecimento
dos trabalhadores\as e sindicatos seja
inserido no desenvolvimento do projeto
de maneira a colaborar com o mesmo e
G3RD15 /
a fim de garantir que o direito dos
G5RD7
trabalhadores serão respeitados.
Lembrando que iniciativas de geração
de emprego verde devem ser ao mesmo
tempo desenvolvidas nas bases do
Trabalho Decente, as duas noções são
para a CUT indissociáveis e não
negociáveis.

Desenvolvimento

Consenso

Desenvolvimento

Consenso

41

Trabalho Decente
(migração da mão de
obra)

O crescimento dos investimentos
industriais que é positivo, porém em
várias regiões a concentração de
pessoas (migração de mão de obra),
tem precarizado as condições de vida
da população.
G05D11
A CNM articulará com os sindicatos e os
governos locais políticas publicas que
garantam condições dignas para a
população local. Exemplo: pólo naval do
RS.

Nº

42

Nome

Portaria 186

Resolução

Grupo

Suprimir o parágrafo 307 do caderno de
tese, onde lê-se:
"Outro aspecto
dos efeitos dessa portaria é remetente a
possibilidade da divisão da base de
representação dos sindicatos de base
estadual, ou de base maior que de um
município, a inobservância dos editais e
do acompanhamento do Ministério do
G5RE12
Trabalho pode acarretar a criação de
sindicatos em bases já representadas
por sindicatos, o que vem ocorrem. Têmse mostrado comum que a criação
desses novos sindicatos da-se através
de assembléias pouco divulgadas ou
nem isso, sem a presença dos
trabalhadores."

Que a CNM em conjunto com a CUT
combata as importações predatórias
Combate às
que tem impacto nos empregos e
43 importações e proteção
G2RI02
debata com a sociedade a importância
da produção nacional.
de valorizar e consumir produtos
nacionais.
Que a CNM/CUT apoie o projeto de Lei
sobre a sustentação financeira dos
sindicatos do Senador Paulo Pain desde
44
Imposto Sindical
G5RE09
que o mesmo aponte o fim do imposto
sindical e de qualquer outra contribuição
compulsória.
Que a CNM/CUT fortaleça a proposta
da CUT de resgate do primeiro de maio
não como um dia de festa, mas sim
45
1º de Maio
G5RG05
como um dia nacional de luta do
trabalhador, conscientizando a
população.

46

47

Reforma Política

Coletivo de
desenvolvimento
sustentável

48 Reforma da Previdência

Selo de
49 desenvolvimento
sustentável

Que a CNM/CUT, juntamente com a
CUT, promova um conjunto de debates
de forma que os trabalhadores
G5RG02
construam e apresentem uma proposta
de reforma política que aprofunde a
democracia no Brasil
Que a CNM/CUT consolide um coletivo
nacional de desenvolvimento
sustentável para que possamos
G4RE02
aprimorar os debates e organizarmos a
nível estadual (federações) e Municipal (
sindicatos)

Tema geral

Parecer

Política Sindical

Consenso

Politicas gerais

Consenso

Politicas gerais

OK

Políticas Gerais

OK

Políticas Públicas

OK

Políticas Sociais

OK

OK

Que a CNM/CUT crie comissão
quadripartite (trabalhadores, governo,
empresários e aposentados) sobre a
reforma tributária

G3RE09

Saúde e Previdência

Que a CNM/CUT ajude a articular junto
as redes e comitês nacionais e
internacionais a criação de um selo
sindical de respeito ao desenvolvimento
sustentável nas relações de trabalho

G7RD4

Desenvolvimento

Rejeitada

Nº

Nome

Resolução

Grupo

Tema geral

Que a CNM/CUT proponha a produção de
uma rede de comunicação eficiente entre os
sindicatos filiados, visto que muitos
REDE DE COMUNICAÇÃO
sindicatos não tem informações relativas ao
que acontece no mundo do trabalho.

