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Lideranças internacionais durante atividade na OIT 
 
 
Em repúdio, os uruguaios reforçaram a fala e vários participantes levantaram placas durante a fala do representante do 
governo. Após insistência da segurança, a delegação Brasileira se retirou da sala em protesto. 
Resistência continua 

 
Nessa segunda, representantes da delegação brasileira e lideranças que participam da 105ª reunião da Conferência 
Internacional do Trabalho (CIT), em Genebra, Suíça, realizaram um ato para denunciar o golpe de Estado liderado pelas forças 
conservadoras, com apoio da grande mídia, parlamento e setores do Judiciário contra a presidenta Dilma Rousseff. 
 
A atividade contou com apoio de lideranças internacionais, como o Secretário-Geral da CSI África, Kwasi Adu-Amankwah, que 
expressou solidariedade à luta dos brasileiros e ajuda a ampliar a campanha internacional "Somos todos Brasil contra o golpe". 
 
“Expressamos nossa solidariedade com os trabalhadores e o povo brasileiro nesta grande luta pela democracia porque  
constatamos que a organização dos trabalhadores e sua contribuição à Política ajudaram a tirar milhões e milhões da pobreza 
dando-lhes acesso a educação e a saúde. E isso foi realizado em 12 anos em tal escala que em muito supera quaisquer 
benefícios recebidos pela classe trabalhadora em séculos de dominação das elites. E é por isso que devemos estar solidários 
com os trabalhadores brasileiros contra aqueles que querem usar meios civis para dar um golpe de Estado contra um governo 
democraticamente eleito", apontou. 
 
O manifesto “Somos Brasil contra o golpe”, que a CUT distribuiu em Genebra, denuncia como a trama foi arquitetada “através 
de ataques sistemáticos e orquestrados por setores do judiciário, empresários, grandes meios de comunicação e apoiados, de 
maneira entusiasmada, pela parcela mais rica da sociedade brasileira” (lei mais abaixo). 
 
Presidente da CSI, João Felício apontou que o golpe tem como alvo as conquistas da classe trabalhadora. 
 
"Para a CSI (Confederação Sindical Internacional), o que está ocorrendo no Brasil é um golpe contra os trabalhadores e à 
população mais pobre. O movimento sindical internacional há muito tempo vê o Brasil como exemplo de conquista e direito. E é 
justamente isso que os golpistas querem retirar" disse. 
 
Secretário de Relações Internacionais da CUT, Antônio Lisboa, reforçou a importância de tantas lideranças presentes na 
manifestação.  

 

Mais protestos contra golpistas marcam Conferência da OIT 

Lideranças internacionais manifestam repúdio em debate na Comissão de Normas 

 
CUT  Nacional 

 
O golpista Michel Temer continua em apuros também no 
exterior. Após o ato que reuniu sindicalistas 
internacionais em defesa da democracia nessa 
segunda-feira (6) – leia mais abaixo –, uma nova 
manifestação ocorreu durante debate na Comissão de 
Aplicação de Normas da CIT (Comissão Intergestores 
Tripartite). 
 
Nesta terça (7), um representante dos trabalhadores de 
Benim (África) usou seu tempo para denunciar o golpe 
que acontece Brasil. Como contraponto, um 
representante do governo golpista brasileiro obteve 
direito de resposta de dois minutos. 
 

 

https://www.facebook.com/events/627298777423293/
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"O ato que realizamos aqui em Genebra com mais de 200 dirigentes sindicais do mundo inteiro, foi uma demonstração muito 
forte de solidariedade. Isso tem uma importância grande porque as pessoas que compareceram vão manter o compromisso de 
denunciar a situação de golpe no Brasil", definiu. 
 
Diretor Executivo da CUT, Júlio Turra apontou a importância do apoio da classe trabalhadora internacional. "É uma forte 
demonstração de solidariedade de sindicalistas de todo o continente reunidos aqui em Genebra, expressando que estão do 

nosso lado na luta para derrotar o golpe, restabelecer a democracia e os direitos dos trabalhadores', falou. 

