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 OF.EE11003101153/2018/SNF/SG/CUT 

São Paulo, 19 de dezembro de 2018. 

 

A 
Executiva Nacional 

Estaduais da CUT -  Confederações -  Federações – Entidades Filiadas  e Escolas Sindicais  

 

Assunto: 4ª Conferência Nacional de Formação da CUT. 

Caros/as companheiros/as, 

A Direção Nacional da CUT, reunida nos dias 28 e 29 de agosto de 2018, em Brasília/DF ratificou a decisão da 

Executiva Nacional da CUT pela aprovação e realização da 4ª Conferência Nacional de Formação da CUT que tem por 
objetivo debater e redimensionar a PNF - Política Nacional de Formação visando defender e fortalecer o nosso projeto 

político-organizativo diante dos novos desafios impostos à CUT, no cenário de pós reforma sindical, novo governo 
eleito e do futuro do mundo do trabalho. Vale lembrar que no ano de 2019 teremos a realização do 13º CONCUT e 

que a 4ª Conferência Nacional de Formação da CUT está articulada com esse processo.  

  
Esse é o resultado de uma ampla construção da Rede Nacional de Formação da CUT que ao longo dos 35 anos ano 

de CUT convoca a base sindical cutista para definir os rumos da Política Nacional de Formação tal como foi na ocasião 
da 1ª Conferência em 1999; 2ª Conferência em 2002; 3ª Conferência em 2006 e treze anos depois em 2019 esta que 

será a 4ª Conferência Nacional de Formação da CUT. 

 
A 4ª Conferência Nacional de Formação tem como lema: “Somos e fazemos o trem da história” numa homenagem ao 

jargão popular mineiro e acontecerá seguindo várias etapas desde os locais de trabalho até a nacional conforme o 
calendário a seguir: 

 
• 1ª etapa: Sindicatos e Locais de Trabalho – Janeiro e Fevereiro de 2019  

Atividades de ½ período realizadas com a base dos Sindicatos através de roteiro pedagógico orientador disponibilizado para nossa Rede 
Nacional de Formação   
 

• 2ª etapa: Estaduais da CUT e Ramos – Março de 2019  
Atividade de 2 dias na organizadas pelas estaduais da CUT e Ramos que tem como objetivo trabalhar com o olhar sistematizado das 
atividades realizadas nos Sindicatos, ampliar o foco do debate trazendo elementos das características estaduais e eleger delegados para 
a Etapa Nacional conforme proporcionalidade   
 

• 3ª etapa: Escolas Sindicais + Ramos + Estaduais da CUT – Abril de 2019  

Atividade de 3 dias organizadas pelas Escolas Sindicais, congregando Ramos e Estaduais da CUT que tem como objetivo trazer ao debate 
elementos regionais e propor um desenho de estruturação dos programas de formação e estrutura capazes de garantir a concretude e 
eficácia do desenvolvimento dos novos temas e desafios. 
  

• 4ª etapa: Conferência Nacional– 27 a 31 de maio de 2019 em Belo Horizonte/MG (SESC VENDA NOVA) 

Atividade de 5 dias organizada pela CUT Nacional, através da Secretaria Nacional de Formação, onde debateremos o Futuro do Mundo do 
Trabalho, Defesa dos Direitos, Democracia e Socialismo e Projeto Político Organizativo através de painéis, seminários e oficinas 
pedagógicas num amplo processo de sistematização desenvolvido ao longo das etapas. 
 

Além dessas etapas poderão acontecer também, de forma intermediária até 31/03/2018, as Etapas Temáticas 
organizadas pelas Secretarias Nacionais da CUT através de temas como: Mulheres, Combate ao Racismo, 

Aposentados, Saúde do Trabalhador, Pessoas com deficiência, Meio Ambiente, etc. Vale destacar que a Conferência 

Temática LGBT já foi realizada nos dias 12 e 13 de novembro de 2018 em São Paulo/SP na ocasião da realização do 
Seminário Nacional LGBT. O tema da Juventude não será tratado em conferência específica porque já está inserido no 

processo de organização e realização da 4ª Conferência através do Projeto CUT/DGB. 
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O processo de financiamento e sustentabilidade para a realização da 4ª Conferência está baseado na ação coletiva e 

solidária e se dará através de várias iniciativas: 
 

• Ação Solidária entre Amigos da Formação (Rifa Nacional):  1º Prêmio: Viagem / 2º, 3º, 4º e 5º Prêmio: Dinheiro 
 

• Eventos estaduais (baile, almoço, bingo...) em prol da garantida do transporte das delegações de cada 

estado. 
 

• Venda de camisetas e artigos promocionais da SNF na lojinha virtual (através de doação) 
 

• Cofrinho solidário em prol da 4ª Conferência 
 

• Taxa de inscrição para Etapa Nacional no valor de R$ 500,00 para custear parte das despesas hospedagem e 

alimentação 
 

• Contribuição dos Ramos, Fundações e Cooperação Internacional 
 

Toda a arrecadação tem sido organizada e monitorada pela Secretaria Nacional de Administração e Finanças através 

de uma conta própria para essa finalidade: Banco Bradesco Agência:3395 Conta: 109580-3  
 

 
Público participante da Etapa Nacional será constituído por uma parte fixa e diretamente vinculada a Rede Nacional 

de Formação e parte relacionada ao apoio de organização e estrutura e por outra parte composta por delegados/as 
eleitos/as nas Etapas Estaduais conforme proporcionalidade no número de sindicalizados na base, Ramos e 

Conferências Temáticas, totalizando entre 550 a 600 participantes, sendo: 

 
Estaduais da CUT 

Acre 1, Alagoas 7, Amazonas 5, Amapá 1, Bahia 23, Ceará 20, Distrito Federal 11, Espírito Santo 9, Goiás 4, Maranhão 
7, Mato Grosso 2, Mato Grosso do Sul 2, Minas Gerais 17, Pará 15, Paraíba 8, Pernambuco 20, Piauí 9, Paraná 9, Rio 

de Janeiro 10, Rio Grande do Norte 12, Rondônia 6, Roraima 1, Rio Grande do Sul 12, Santa Catarina 8, Sergipe 3, 

São Paulo 25 e Tocantins 2. 
 