G7RE09

Comunicação

Que a CNM/CUT intervenha junto ao
governo federal por uma política de
valorização da indústria nacional, visando o
Política de Valorização da
desenvolvimento tecnológico do país e o
51
Industria Nacional
fortalecimento da economia com geração
de empregos e renda, e com direito a livre
organização sindical

G7RE15

Políticas Gerais

Que a CNM/CUT em conjunto com
Sindicatos e Federações promova debates
com as dirigentes sobre nanotecnologia
com intuito de elaborar as estratégias dos
trabalhadores e trabalhadoras sobre o
tema.

G7RE20

Políticas Gerais

50

52

Nanotecnologia

53

MTE

54

Reforma Tributária

55

Fim do serviço militar

56

Sindicalização da
Juventude

Parecer

Que a CNM/CUT denuncie o aparelhamento
Prioridade
do MTE a interesses que ferem a
Políticas Gerais
G7RG01
organização dos trabalhadores
Que a CNM/CUT, visando viabilizar politicas
públicas, eleger setores prioritários e
transferir recursos para classes e segmentos
sociais atualmente prejudicados, defenda: ‐
a elevação do peso dos impostções os
diretos no total dos tributos e
contribuições; ‐ a taxação das grandes
fortunas e heranças; ‐ a desoneração da
cesta básica e de produtos e serviços
relacionados a sobrevivência humana; ‐ o
aperfeiçoamento da distribuição dos
recursos no chamado "pacto fedrerativo"; ‐
a eleiminação da guerra fiscal; ‐ a
viabilização do crescimento com
G6RG7
estabilidade de preço; ‐ o incentivo ao
investimento produtivo, especialemte
aqueles que geram mais empregos; ‐a
eliminação da desvinvulação das receitas
orçamentárias da União (DRU); ‐ a maior
transparência dos impsotos e contribuições
aplicados aos contribuintes; ‐ o combate à
fraude e à sonegação; ‐ a garantia do
volume de recursos para a seguridade, para
o FAT e para o salário educação, resultante
das novas vinculações sobre a arrecadação; ‐
a garantia do volume de recursos para o
Fundo Nacional da Educação Básica
(FUNDEB)
Que a CNM/CUT faça a luta pelo fim da
obrigatoriedade do serviço militar e/ou
G4RE08
pela sua substituição por serviços
sociais.
Que a CNM/CUT junto com os
sindicatos e federações crie uma politica
G4RE11
nacional e permanente de
sindicalização da juventude metalúrgica.

Políticas Sociais

Consenso

Políticas Sociais

Consenso

Nº

Nome

57

Constituição da rede
internacional de
solidariedade

58

59

60

61

62

63

Resolução
Que a Juventude da CNM/CUT,
constitua junto com os seus parceiros
rede internacional de solidariedade.

Grupo
G4RE13

Que a Juventude da CNM/CUT, se
organize e se aproprie desses
Cursos e Seminários
conteudos através de cursos
sobre Previdência
G4RE14
específicos, seminários para construir
Social
um plano de lutas em relação a
previdência social.
Que a CNM/CUT oriente e articule junto
com os seus sindicatos e federações a
Liberação de um
garantir a liberação de um(a) jovem para G4RE15
dirigente da juventude
discutir e promover a temática
juventude.
Criação da Secretaria de juventude da
CNM/CUT conforme orientação do
Criação da Secretaria
G4RE18
congresso da CUT e a exemplo da
da Juventude
deliberação do 6º Congresso da
FEM/CUT-SP

Defesa do Auxílio
Creche

Que a CNM/CUT oriente e incentive os
sindicatos nas negociações coletivas
para que aumente o tempo e o valor do
auxílio creche e também que seja criado G7RD3
comissões tripartites (sindicatos,
governo e patronal) para organização de
ações que busquem o deficit de creche

Parecer

Políticas Sociais

Consenso

Políticas Sociais

Consenso

Políticas Sociais

OK

Políticas Sociais

OK

Gênero

Consenso

Aumento da Contratação
de Mulheres

Que a CNM/CUT realize em conjunto com
os sindicatos e federações campanhas
nacionais para o aumento do número de
contratações de mulheres

