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Gestão 2017/2020

CONGRESSO DOS TRABALHADORES

Assembleia irá eleger representantes
da categoria para 15ª Plenária da CUT
Os ataques do governo ilegítimo
contra os(as) trabalhadores(as) parece não ter limites.
Depois de aprovar o congelamento dos investimentos públicos por 20
anos e a terceirização irrestrita, o governo está tentando aprovar o mais
rápido possível duas reformas que,
mudando a Constituição Federal e
a CLT, vão prejudicar ainda mais a
classe trabalhadora brasileira e a sociedade de forma geral.
A Reforma Trabalhista
e a Reforma da Previdência
Social, se aprovadas, destruirão não apenas direitos
trabalhistas garantidos na
CLT e na Constituição Federal, como farão com que
a maioria dos trabalhadores morram sem conseguir
se aposentar, aumentando
a precarização do trabalho e
ampliando o fosso social.
O governo ilegítimo vem retribuindo aos que financiaram o golpe
com a entrega do Pré-Sal à iniciativa privada, sucateando a Petrobras,
vendendo o patrimônio público,
destruindo a educação e a saúde,
vendendo terras ao capital estrangeiro, enfraquecendo o Mercosul e o

BRICS e se subordinando totalmente
aos interesses do capital estrangeiro.
Enfim, acabando com a democracia e a soberania nacional em um
curto espaço de tempo. Diante deste
cenário, a Direção Nacional reunida
em 6 de dezembro de 2016, convocou o Congresso Nacional Extraordinário e Exclusivo da CUT

em resposta à
conjuntura perversa em que o governo ilegítimo de Temer jogou o Brasil
e que a cada dia impõe aos(as) trabalhadores(as) e à sociedade o pesado
ônus da crise política, econômica e
social de sua agenda neoliberal.
Ao convocar o Congresso Nacional Extraordinário e Exclusivo a
CUT convoca seus trabalhadores e
trabalhadoras a responder ao gover-

no golpista mostrando sua indignação e força, promovendo a resistência e o enfrentamento tão necessários
nesse momento social e político por
demais trágico ao trabalhador e à sociedade brasileira.
DELEGADOS
O Sintect-GO convoca
seus trabalhadores para a
Assembleia que elegerá
três delegados para representar a categoria na
15ª Plenária Estatutária
– Congresso Nacional Extraordinária e Exclusiva
da CUT GOIÁS, que será
dia 30 de junho, 01 e 02
de julho, em Goiânia.
Pauta e Temário:
• Análise de Conjuntura Estadual, Nacional e
Internacional;
• Estratégia e Plano de Lutas da
CUT para o período de 2017 a 2019.
Nesta Plenária da CUT Goiás
serão eleitos os delegados que irão
representar Goiás na 15ª Plenária Estatutária – Congresso Nacional Extraordinária e Exclusiva da CUT, que
será promovida de 28 a 31 de agosto
de 2017, em São Paulo/SP.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 20 de maio
Sede do Sintect-GO

PAUTA

{

16h (1ª Chamada ) | 16h30 (2 ª Chamada)

- Informes;
- Eleição dos delegados para a 15ª Plenária da CUT Goiás

