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Textos  & diagramação: Compromitto Comunicação. Conselho Editorial: Edilson Martins, Odair R. Da Silva, Jucélio Paladini.

EXPEDIENTE

Os trabalhadores prepa-
ram-se para os congressos 
estadual e nacional da CUT. 
Doze assembléias regionais 
escolherão os delegados que 
representarão a categoria em 
um dos maiores eventos dos 
trabalhadores brasileiros.

As assembléias são a primei-
ra etapa da construção do 9º 
CONGRESSO NACIONAL DA 
CUT. Neste primeiro momento, 
os sindicatos discutem propo-
sições e elegem os delegados 
que irão levar as considerações 
para o congresso estadual. 

Em Santa Catarina, o 9º 
Congresso Estadual da CUT 
(9º CECUT) acontece de 4 a 6 
de maio na Escola Sul da CUT 
em Florianópolis.

O congresso estadual é a 
segunda etapa, momento em 
que os catarinenses reunirão 
suas sugestões a serem apre-
sentadas na terceira etapa: o 
congresso nacional, que acon-
tece entre 6 e 9 de junho em 
São Paulo.

Principais desafios
• Intensificar a luta dos 

trabalhadores para derrotar 
o neolibe-
ralismo, a 

ALCA, a política cruel e preda-
tória do FMI, guerras imperia-
listas, etc.

• Avançar na construção de 
políticas públicas nas áreas 
estratégicas aos direitos dos 
cidadãos, como saúde, educa-
ção, saneamento, habitação, 
segurança, reforma agrária

• Discutir formas de unificar 
a luta dos trabalhadores em 
defesa da soberania nacional 
e da retomada do desenvolvi-
mento

• Valorização do salário 
mínimo, questões de gênero, 
racial e outras questões es-
pecíficas.

Assembléias para discutir  
congressos da CUT

9º CECUT (4 a 6 de maio) – 
Florianópolis
9º CONCUT (6 a 9 de junho) – São 
Paulo

Temas
Conjuntura InternaCIonal, naCIonal e 
estadual

Balanço naCIonal e estadual

estratégIa naCIonal e estadual

estatuto

PolítICas Permanentes

agenda e Plano de lutas naCIonal e estadual

eleIção das novas dIreções estadual e 
naCIonal

Município Dia Horário Local
Mafra 27/03 8h CASAN
Videira 27/03 8h30min CASAN
Curitibanos 27/03 14h CASAN
Laguna 27/03 14h CASAN
Imbituba 27/03 8h CASAN
Piçarras 28/03 8h CASAN
Criciúma 28/03 8h30min CASAN
Porto Belo 28/03 14h CASAN
Sombrio 28/03 14h CASAN
Florianópolis 30/03 8h30min ASCAN
Chapecó 04/04 8h30min CASAN
São Miguel do Oeste 05/04 8h30min CASAN

Calendário de 
Assembléias regionais

PAUTA: 
- Eleição dos delegados para os congressos estadual e 
nacional da CUT 
- Assuntos gerais