G5RG18
G4RD23
G6RG06
prioridade
G1RG01 e
G7RE06

GÊNERO

Consenso

Coletivos Regionais de
Gênero

Que a CNM/CUT oriente os sindicatos e
federações a criarem, apoiarem e
fortalecerem os coletivos de gênero como
estratégia organizativa para a criação de
Secretarias de Mulher

G7RE02
G5RE16
G6RG06
G4RG21

GÊNERO

Consenso

GÊNERO

Consenso

GÊNERO

Consenso

G6RG6
G7RE03
Que a CNM/CUT oriente sindicatos e
G5RG15
federações a adoção de uma política
POLITICA de Gênero
64
G4RG22
permanente de gênero e que estas façam
parte do planejamento anual das entidades prioridade
G1RG01
G6RG6
Que a CNM/CUT permaneça defendendo as
G5RG20
duas frentes propostas em relação as
CRECHE
G4RG24
65
creches: políticas públicas e cláusulas de
prioridade
creche nas negociações coletivas
G1RG01
Que todos as redes e comites nacionais e
GÊNERO E ORGANIZAÇÃO
G7RE04
internacionais tenham a participação de
66
SINDICAL
mulheres.

67

Tema geral

GÊNERO E FORMAÇÃO

Que a CNM/CUT em conjunto com
G6RE5
sindicatos e federações cursos de formação
Prioridade
específicos para a saúde da mulher
G1RG01
trabalhadora e anemia falciforme.

Consenso

GENERO

Consenso

Tema geral

Parecer

GÊNERO E POLÍTICAS
GERAIS

Que através dos meios de comunicação dos
Sindicatos, Federações e Confederação
(Boletins, jornais e informativos) seja
G05RG14
garantido a veiculação frequente de
Prioridade
informação sobre o enfrentamento da
G1RG01
violência contra a mulher ou através de
parcerias com o poder público,
evidenciando as realidades locais e
divulgando dados e estatísticas atualizadas

GENERO

Consenso

GÊNERO E POLÍTICAS
SOCIAIS

Que a CNM/CUT em conjunto com
sindicatos e federações realize campanhas
de esclarecimento contra qualquer tipo de
discriminação ‐ pessoas com sobre‐peso,
gênero, etnia, faixa etária e deficientes.

GENERO

Consenso

GÊNERO E POLÍTICAS
SOCIAIS (Conferências
Municipais)

Que a CNM/CUT oriente sindicatos e
federações a se inserirem e participarem de
forma efetiva da organização das
Prioridade
Conferências nas etapas livres, municipais e G1RG01
regionais e em todos os temas qu dizem
respeito à classe trabalhadora

GENERO

Consenso

GENERO E SAUDE

Que a CNM/CUT sindicatos e federações
atuem em todos os espaços que discutam Prioridade
saúde pública de qualidade para homens e G1RG01
mulheres.

GENERO

Consenso

72

GENERO E SAUDE ‐
Participação nos
Conselhos

Que as mulheres metalúrgicas se insiram
nos espaços públicos ‐ conselhos munipais,
estaduais e nacional da mulher, de
Prioridade
educação e da previdência social, bem
G1RG01
como fomente o debate para a
consolidação de conselhos não existentes.

GÊNERO

Consenso

73

GENERO E SAUDE e
Trabalho seguro

Prioridade
G1RG01

GÊNERO

Consenso

74

GENERO E
ENFRENTAMENTO A
VIOLENCIA

Que a CNM/CUT oriente sindicatos e
federações para se inserir e participar de Prioridade
forma efetiva nas campanhas e programas G1RG01
de segurança pública municipais.

GENERO

Consenso

75

GENERO E
ENFRENTAMENTO A
VIOLENCIA ‐ Assédio
Moral

Que a CNM/CUT realize em conjunto com
os sindicatos e Federações atividades de
Formação campanhas e cartilhas sobre
assédio moral.

