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NOSSO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 
 
No ano em que acontecia o 13º CONCUT, a Rede Nacional de Formação da CUT realiza de 27 a 31 de maio de 2019, na 
cidade de Belo Horizonte/MG, a 4ª Conferência Nacional de Formação da CUT. Enorme mobilização nacional que 
contou com etapas locais, estaduais, regionais e nacional. Um dos principais objetivos dessa conferência foi a 
atualização das diretrizes da Política Nacional de Formação da CUT, após 13 anos da realização da 3ª Conferência 
Nacional de Formação. Os grandes eixos norteadores desse debate, foram: 
 
- Futuro do trabalho 
- Defesa dos direitos, democracia e socialismo 
- Projeto político-organizativo da CUT 
 
Com base nesse debate, atualizamos as diretrizes da Política Nacional de Formação da CUT em vários aspectos que 
se somam nesta construção a começar pela reafirmação dos princípios que nos regem: 
 

Classista e de massas  
A formação da CUT é voltada para despertar a consciência de classe e a percepção da importância da unidade para a 
luta. Tem como meta atingir todos os ramos e macrossetores da CUT com o objetivo de articular as dimensões do 
cotidiano do local de trabalho com as demandas da classe.  
 
Democrática, plural e unitária  
A formação deve estimular o debate entre as diversas correntes de opinião presentes no interior do movimento 
sindical CUTista, criando condições para que as diferentes concepções aflorem, conheçam-se, confrontem-se e 
busquem, a partir dos princípios do projeto estratégico da Central, definir ações unificadas e que fortaleçam a 
identidade de classe. Além disto, a identidade política e metodológica da PNF/CUT se constrói, nos percursos 
formativos, a partir da incorporação das diversidades regionais, com o objetivo de captar o movimento vivo dos 
agentes políticos e sociais e reafirmar o compromisso da CUT com a “defesa dos interesses imediatos e históricos da 
classe trabalhadora, a luta por melhores condições de vida e trabalho e o engajamento no processo de transformação 
da sociedade brasileira em direção à democracia e ao socialismo” (CUT, 2014).  
 
Indelegável 
A formação é uma política permanente da CUT, vinculada ao seu projeto político e organizativo. Sendo assim, a Política 
Nacional de Formação se referência nas resoluções aprovadas nas instâncias decisórias da CUT, a saber: Congressos, 
Plenárias, Direção e Executiva da Direção. A sua formulação, execução e sustentação financeira são de 
responsabilidade das entidades, fóruns e instâncias da Central.  
 
 Contra as discriminações 
A formação deve ser um instrumento objetivo de luta por mudanças de comportamentos que reproduzam visões e 
práticas de exclusão e discriminação nas relações sociais, sejam elas relativas às questões de gênero, étnico-raciais, 
geracional ou em relação às pessoas com deficiência e às diversidades das orientações sexuais, ideológicas e religiosas. 
Deve, portanto, valorizar e incentivar a solidariedade, a integração social e a luta pela igualdade e equidade de direitos 
e o respeito a todos sem distinções. Somente pela incorporação desses valores é que a classe trabalhadora pode 
efetivamente ser portadora de uma nova ética.  
 
Integralidade do Ser Humano 
A integralidade do ser humano em suas múltiplas dimensões: política, cultural, histórica e social contrapõe-se à 
perspectiva alienante que transforma a classe trabalhadora em mera mercadoria e força de trabalho. Portanto, o 
resgate da integralidade do sujeito trabalhador/a, na perspectiva da plena formação humana, tem valor estratégico 
para a humanização das relações sociais, permeadas pela solidariedade, ética e criticidade necessárias à ampliação 
das visões de mundo para uma práxis emancipadora. Trata-se da possibilidade dos trabalhadores e trabalhadoras 
reconhecerem-se como produtores da riqueza social e, portanto, como sujeitos históricos.  
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Unificada e Descentralizada 
A formação CUTista é uma política unificada quanto a sua concepção, objetivos, prioridades e estratégias de 
implantação. A partir de uma gestão coletiva e nacionalmente articulada, é descentralizada quanto a sua elaboração 
e implementação, considerando as especificidades de cada região e estados e dos ramos e macrossetores organizados 
na CUT.  
 