 

Abrir os olhos do mundo – O manifesto “Somos Brasil Contra o Golpe” defende que o “programa dos golpistas prevê, dentre 

outros pontos, o fortalecimento do acordo global de comércio TISA - que reduz a soberania nacional; enfraquecimento dos 
BRICS e do Mercosul, priorizando acordos bilaterais; desregulamentação do mercado de trabalho; enfraquecimento dos 
sindicatos nas negociações coletivas e tornar os direitos garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em objeto de 
negociação, prevalecendo o negociado sobre o legislado; elevação da idade mínima para aposentadoria, assim como permitir 
benefícios com valores inferiores ao do salário mínimo; redução da massa salarial e do salário médio; privatizações selvagens, 
inclusive das gigantescas reservas da camada do Pré-Sal; desvinculação geral dos gastos do governo federal, sobretudo nas 
áreas de educação e saúde, caminhando, dessa forma, para a privatização e abertura da economia com o fim da política de 
conteúdo local para compras governamentais”, define. 
 
Destaca ainda que a “CUT Brasil, e demais forças democráticas, não reconhecem o governo Temer e o condenam como 
ilegítimo, por ser resultado de um processo ilegal e golpista de impeachment e por desrespeitar a vontade expressa da maioria 
dos cidadãos brasileiros que reelegeu, em 2014, a presidenta Dilma com mais de 54 milhões de votos – único governo eleito e, 
portanto, legítimo. Não aceitaremos que a classe trabalhadora e os setores mais pobres da população tenham que sofrer ainda 
mais sacrifícios. Lutamos até agora contra o golpe e continuaremos lutando, nas ruas e nos locais de trabalho, para reconduzir o 
país ao Estado de Direito e ao regime democrático, contra a retirada de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e contra 

iniciativas que busquem a inserção subordinada do Brasil na economia internacional, regredindo, dessa forma, aos anos 
90”, conclui o documento. 

 

Artigo 

CONFIRA OS ATOS PELO 
BRASIL 
http://cut.org.br/noticias/proxima-sexta 
-e-um-passo-rumo-a-greve-geral-155f/  
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“Há cegueira da esquerda para entender a nova classe trabalhadora” 
 
Para sociólogo, cresce politização da religião, mas vida prática, e não moral, é fator decisivo no voto 

 

Compõem hoje a maior bancada evangélica da história do 
Congresso brasileiro 75 deputados federais e três senadores, o 
que faz com que, cada vez mais, suas posições e acordos tenham 
relevância no cenário político. Para Roberto Dutra, doutor em 
sociologia pela Universidade Humboldt de Berlim e professor da 
Universidade Estadual do norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), 
o posicionamento dos congressistas, contudo, não deve ser 
confundido com as convicções do eleitorado evangélico como um 
todo. Em um momento em que esse grupo político se uniu em 
torno do impeachment e de teses conservadoras no campo dos 
costumes, Dutra avalia em entrevista ao EL PAÍS os reflexos da 
interferência da religião na política e com que olhos os fiéis 
enxergam isso. Leia abaixo os principais destaques da conversa. 
 
Existem hoje temas específicos que motivam o voto do 
eleitorado evangélico? 
São vários temas, mas há dois eixos temáticos que têm se 
destacado. O primeiro é a questão da moral e dos costumes que, 
contudo, até agora foi determinante apenas em eleições 
legislativas. Isso não quer dizer que essa temática não possa se 
tornar central em algum momento nas executivas, mas, por 
enquanto, ela depende muito mais da instrumentalização política 
que líderes de perfil religioso têm feito dela. Falar de costumes tem 
atraído um eleitorado, mas o que realmente explica as motivações 
do comportamento eleitoral, não só dos evangélicos, mas de todas 
as classes populares – considerando aí que a maior parte dos 
evangélicos pertence às classes populares – é o eixo do bem estar 
social. A preocupação é muito mais prática: saúde, educação e 
programas sociais. 
 