Ramos da CUT 
CNTE, Cutistas da CONTEE, CONFETAM, CNM, CNQ, CONTRAF, CONTICOM, CONTRACS: 03 delegados/as cada uma.   

FNU, CONTAC, FASER, CONTRAF (rural), Cutistas da CONTAG: 02 delegados/as cada um. 

CNTSS, CONDSEF, CNTRV, FENADADOS, CONFETU, CNTTL, CNTVPS, FENAPI: 01 delegado/a cada um. 
 

Rede Nacional de Formação 
Secretarias Estaduais de Formação 25, Secretarias Estaduais de Juventude 27, Coordenação das Escolas Sindicais 08, 

Educadores das Escolas Sindicais 09, Escola de Turismo e Hotelaria 04, Equipe SNF 04, Assessoria Formação das SEFs 
05, Cursistas do FDA 70, Núcleo Mundo do Trabalho e Educação 05. 

 

Conferências Temáticas 
Previsão total de 25 delegados/as.  

 
Vale lembrar que para participar da Etapa Nacional da 4ª Conferência Nacional de Formação é preciso que a entidade 

de representação esteja em dia com as contribuições estatutárias da CUT até dia 30/03/2019, conforme resolução da 

Executiva Nacional da CUT.  
 

Todo o processo de divulgação do calendário, dos materiais e roteiros pedagógicos, das atividades realizadas, do 
monitoramento e do processo de sistematização das etapas da 4ª Conferência estarão disponibilizadas num hotsite 

em desenvolvimento pela SECOM – Secretaria Nacional de Comunicação da CUT e através da Plataforma Digital 
(moodle) da Rede Nacional de Formação da CUT.  
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A 4ª Conferência Nacional de Formação da CUT é uma ação estratégica de toda rede cutista e para que possamos 

garantir maior capilaridade e fluência no processo organizativo, estamos trabalhando com a seguinte estrutura de 
coordenação:  

 
COORDENAÇÃO GERAL 

Quem participa: SNF - Secretaria Nacional de Formação da CUT 

Atribuições: Propõe e articula ações e encaminhamentos para as demais coordenações 
Responsabilidades: Garantir o acompanhamento e a integração de todas as esferas de coordenação 

 
COORDENAÇÃO NACIONAL 

Quem participa: SNF, SG, SAF, PRE, SECOM, SRI, SNO, SRT, 1 de cada MACROSSETOR, 1 de cada FORÇA POLÍTICA 
Atribuições: Analisa e reelabora demandas apresentadas pela Coordenação Geral como também propõe novas ações 

de demandas.  

Responsabilidades: Garantir o alinhamento político e desenvolvimento das etapas da 4ª Conferência 
 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA 
Quem participa: SNF, SG e SAF 

Atribuições: Executa operacionalmente as ações demandas pela Coordenação Geral e reelaboradas pela Coordenação 

Nacional  
Responsabilidades: Garantir a execuções demandadas no campo político articulando com a capacidade estrutural de 

viabilização de cada uma das ações. 
 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL 
Quem participa: Coordenações de cada uma das Escola Sindicais 

Atribuições: Articula, acompanha e auxilia no desenvolvimento das Estaduais da CUT  

Responsabilidades: Garantir o acompanhamento das ações estaduais e a estratégia nacionalmente articulada.  
 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA ESTADUAL 
Quem participa: SEF, SG e SAF 

Atribuições: Articula, acompanha e estimula a realização das Etapas Locais 

Responsabilidades: Garantir a realização da Conferência no Estado com ampla participação dos Sindicatos e Ramos 
 

COLETIVOS ESTADUAIS DE FORMAÇÃO (Sindicatos e/ou Ramos) 
Quem participa: Secretaria/Departamento de Formação dos Sindicatos e Educadores Militantes  

Atribuições: Organizam e desenvolvem o debate nas respectivas bases. 

Responsabilidades: Garantir a realização das etapas locais e organização da participação na Etapa Estadual 
 

Certos/as de contarmos com o empenho e a dedicação de todos e todas desde já agradecemos e nos colocamos a 
disposição para dúvidas, esclarecimentos e contribuições que possam fazer desta 4ª Conferência Nacional de 

Formação um momento decisivo para a reorientação da nossa Política Nacional de Formação da CUT frente aos 
desafios que já estamos enfrentando e que tendem a se acirrar no futuro próximo.  

 

Somos CUT! Unida, combativa e forte. 
 

 
 

 

 
 

 
 

Sérgio Nobre   Maria Aparecida Faria Rosane Bertotti  Sueli Veiga 
Secretário Geral  Secretária Geral Adjunta Secretária Nac. Formação Sec. Nac. Formação Adjunta 

 

 
 

 
 

Rua Caetano Pinto, 575 – CEP – 03041-000 – Brás – São Paulo – SP 
Tel.: (11) 2108.9200 – Fax: (11) 2108.9310 – cut@cut.org.br – www.cut.org.br 