GENERO

Consenso

GÊNERO

OK

GENERO

OK

Nº

68

69

70

71

Nome

Resolução

Que a CNM/CUT, federações e sindicatos
atuem na defesa do trabalho seguro na
fábrica se inserinado nas atividades
realizadas na CUT

Grupo

G4RE25

Prioridade
G1RG01

G5RE05
G5RG03
Que a CNM/CUT garanta recursos próprios
G4RE20
Recursos para as políticas
para o desenvolvimento das políticas de
76
G6RG06
de gênero
gênero
Prioridade
G1RG01
Que a CNM/CUT em conjunto com
sindicatos e federações continue com
atividades permanentes de sensibilização e G6RE04
GENERO E FORMAÇÃO ‐
formação para o enfrentamento da
Prioridade
77
Enfrentamento a Violência
violência contra a mulher, bem como o
G1RG01
esclarecimento e divulgação da Lei Maria da
Penha

Nº

Nome

78

GENERO E POLITICAS
GERAIS ‐ PEC6407

Tema geral

Parecer

GÊNERO

OK

GENERO E POLITICAS
GERAIS ‐ Previdência

Que a CNM/CUT, apoiada por
manifestações ativas das entidades
Prioridade
sindicais, apoie o veto de qualquer proposta
G1RG01
previdenciaria que represente aumento do
tempo de contribuição das mulheres

GÊNERO

OK

GENERO E
ENFRENTAMENTO A
VIOLENCIA NO ÂMBITO
SINDICAL

Que a CNM/CUT oriente os sindicatos que
incluam em seus estatutos cláusulas de
punição em caso de qualquer violência no
Prioridade
ambito sindical, mediante comprovação e
G1RG01
com exoneração em caso de reincidência
(Boletins de Ocorrencia ou testemunha
presencial).

GENERO

OK

Que a CNM/CUT oriente seus sindicatos
e federações a fazer mapeamento
G7RE21 /
produtivo como ferramenta estratégica
G6RD1
para qualificar a ação sindical

Desenvolvimento

Consenso

Política industrial e
importações

Que a CNM/CUT desenvolva um plano
de resistência ao continuo aumento do
volume das importações da China em
certos setores metalúrgicos como de
telecomunicações, ferramentas, bens de
capital etc.

G5RD4

Desenvolvimento

Consenso

Desafios das novas
tecnologias

Que a CNM/CUT participe ativamente
promovendo debates e acompanhando
o desenvolvimento das OLT's em
conjunto das federações, podendo
contribuir com estratégias que possam
melhorar novas formas de tecnologia
que vem substituindo trabalho decente
por precarização (terceirização)

G1RD3

Desenvolvimento

Consenso

84 Setor Aeroespacial

G5RE11

Organização Sindical

Consenso

85

G5RG12

Políticas Gerais

Consenso

G5RG17 /
G5RG13 /
G5RG01 /
G4RE16 /
G4RE17

Políticas Públicas

Consenso

79

80

Mapeamento
81
estratégico

82

83

86

Resolução
Grupo
Que a CNM/CUT em conjunto com
sindicatos e federações realize campanha
Prioridade
para a aprovação da PEC 6407, aumentando
G1RG01
a Licença Maternidade de 120 para 180
dias.

Que a CNM/CUT em conjunto com os
sindicatos e federações fortaleça a
organização do setor aeroespacial
Que a CNM/CUT desenvolva uma
campanha para combater casos de
Combate a fraude no
fraude do enquadramento sindical onde
CNAI
as empresas declaram-se fora do ramo
de atividade metalúrgica.
Que a CNM/CUT oriente sindicatos e
federações filiadas para se inserir e
participar de forma efetiva da
organização das conferências nas
Participação nas
etapas livres municipais e regionais em
Conferências Públicas
todos os temas que dizem respeito a
classe trabalhadora, priorizando as
conferências de Trabalho Decente, de
Juventude