A bancada evangélica votou pelo impeachment de Dilma 
Rousseff e tem expressado apoio a Michel Temer. Essa 
adesão é transferível ao eleitorado evangélico? 
É difícil fazer uma previsão, mas eu acredito que há uma tendência 
do Governo Temer tentar usar a pauta dos costumes para fidelizar 
esse eleitorado evangélico mais pobre, que, contudo, tende a se 
distanciar dele na medida em que ele adotar uma política 
socialmente insensível de redução do gasto social. Nós não 
podemos pegar um momento como esse, em que a grande 
polarização ideológica e cultural leva a um fortalecimento da pauta 
dos costumes, e projetar isso no comportamento eleitoral das 
eleições deste ano ou de 2018. O voto religioso é circunstancial e 
muito mais presente nas eleições legislativas do que nas 
executivas. Por isso, eu acredito que se o Governo Temer não for 
capaz de fazer uma política social minimamente satisfatória do 
ponto de vista dessa população, ele não vai conseguir o apoio 
dela. 
 
E por que o discurso moralista de políticos religiosos perde 
força nas eleições majoritárias? 
Por razões próprias da política. Você consegue angariar um 
número grande de votos para eleger um deputado como o 
Bolsonaro, fazê-lo o mais votado. Mas na eleição do executivo, a 
maior parte do eleitorado não vota por religião e é também 
alimentada com informações que servem para descredenciar o 
perfil religioso do candidato religioso. Foi o caso do Marcelo 
Crivella (PRB), que perdeu a eleição para Governador do Rio de 
Janeiro de forma avassaladora para o Luiz Fernando Pezão. 
(PMDB). No final, a vinculação do Crivella à Igreja Universal do 
Reino de Deus atrapalhou. Tanto é que dizem por aí que o Crivella 
está pensando em se desvincular do PRB, aderindo a um partido 
não religioso. Ao contrário do que se pensa, o eleitorado brasileiro 
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tem bom senso. Elegemos um presidente sociólogo, um 
presidente operário e uma presidenta guerrilheira. É um 
eleitorado que não é tão conservador como se imagina. 
"O voto religioso é circunstancial e muito mais presente nas 
eleições legislativas do que nas executivas. Por isso, eu acredito 
que se o Governo Temer não for capaz de fazer uma política 
social minimamente satisfatória do ponto de vista dessa 
população, ele não vai conseguir o apoio dela" 
 
De qualquer jeito, a bancada evangélica tem crescido em 
número e importância nos últimos anos. O que explica o 
crescimento? 
A extrema facilidade com que os líderes religiosos pentecostais 
lidam com as regras da política. É a capacidade dos evangélicos 
buscarem a vida política através do pragmatismo. O Edir 
Macedo, por exemplo, apoiou o Governo Dilma até 
recentemente. Se acontecesse uma improvável volta de Dilma 
daqui alguns meses, não tenho dúvidas de que ele estaria pronto 
para apoiá-la novamente. Também é importante dizer que é um 
equívoco falar em coesão da bancada religiosa. A Igreja 
Universal, por exemplo, tem uma estratégia de atuação 
parlamentar bem diferente da Assembleia de Deus. Só há união 
em momentos específicos, como agora. 
 
E não há interferência direta de algumas igrejas no processo 
eleitoral? 
. Hoje há, de fato, igrejas aparelhadas. São verdadeiras redes 
que grandes líderes políticos, como Eduardo Cunha, oferecem 
como recurso político para outros líderes. O que vemos é que o 
púlpito tem fidelizado muito para o legislativo. Mas a curiosidade 
é que, do ponto de vista programático, o repertório do sucesso 
das eleições legislativas dos evangélicos é um repertório 
corporativo. É mais algo do tipo “vote no deputado porque ele vai 
defender nossa igreja” e menos “vote no deputado porque ele é 
contra o aborto”. Costume e moral não são os fatos 
predominantes para explicar o voto. É muito mais o sentimento 
de corpo mesmo, que é instrumentalizado pelos pastores. Então, 
o que eu arrisco dizer é que existe, sim, um crescimento grande 
da instrumentalização política das igrejas, mas isso não é uma 
garantia de votos e pode, em determinado momento, virar até 
motivo de debandada de fiéis. 
 
