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Sexta-feira  

CUT/MA e a Escola Nordeste da CUT realizam 
curso de Formação de Formadores 

A CUT/MA e a Escola 
de Formação Sindical da CUT 
no Nordeste, estão realizando 
desde ontem, 19, com término 
marcado para amanhã, 20, o II 
Módulo do Curso de Formação 
para Formadores da Sub região 
Norte, que teve como palco o 
Sindsep/MA. 

O curso tem como públi-
co formadores militantes na 
Rede Estadual de Formação 
estaduais; dirigente sindical 
voltados para a preparação de 

formador/a da Rede de Forma-
ção da CUT. 

O curso tem como meto-
dologia a compreensão dos ei-
xos estratégicos do 13º CON-
CUT e atualizada na 16ª PLE-
NACUT; compreender da 
Educação Popular freireana 
como método pedagógico para 
formação e organização da 
classe trabalhadora; contribuir 
sobre o trabalho de base e o 
vínculo com a estratégia da 
CUT. 

https://www.estadodedireitosempre.com/
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Apesar de ter 27 cadeiras 

em disputa, apenas 12 dos atuais 
senadores que estão no fim dos 
mandatos iniciados em 2015 vão 
disputar a reeleição para o Sena-
do Federal, o que significa que o 
índice de renovação será alto. 
Oito não vão disputar nenhum 
cargo na eleição deste ano, dois 
vão disputar a presidência da Re-
pública, uma a vice, um a gover-
nador, uma a vice e os demais 
tentam uma cadeira na Câmara 
dos Deputados. 

Este é o momento de o 
eleitor analisar como cada um 

desses senadores, em fim de 
mandato, votaram nas pautas de 
interesse da classe trabalhadora, 
alerta a CUT, que orienta: não 
vote em quem retira direitos da 
classe trabalhadora. 

A reforma da Previdência, 
que tirou de milhões de trabalhado-
res e trabalhadoras o direito de um 
dia se aposentar, é uma das propos-
tas aprovadas pela maioria desses 
senadores candidatos a algum cargo 
nas eleições deste ano. Dos 81 se-
nadores, 56 votaram a favor das 
novas regras que obrigarão alguns a 
trabalharem até morrer. 

O Departamento Inter-
sindical de Assessoria Parla-
mentar (DIAP) facilitou a aná-
lise do eleitor. Para saber 
quem está contra ou ao lado 
do trabalhador, basta acessar a 
plataforma digital do DIAP 
“Quem foi Quem no Congres-
so Nacional”. 

Vale lembrar que, na 
maioria das vezes, todos os se-
nadores candidatos à reeleição 
no Senado ou que buscam ocu-
par outros cargos votaram con-
tra o trabalhador. 

Fonte: CUT 

Governo Bolsonaro foi o que 
mais desvalorizou servidores e 

sucateou serviços públicos 
 

Maioria dos senadores candidatos votou contra 
interesses dos trabalhadores 

 

Bolsonaro passa para história como primeiro presi-
dente em 20 anos a não reajustar salário do funcio-
nalismo. Mesmo não cumprindo a própria promessa 
de 5% linear a servidores, diz que em 2023 haverá 
reajuste e reestruturação de carreira. Você acredita?  

 
Matéria completa em: Condsef.org.br/noticias 
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