Nome

Resolução

Grupo

Tema geral

Parecer

Garantia para os
terceiros

Considerando:
(1) que o ramo metalúrgico é permeado
de trabalhadores prestadores de
serviço, e que cada grupo de operação
de suporte está ligado a uma empresa e
a um sindicato. Isso proporciona a
pulverização sindical e precarização de
salários e condições de trabalho;
(2) que com o fim do imposto sindical a
organizaçãodos trabalhadores por ramo
de atividade proporcionará a
representação dos trabalhadores por
cadeia produtiva;
(3) considerando que essa precarização
vira uma referência negativa para as
negociações com a empresa mãe.
Propomos que a CNM/CUT, em
conjunto com federações e sindicatos,
negociem que os CSEs, SURs, CIPAs e
CFs passem a representar os
trabalhadores terceirizados.

G5RE

Políticas Sindicais

Consenso

Trabalho Temporário

Que a CNM/CUT, em conjuntos com
federações e sindicatos, realize
G3RE11
atividades permanentes de combate ao
trabalho temporário

Políticas Sindicais

Consenso

89 Indústria armamentista

Que a CNM aprove seu caráter social
desenvolvimentista e social sempre.
Promover um debate interno que
localize a posição tática e estratégica da
CUT perante os bilhões de dólares que
G5RD03
o Brasil irá investir em armamentos que
vem sendo chamados de defesa. Para
que não aconteça exemplos ruins como
a Anbrasa e Engesa noa anos 70 e
inicio dos anos 80.

Desenvolvimento

OK

Políticas Gerais

OK

Nº

87

88

Que a CNM/CUT proponha a criação de
um projeto de lei que elimine os efeitos
90 Criação de projeto de lei
nocivos e de precarização resultantes
da terceirização

G5RE2

Que a CNM/CUT priorize a discussão sobre
o Contrato Coletivo Nacional de Trabalho,
como forma de acabar com a guerra fiscal
entre varios setores da sociedade propondo
um dialogo permanente entre
governo/empresa/sindicato para regular as
questões sociais e economicas, afim de
conter desigualdades sociais e financeiras.

G7RE10

Que a CNM/CUT oriente os sindicatos a não
contratar propostas que comprometam a
ORGANIZAÇÃO DE METAS
saúde e a segurança nos acordos de PLR e
92
DE PLR
que os comites e redes coloquem em suas
pautas esse tema.

G7RE08

91

93

CCNT

Piso Salarial Nacional

Que a CNM/CUT apoie a luta por um piso
salarial nacional

G5RG21

Nome

Resolução

Grupo

Tema geral

Parecer

Fim do imposto sindical e
taxa negocial

Que a CNM/CUT atue em conjunto com a
CUT, pela Reforma Sindical ampla e
democrática, pelo fim do imposto sindical,
pela implementação da Taxa Negocial
(aprovação da PL 248/2006) votada
democraticamente nas assembléias pelos
trabalhadores e trabalhadoras.

G7RE11

Terceirização e
precarização

Que a CNM/CUT em conjunto com
federações e sindicatos lute por uma
legislação que garanta a fiscalização e os
mesmos direitos nas empresas prestadoras
de serviços, como forma de combater o
trabalho informal e precário.

G7RE14
G3RD17
G6RG01

Parâmetros para
negociação de PLR

Que a CNM/CUT construa parametros para
as negociações das PLRs, com auxílio do
DIEESE, por meio de cursos, ou palestras e
etc. Estes parâmetros devem ser articulados
com os sindicatos metalúrgicos cutistas das
diversas regiões do país, no sentido de
minimizar as distorções entre os diferentes
setores das indústrias metalúrgicas,
propiciando assim, um processo de
equiparação das PLRs negociadas.

G7RE16

97

Unificação da data base
no mês de setembro

Que a CNM/CUT reafirme a luta pela
unificação da data base em setembro, como
forma de impulsionar o Contrato Coletivo
Nacional dos Metalúrgicos e a criação do
piso nacional, a exemplo dos professores.