Por quê? 
Ser evangélico não é pré-requisito de voto para o eleitorado 
evangélico. As pessoas observam aquilo que a mídia fala delas, 
a imagem que é projetada sobre elas. Ficam preocupadas com a 
interferência de líderes evangélicos na política. Se há um 
movimento crescente de transformação das igrejas em curral 
eleitoral, por outro lado, aumenta o sentimento de muitos fiéis de 
que eles estão sendo feitos de palhaços pelo pastor. E ao 
mesmo tempo em que aumenta a politização conservadora da 
religião, aumenta também o sentimento de que a fé das pessoas 
está sendo manipulada por interesses próprios. E aí a 
concorrência religiosa é fatal. O Brasil está em plena 
modernidade religiosa. Caso esse sentimento dos fiéis aumente, 
pode surgir uma variável de dinamização do próprio mercado 
religioso. 
 
Você identifica em algum grupo específico esse olhar mais 
crítico? 
Talvez nos jovens. Hoje há uma geração de jovens que já pode 

André de Oliveira 

http://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/25/politica/1461616678_820806.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/25/politica/1461616678_820806.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/25/politica/1461616678_820806.html
http://brasil.elpais.com/tag/iglesia_evangelista/a/
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/27/politica/1445980653_786437.html
http://brasil.elpais.com/tag/michel_temer/a/
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/11/politica/1457735575_037737.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/11/politica/1457735575_037737.html
http://brasil.elpais.com/tag/eduardo_cosentino_da_cunha/a
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ser chamada de “evangélicos não praticantes”. Uma coisa é você 
ser convertido para uma religião evangélica, outra é você nascer 
nessa cultura. Aí é natural que você olhe de modo mais 
distanciado. De qualquer jeito, é importante não confundir os 
líderes políticos que têm um perfil religioso – ou seja, líderes 
políticos que tem na religião um recurso de poder e mobilização 
eleitoral – com as formas de comportamento, consciência e visão 
de mundo dos evangélicos como um todo. Além disso, apesar de 
óbvio, é necessário dizer que os evangélicos também são 
heterogêneos. De modo que há na classe média brasileira 
intelectualizada e, inclusive, de esquerda, um preconceito muito 
grande contra os evangélicos. Há a premissa de que eles são 
burros, que eles não sabem olhar com distanciamento a pauta 
política do Feliciano, do Malafaia, do Pastor Everaldo, 
do Bolsonaro. 
 
E como esse distanciamento da esquerda aparece de forma 
prática? 
Ela não consegue ver a possibilidade de disputar a fidelidade 
eleitoral e ideológica desse público. Dou o exemplo mais forte. 
Um tema central na vida cotidiana dos evangélicos é a família, 
mas a esquerda taxa isso de puro conservadorismo. A única 
alternativa política que tem tematizado o tema da família é – em 
uma democracia como a nossa, e eu diria que em várias outras 
também – a da direita. Ou seja, é justamente quem fala para os 
evangélicos: a família corre risco porque os homossexuais, a 
ideologia de gênero e os “esquerdopatas” estão ameaçando ela. 
Sem outra explicação, muitas vezes o indivíduo aceita essa 
mesma. Assim, a identificação dos evangélicos com a pauta 
política de seus líderes vem em alguns casos por pura falta de 
alternativa e compreensão dos setores ditos mais esclarecidos da 
sociedade que não conseguem compreender que o tema da 
família não é necessariamente conservador. 
 
E por que esse tema tem tanto apelo? 
Por razões de classe social. Os evangélicos se dividem, 
basicamente, em dois tipos de classe, que eu e o grupo de 
pesquisadores em torno do sociólogo Jessé Souza, costumamos 
dividir como ralé estrutural e batalhadores. O primeiro é um 
público completamente excluído das principais instituições da 
sociedade. Em geral, eles frequentam igrejas evangélicas que 
funcionam como uma espécie de pronto socorro espiritual. O 
segundo grupo tem uma vida familiar e social mais estável, com 
vínculos sociais mais fortes. Há uma proteção e solidariedade 
com que a ralé não conta. Para os dois públicos, contudo, a 
ameaça familiar é uma ameaça real e constante, seja por fatores 
econômicos, de alcoolismo ou de desestabilização social, como a 
falta de uma moradia decente. São problemas que as classes 
populares e excluídas enfrentam no mundo inteiro. Ora, só vai 
considerar o tema da família conservador quem não vê no 
abandono um problema cotidiano. Em resumo, os evangélicos 
agem muito mais por interesses práticos e que podem tomar 
rumos muito variados, de acordo com os partidos políticos que 
interpretam esses interesses práticos, do que propriamente por 
convicções conservadoras. Convicções que eles podem até ter, 
mas que não são tão claras e fortes como se imagina. 
 
