
VII ENCONTRO DE
FORMAÇÃO
DA CUT-MT

Os Desafios da Era Digital para a Formação dos
Trabalhadores(as) e para a Juventude Trabalhadora

Objetivo Geral

1.Refletir sobre os desafios da Formação 
Sindical na organização da Classe Trabalhadora 
e nos Sindicatos de Base da CUT.
Objetivos específicos:

1.Fortalecer as ações do Coletivo de Formação 
da CUT MT.

2. Planejar as ações formativas, visando 
fortalecer a Rede de Formação da CUT MT e o 
empoderamento dos Trabalhadores contra a 
retirada de direitos e o desmonte dos serviços 
públicos no Brasil.

Justificativa:

O Programa Nacional de Formação da CUT, tem 
na sua gênese, a necessidade de organização e 
mobilização dos Trabalhadores/as. Foi se 
constituindo em uma plataforma de reflexão, 
levando a transformar em saberes e 
conhecimento, aquilo que a luta diária dos 
trabalhadores produz cotidianamente.

Desde sua gênese, também tem se desafiado a 
construir perspectivas de orientação, que 
responda aos desafios da luta diária, levada pela 
conjuntura que pudesse transmitir coragem, 
sabedoria, ousadia, sonhos de unidades da 
classe trabalhadora e a utopia socialista, de 
contraposição a exploração capitalista do 
trabalho.

A ousadia desse projeto se constituiu na Rede 
de Formação, que se tornou na prática, a 

resistência à forma de vida proposta pelo 
Capitalismo, a visão social de mundo que se 
propaga, neste tempo de globalização e domínio 
de uma economia de mercado, que rompe com 
identidades sociais e coletivas do conjunto da 
Classe Trabalhadora. Assim, o projeto 
representa a criação de espaços no sentido de 
integrar pessoas, lugares, sonhos se opondo ao 
individualismo que as pessoas são induzidas. 
Neste contexto, a constituição de vínculos entre 
pessoas e entidades que se unam neste 
propósito, é fundamental. 

É com esta perspectiva que a CUT MT, quer 
reunir todos/as para pensar coletivamente, 
desenvolver estratégias comuns, programando 
e formalizando a atuação da Rede de formação 
em MT. Pensar e programar as ações formativas 
nesse momento de ataques aos direitos da 
Classe Trabalhadora, à Democracia duramente 
conquistada, é de vital importância para 
reconstruir a nossa esperança. É necessário 
para a construção de um itinerário de lutas, para 
não retrocedermos na História. Também se 
propõe a debater com seu sindicato de base e 
com uns dos seus Ramos estratégicos, 
ferramentas importantes que de o 
direcionamento para a realização da sua política 
de formação.
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CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES



19 NOVEMBRO (SEXTA-FEIRA)

PERIODO NOTURNO

18:00h
Acolhida e Credenciamento.

18.30h
Análise de Conjuntura.

1.1. O desmonte do Estado de direito no 
Brasil:  Reformas em curso do Estado 
Brasileiro e seus impactos sobre a Classe 
Trabalhadora e a destruição da Democracia.

20h - Apresentação: O Programa de 
Formação da CUT/SNF desenvolvido pela 
ECOCUT.

21h30: Encerramento.

20 NOVEMBRO (SÁBADO)

PERIODO MATUTINO

8h - Marcha da Consciência Negra
Fora Bolsonaro Racista
Campanha de Solidariedade - Traga sua 
Doação de Alimentos 

13h - Painel: Os desafios da Era da 
Comunicação na Formação Sindical e o uso 

de Plataformas Digital no processo de 
formação dos trabalhadores (as) e das 
lideranças dos Sindicatos de base da CUT.

14h30 – Painel: A Comunicação e as Redes 
Sociais na Rede de formação:  A CUT e o 
Projeto de Brigadas Digitais.

15h30 – Intervalo 

15h45 - Painel: “A Formação Sindical e o 
desafio da Organização do/a Jovem 
Trabalhador/a nos sindicatos, considerando 
o Projeto CUT/DGB”

17h - Painel: Planejamento e 
sistematização das ações formativas do 
Coletivo de Formação e da SEF/CUT/MT. 
(GTs de planejamento). 

19h – Encerramento 
Confraternização/jantar de reinauguração 
da sede da CUT.

21 DE NOVEMBRO (DOMINGO) 
I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO 
SINTEP MT.

PERIODO MATUTINO

8h - A Formação de Base do SINTEP-MT 

Apresentar do programa de formação do 
SINTEP-MT.

9h30 - Trabalho de Grupo

Realizar GTs por macroregional para fazer 
a avaliação e planejamento. Proposição de 
ações formativas a serem desenvolvidas 
pelas Subsede e pelas regionais do 
SINTEP-MT.

12h - Encerramento

Programação

A luta nos une!