G7RE18

98

Setores

Que a CNM/CUT retome e fortaleça as redes
setoriais

G7RE01

99

Ampliação de redes e
Comitês por empresa

Que a CNM/CUT promova a ampliação as
redes de empresas, no âmbito nacional e
internacional a exemplo do que acontecem
na Volkswagen, Ford e Mercedes para troca
de informações entre plantas e para traçar
estratégias de lutas comuns dos
trabalhadores e trabalhadoras.

G7RE22

100

Pessoas com
deficiência

Desenvolver campanhas para que as
empresas cumpram as cotas para
pessoas com deficiências físicas.

G5RD08

politicas sociais

Consenso

101

Políticas Afirmativas

Fortalecer as políticas afirmativas que
tratam do combate a todo e qualquer
tipo de discriminação

G5RG11

politicas sociais

Consenso

G4RE04

Políticas Sociais

Consenso

Que a CNM/CUT articule uma politica
transversal para as temáticas de raça,
Integração das Políticas juventude, LGBT, gênero e pessoas
G4RE05
103
Sociais
com deficiências promovendo cursos
eventos e encontros que integrem esses
temas

Políticas Sociais

Consenso

Nº

94

95

96

Que a CNM/CUT promova e divulgue
Divulgação de pesquisa
pesquisas do perfil do metalúrgico com
102
sobre o perfil do
recorte de raça gênero, LGBT,
trabalhador
juventude e pessoas com deficiência.

Resolução
Grupo
Como importante organismo de lutas da
classe trabalhadora, a CNM deverá
Políticas Públicas para incentivar a participação dos
G4RE20
104
pessoa com deficiência trabalhadores nos Conselhos
Municipais e Estaduais da Pessoa com
Deficiência.
Nº

Nome

Tema geral

Parecer

Políticas Sociais

Consenso

Incluir em sua agenda as seguintes
datas de referência: 21 de setembro,
Dia Nacional de Luta das Pessoas com
G4RE29
Deficiência, e o dia 03 de dezembro, Dia
Internacional dos Direitos das Pessoas
com Deficiência.

Políticas Sociais

Consenso

Cumprimento da Lei
8213/91

Que a CNM/CUT em conjunto com os
sindicatos, em suas campanhas
nacionais inclua na pauta nacional o
cumprimento da lei 8213/91 sobre a
pessoa com deficiência, sendo que aos
trabalhadores acidentados ou com
G4RE30
doença ocupacional adquirido na
mesma empresa, não sejam incluídos
na cota para fins do cumprimento da
legislação vigente e o cumprimento da
lei 5296/2004 sobre a acessibilidade.

Políticas Sociais

Consenso

Agenda de Lutas

Estabelecer como bandeira de lutas o
fortalecimento da Convenção
Internacional dos Direitos da Pessoa
G4RE32
com Deficiência, conforme seu artigo 27
que trata das relações de trabalho e
emprego.

Políticas Sociais

Consenso

Igualdade Salarial

Que a CNM/CUT junto com os
sindicatos e federações promova uma
campanha a nível nacional envolvendo
os governos federal, estadual e
G4RE34
municipal no combate as desigualdades
salariais entre homens, mulheres,
juventude, pessoas com deficiência,
raça e LGBT.

Políticas Sociais

Consenso

G4RE36

Políticas Sociais

Consenso

G4RE33

Políticas Sociais

OK

Que a CNM/CUT realize em conjunto
com os sindicatos e federações uma
campanha para que o projeto de lei PLC G4RE35
122/2006 volte para a pauta de debates
no congresso nacional

Políticas Sociais

OK

Políticas Sociais

OK

Inclusão na agenda da
CNM/CUT das datas de
105
lutas da pessoa com
deficiência

106

107

108

Formação para o tema Que a CNM/CUT realize atividades de
LGBT
formação para o tema LGBT
Criar o coletivo nacional de pessoas
Criação do Coletivo
com deficiência e incentivar os
110 Nacional de Pessoas
sindicatos filiados a criarem seus
com Deficiência
coletivos locais.
109

111

Criminalização da
Homofobia

Que a CNM/CUT oriente sindicatos e
federações para que sejam realizadas
ações junto as instancias competentes
Direitos da Pessoa com
para que os trabalhadores com
112
Deficiência
deficiência em caso de demissão ou
afastamento do trabalho possa ter
direito a benefício especifico.