Mas onde entram as classes mais altas evangélicas nessa 
separação que você colocou? 
Elas constituem um público mais tradicional, não pertencente 
historicamente às classes hegemônicas católicas brasileiras, que 
em geral faz parte das chamadas igrejas protestantes históricas 
ou de missão, como as igrejas Batista e Presbiteriana que, 
embora tenham copiado muitos dos ritos e das ideias das 
pentecostais, como Universal e Assembleia de Deus, mantêm um 
estilo, digamos, mais sóbrio. O público é formado por uma classe 
média ascendente com um determinado padrão de formação 
escolar e nível de renda mais estável. Mas esse é um público 
minoritário entre os evangélicos. 
 
Pode resumir a diferença entre o protestantismo “clássico” e 
o pentecostalismo? 
 
 

 
 
 
 

Ele é uma revolução protestante dentro da revolução 
protestante e surge na Igreja Metodista Wesleyana. John 
Wesley é um dos grandes fundadores do pentecostalismo, mas 
outros líderes menores popularizam ainda mais essa religião 
entre os negros dos EUA no final do século 19, início do 20. 
Ela se caracteriza por uma crença, muito grande, na força de 
Deus para mudar as coisas cotidianas. É o que podemos 
chamar de uma religiosidade mágica. No Brasil, isso chega em 
1910, mas é só a partir da década de 1960, com a urbanização 
da pobreza, que o protestantismo brasileiro vai tomando a cara 
do pentecostalismo. Qual é a diferença básica? É que o 
protestantismo clássico não enfatiza tanto a presença cotidiana 
do espírito santo para resolver os problemas cotidianos das 
pessoas. O protestante batista não espera que Deus vá ajuda-
lo a passar em um concurso público, já um pentecostal crê 
nisso. O pentecostalismo é mais popular que o protestantismo 
clássico. Por isso, com o tempo, vai virando a religião dos 
excluídos. Disso que nós denominamos ralé estrutural. É uma 
religião que oferece valor social para os excluídos: Deus tem 
um projeto para sua vida, você vale alguma coisa. 
"Um tema central na vida cotidiana dos evangélicos é a família, 
mas a esquerda taxa isso de puro conservadorismo. A única 
alternativa política que tem tematizado o tema da família é a da 
direita" 
 
Você disse que existe um preconceito de setores 
progressistas com os evangélicos. Há uma crítica de que o 
PT se afastou dos mais pobres nos últimos anos, 
perdendo espaço para as igrejas. Você concorda com essa 
avaliação? 
Acredito que é uma explicação muito reducionista. Eu concordo 
que o PT se distanciou dos pobres, mas o que significa isso? O 
PT certamente não se distanciou dos pobres no sentido de 
fazer políticas sociais para os pobres. No entanto, o PT se 
distanciou culturalmente dos pobres. O PT é informado por 
uma visão de esquerda de que os pobres devem seguir um 
modelo de ser e agir que vem dos moldes dos sindicatos. Os 
pobres devem ser coletivistas. Os pobres devem se enquadrar 
em um viés de solidarismo anti-individualista. Toda vez que o 
PT encontra a valorização do indivíduo, a valorização da 
autonomia do indivíduo frente às intempéries da vida, que, em 
resumo, é a pregação cotidiana das igrejas pentecostais, o PT 
aponta o dedo acusatório: “É a pregação do individualismo, é a 
pregação do neoliberalismo dentro das igrejas”. O PT não 
entende essa filosofia liberal popular e nem o valor moral do 
individualismo que está por trás dela. 
 
O que você quer dizer com “valor moral do 
individualismo”? 
É a ideia de que para ser alguém valoroso na sociedade é 
preciso ser um indivíduo respeitado em sua privacidade, em 
seu projeto de vida. De modo que há, de forma muito presente 
nas igrejas, essa cultura da valorização da iniciativa individual. 
E isso não significa a negação da solidariedade. Acredito que 
há uma cegueira do PT em compreender a alma e a cultura 
dessa nova classe trabalhadora que não é formada no 
sindicato e que hoje é a maior parte dos brasileiros pobres e 
remediados do país. Esse é o distanciamento que existe, mas 
ele não é exclusivo do PT. A esquerda de forma geral não 
entendeu que o sonho dessa nova classe trabalhadora é, 
muitas vezes, ter uma empresa própria, ser um empreendedor. 
Há muitas semelhanças com a população dos EUA, por 
exemplo. É um liberalismo popular que não é, 
necessariamente, conservador. Hoje, esses ideais liberais de 
autonomia e afirmação do indivíduo estão em disputa e os 
conservadores têm conseguido capturá-los com mais 
eficiência. 
 
 
 

 
 

 

http://brasil.elpais.com/tag/jair_messias_bolsonaro/a
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/10/politica/1447193346_169410.html
http://brasil.elpais.com/tag/estados_unidos/a/
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Vídeos integrais do 1° Curso Livre György Lukács 

TV Boitempo publica 10 aulas com alguns dos maiores estudiosos da obra lukacsiana no Brasi 

1. Lukács: em Defesa do Realismo 
Com Celso Frederico 

 
2. Reboquismo e dialética: o Lenin de Lukács 
  Com Antonio Carlos Mazzeo 
 
3. Arte realista: Balzac e Goethe 

Com Livia Cotrim e Carlos Eduardo Ornelas Berriel 
 
4. Crítica ontológica do direito 

Com Vitor Bartoletti Sartori e Rodolfo Costa Machado 
 
5. Trabalho e Democracia da Vida Cotidiana 
      Com Beatriz Costa Abramides e Claudinei Cássio de Rezende 
 
 

 Georg Lukács filósofo, escritor e crítico literário marxista. Defendeu o humanismo e a elaboração de conceitos novos para a teoria de Marx sobre 

a alienação dentro da sociedade industrial. “Em junho de 1971, exatamente 45 anos atrás, nos deixava um dos maiores filósofos marxistas do 
século XX. Passado quase meio século, sua obra se revela cada vez mais indispensável para entender o mundo contemporâneo, marcado pela 
avanço da barbárie social”. 
 
https://blogdaboitempo.com.br/2016/06/06/confira-os-videos-integrais-do-1-curso-livre-gyorgy-lukacs/ 
 
Para receber atualizações semanais sobre aulas, debates, conferências, entrevistas e outros conteúdos InFormativos, inscreva-se no Canal da 
Boitempo:  

https://www.youtube.com/channel/UCzwfw0utuEVxc4D6ggXcqiQ?sub_confirmation=1 
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6. Ideologia e política no último Lukács 
    Com José Paulo Netto e Ronaldo Vielmi Fortes 
 
7. O romance histórico, de Lukács 
    Com Arlenice Almeida da Silva 
 
8. Momento ideal e ideologia 
Com Maria Angélica Borges e Felipe Ramos Musetti 
 
9. Via prussiana, imperialismo e a crítica ontológica da 
economia política 
Com Antonio Rago Filho e Ivan Cotrim 
 
10. O estranhamento religioso na ontologia lukacsiana 

Com Ester Vaisman 

Dicas 

 

 

 
Em feminismo e Política: uma introdução, os cientistas políticos Flávia Biroli e Luís Felipe 
Miguel discutem as principais contribuições da teoria política feminista produzida a partir dos 
anos 1980 e apresentam os termos em que os debates se colocam dentro do próprio 
feminismo, mapeando as posições de diferentes autoras e correntes. 
 