G4RE37

Nº

Nome

113

Aprimoramento da
legislação em prol da
questão racial

114

Que a CNM/CUT crie a secretaria de
Criação da Secretaria igualdade Racial para que as questões
de Igualdade Racial especificas do tema possam ser
tratadas com maior enfoque.

115

Agenda de Trabalho
Decente e FITIM

116

Intercâmbio de
Informações

117

Criação de Fundo de
Solidariedade
Internacional

118

119

120

121

Resolução
Grupo
Que a CNM/CUT, através dos
parlamentares eleitos pelos
trabalhadores busque o aprimoramento
da legislação civil penal e trabalhista
que tratam do tema racial e
G4RE03
discriminatório, além do efetivo
acompanhamento e fiscalização do
cumprimento dos dispositivos legais já
existentes.

G4RE01

Incentivar e reforçar a aplicabilidade da
resolução da FITIM sobre o combate do G2RI03
trabalho precário.
Pesquisa entre os sindicatos
internacionais parceiros, sobre como
funciona a terceirização e quanto a
representação dos mesmos. Aprofundar
G2RI04
sobre outras formas de precarização
como: call center, autônomos,
agências.. De forma conjunta
estabelecer estratégias
Fomentar a solidariedade aos
metalúrgicos de países pobres em
desenvolvimento, apoiando projetos de
G2RI01
cooperação em organização, formação
e ação sindical em parceria com seus
sindicatos.

Tema geral

Parecer

Políticas Sociais

Consenso

Políticas Sociais

OK

Relações Internacionais Consenso

Relações Internacionais Consenso

Relações Internacionais

OK

Logística reversa

Que a CNM/CUT produza conteúdo
específicos para subsidiar as entidades
filiadas na negociação em mesas de
contratação coletiva, fomentando a
responsabilizzação das empresas sobre
a importância da logística reversa, isto é
a responsabilização dos resídos sólidos.

G5RD06 /
G5RD09 /
G5RD12 /
G5RD13

Desenvolvimento

Consenso

Conselhos de Meio
Ambiente

Que a CNM/CUT oriente os sindicatos a
estimularem a criação de Conselhos de
Meio Ambiente em suas cidades e
regiões, bem como a firmar parcerias
com Universidades para tratar do tema.

G5RD06 /
G5RD09 /
G5RD12 /
G5RD13

Desenvolvimento

Consenso

Que a Secretaria de formação da
CNM/CUT promova em conjunto com a
secretaria de saúde e meio Ambiente,
seminários sobre as doenças e males
específicos dos dirigentes sindicais

G6RE2

Formação

Consenso

Formação

Consenso

Política Sindical

Consenso

Saúde e Previdência

Consenso

Formação e Saúde do
Trabalhador

Formação, Saúde e
Gênero

122

CIPA

123

Previdência Social e
FAP

Que a Secretaria de formação da
CNM/CUT promova em conjunto com a
G6RE2
secretaria de saúde e meio Ambiente,
seminários sobre as doenças
específicas do povo negro
Que a CNM/CUT organize em conjunto
com sindicatos e federações formação G3RE07
dos cipeiros
Que o Coletivo Nacional de Saúde da
CNM/CUT organize seminários sobre G3RE01
previdência e FAP

Nº

Nome

124

Comissões autônomas
de saúde e meio
ambiente

Tema geral

Parecer

Saúde e Previdência

Consenso

G5RG19

Saúde e Previdência

Consenso

Que a CNM/CUT oriente os (as)
delegado (as), em conjunto com
126 Conferências de Saúde
G3RE08
sindicatos e federações, de participarem
das conferências de saúde