Ao longo de dez capítulos, os autores abordam temas como a prostituição e o aborto, a 
representação política e a opressão sofrida pelas mulheres. Embasado em nomes 
reconhecidos da teoria feminista, como Carole Patemas e Nancy Fraser, Feminismo e 
Política enriquece e amplia o debate sobre um dos movimentos mais discutidos na 
sociedade atual. 

 

5 de junho: Dia Mundial do Meio Ambiente 
 
Artigo 

Dia Mundial do Meio Ambiente e a luta sindical 

Escrito por Daniel Gaio - Secretário Nacional de Meio Ambiente da CUT 
 
http://www.cut.org.br/artigos/dia-mundial-do-meio-ambiente-e-a-luta-sindical-4054/  

https://blogdaboitempo.com.br/2016/06/06/confira-os-videos-integrais-do-1-curso-livre-gyorgy-lukacs/
https://www.youtube.com/channel/UCzwfw0utuEVxc4D6ggXcqiQ?sub_confirmation=1
http://www.boitempoeditorial.com.br/v3/titles/view/o-romance-historico
http://www.cut.org.br/artigos/dia-mundial-do-meio-ambiente-e-a-luta-sindical-4054/
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17 a 19 de junho  - 27º Congresso Nacional dos Trabalhadores do BB, em  São Paulo - SP 

17 a 19 de junho -  32º Conecef (Caixa) São Paulo - SP 

29 a 31 de julho 18ª - Conferência Nacional dos Bancários, em São Paulo – SP 

 

 

 

 
 
 
 
                                                              Ciclo de Seminários  CUT Brasília 
 
Seminário de Finanças – Novas Regras e os Ataques às Finanças do Movimento Sindical 
 
13 de junho - 08h30 às 17h00 
 
Clube dos Comerciários – Núcleo Rural Ponte Alta Norte, 25 – Gleba A – Brasília-DF 

Público Alvo: 

 Direção da CUT Brasília; 

 Direção Nacional; 

 02 dirigentes de cada entidade filiada (Sindicatos, Federações e Confederações) 

 01 funcionário do Setor Financeiro de cada entidade 

 
http://www.cutbrasilia.org.br/site/financas-da-luta-sindical-sao-tema-de-seminario-na-proxima-segunda-13/  

 

http://www.cutbrasilia.org.br/site/financas-da-luta-sindical-sao-tema-de-seminario-na-proxima-segunda-13/
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28, 29 e 30/06 

 
IX ENACOM - Encontro Nacional de Comunicação 
Tema: “A importância e o papel da comunicação progressista em tempos de golpe”.  
Público: Secretários de Comunicação e profissionais da área das Estaduais da CUT e das Confederações e 

Federações CUTistas 
Informações: cut@cut.org.br 

 
 
 
Seminário Nacional em defesa dos Bancos Públicos 
Local: Hotel Holiday Inn Parque Anhembi – São Paulo 
 
Programação: 
 
Mesa 1: Bancos Públicos: Ativo necessário na sociedade brasileira 
Marcio Pochman, Ladislau Dowbor e Fernado Nogueira 
 
Mesa 2: Ação Parlamentar em defesa dos bancos públicos 
Emir Sader e parlamentares convidados (à confirmar). 
 
Mesa 3: Unidade Nacional: Todos na resistência pelos bancos públicos 
Convidados: MTST, MST, UNE e CUT 

 

17 de junho 

 
 
V Encontro Estadual de Formação da CUT/MT 
 
Local: Auditório do Sindicato Dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT 
Público: 05 participantes por sindicato (trabalhadores/as de base, secretários/as de formação e dirigentes 

sindicais) 
Critério de Participação: Ter participado de um dos processos de formação promovidos pela CUT: ORSB, FF, 

DPPAR, NCC ou FFJ ou que estejam participando de formação sindical de base. 
Financiamento: CUT: hospedagem, alimentação e material didático 

Sindicatos: deslocamento de seus participantes 
Inscrições: Até 16 de junho 
Informações: cutmt@terra.com.br  

 

25 e 26 de junho         
 

mailto:cut@cut.org.br
mailto:cutmt@terra.com.br
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