Saúde e Previdência

Consenso

Saúde e Previdência

Consenso

Politicas gerais

OK

G3RE14

Saúde e Previdência

OK

G3RE11

Saúde e Previdência

OK

G3RE10

Saúde e Previdência

OK

Prioridade
G3RE03

GÊNERO E SAÚDE

OK

G5RD1

Desenvolvimento

Consenso

Política Sindical

Consenso

Política Sindical

Consenso

Politicas sindicais

Consenso

125

Valorização do SUS

127

Trabalho Decente

128

Fator Previdenciário

Resolução
Grupo
Que a CNM/CUT incentive e apoie as
comissões mixtas de saúde, trabalho e G3RE03 /
G5RE04
meio ambiente autônomas em
substituição às CIPAS.
Que a CNM/CUT, federações e
sindicatos atuem em todos os espaços
que discutam a saúde pública de
qualidade para homens e mulheres

Que a CNM/CUT, federações e
sindicatos atuem na defesa do trabalho
seguro na fábrica, se inserindo nas
atividades organizadas pela CUT
Que a CNM/CUT lute contra o fator
previdenciário e apoie como alternativa
a proposta do 80/90. Destaque!

Que a CNM/CUT crie um grupo de
estudo sobre previdência
Que a CNM/CUT encaminhe ao
130 Aposentadoria Especial Deputado Marco Maia o Projeto de Lei
Complementar Nº 302 de 2005
Que a CNM/CUT oriente os sindicatos a
Estabilidade para
negociar estabilidade para acidentados
131
acidentes
com menos de 15 dias de trabalho na
empresa
Que a CNM/CUT oriente os sindicatos e
CAT para violência no
federações a emissão de CAT para toda e
132
ambito do trabalho
qualquer tipo de violência no âmbito do
trabalho
129

Previdência

Que a CNM/CUT proponha que os
sindicatos, CSE`s, comissões de fábrica
ou outras formas de organização no
Acompanhamento dos
local de trabalho tenham acesso aos
projetos das empresas
133
projetos das empresas e suas
pelas organizaçoes dos
transformações para discutir e
trabalhadores
acompanhar a sua implementação
integrados a uma política de
desenvolvimento sustentável

G3RE13

G3RE02

134

Ampliação da Base
Sindical

Que a CNM/CUT tenha como objetivo
nesta gestão a retomada da maioria na
representação do ramo metalúrgico, G5RE10 /
organizando e apoiando oposições
G5RG07 /
cutistas nos sindicatos filiados a outras G7RE13
centrais sindicais, e filiando à CUT os
sindicatos independentes.

135

Campanha de
Sindicalização

Que a CNMCUT promova campanhas
G5RE08 /
unificadas e permanentes de
G7RE12 /
sindicalização conscientizando sobre a
G6RG2
importância da organização sindical.

136

OLT - Organização no Sindicatos participarem da elaboração
local de trabalho
da PPRA

G3RE05

Nº

Nome

137

Mobilização pela
criação de CSE

138

139

Resolução
Grupo
Que a CNM/CUT e as entidades filiadas
mobilizem os trabalhadores e
trabalhadoras metalúrgicos pela OLT, G6RG03 /
G7RE17
ampliando a representação dos
sindicatos através da criação de novos
CSEs

Projeto de LEI sobre
CSE

Que o plenário aprove a proposta de
Projeto de Lei dos sindicatos dos
metalúrgicos do ABC, Taubaté,
Sorocaba e Salto, de regulamentação
do CSE, mobilizando parlamentares
federais em prol da aprovação do
mesmo.

G5RE01 /
G5RE03 /
G5RE06 /
G6RG03 /
G7RE17

CCNT e CSE

Que a CNM/CUT estimule a criação de
Comitês Sindicais de Empresa como
estratégia rumo ao Contrato Coletivo
Nacional de Trabalho

G5RE05

Tema geral

Parecer

Políticas Sindicais

Consenso

Política Sindical

OK