Dimensões Política, Ideológica e Técnica 
Com o objetivo de qualificar os trabalhadores e trabalhadoras, a formação da CUT deve valorizar e buscar articular as 
dimensões política, ideológica e técnica do conhecimento. Assim, a formação CUTista busca superar a separação 
histórica entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar, decorrentes da divisão social no capitalismo. 
Ressaltamos que na concepção metodológica dialética, o conhecimento não é compreendido como algo neutro, isto 
é, se insere como elemento na disputa entre as classes sociais antagônicas. Portanto, todo conteúdo técnico é 
compreendido como uma ferramenta política das classes em disputa, mas também contém elementos universais, 
resultantes da síntese de múltiplas determinações, que conformam os conhecimentos historicamente acumulados. 
Ao tomarmos esses conhecimentos de forma contextualizada em seus aspectos contraditórios, buscamos explicitar 
sua dimensão político-histórica, fruto das relações sociais produzidas por homens e mulheres na produção da sua 
existência.  

  
Reafirmamos também, nesta oportunidade, nossa concepção de formação sindical que se fundamenta no legado de 
Paulo Freire em todas as suas dimensões, em especial no fato de que “todo ato educativo é eminentemente um ato 
político”. Assim, assumindo o Trabalho como princípio educativo, mantivemos a convicção de que a formação tem a 
tarefa de contribuir para o avanço da consciência crítica que caracteriza o “sujeito das práxis” – ação transformadora, 
ou seja, instrumento para a problematização da PRÁTICAS, baseada em TEORIAS que contribuem para o retorno às 
práticas, agora melhoradas (P.T.Pm). E ainda sobre a nossa concepção incorporamos de forma assertiva e determinada 
o conceito de Mística que nas palavras de Ademar Bogo, tratamos do mistério que nos leva a resistir, a lutar e a crer 
na vitória da nossa luta; a lutar de forma animada e amorosa; e acima de tudo, a viver no presente e no cotidiano o 
novo mundo que almejamos construir como homens e mulheres novos, livres e emancipados. 
 
Em relação aos níveis da formação a 4ª Conferência Nacional de formação passa a adotar em sua Política Nacional a 
Formação de Massa, ampliada para além dos sindicatos; Formação de Base, para a base sindical CUTista organizada; 
Formação da Rede, voltada para os agentes que compõem a Rede Nacional de Formação; Formação de Dirigentes, 
direcionada aos quadros que estão em cargos de direção nas instâncias das CUT e Ramos e, finalmente, a retomada 
de forma mais consistente e Formação Profissional na perspectiva da formação integral do ser humano. 
 
No que se refere às populações, se antes dizíamos que a formação da CUT estava direcionada a homens e mulheres, 
a 4ª Conferência Nacional de Formação ampliou essa abordagem considerando então juventudes, mulheres, 
população negra, indígenas, pessoas com deficiência, população idosa, migrantes e LBTQIA+. Assim como também os 
territórios que outrora nos referíamos apenas a Campo e Cidade e agora passamos a considerar neste conceito de 
territorialidade trabalhadores em fronteiras, regiões, estados, cidades, capitais, interior, litoral, regiões 
metropolitanas, trabalhadores do centro, dos bairros, das periferias, quilombolas, ribeirinhas, das águas e das florestas 
e trabalhadores de plataforma, o ambiente virtual como um território. Todos e todas nas esferas do trabalho seja ele 
no setor público ou privado nas zonas rurais ou urbanas ou nos aplicativos. Seja qual for sua condição ou vínculo de 
trabalho: carteira assinada, contratos de trabalho, desempregados, informais, em plataformas digitais, aposentados, 
autônomos etc. 
 
Em todos os nossos processos formativos, independentemente do nível, da população e da territorialidade deveremos 
sempre abordar os conceitos e os instrumentos de comunicação, cultura, saúde do trabalhador, meio ambiente, 
internacional e direitos humanos. 
 
A Rede Nacional de Formação da CUT é composta pelos seguintes agentes e espaço: Secretaria Nacional de Formação,  
Coordenação Escolas Sindicais e de Formação Profissional, Administrativo das Escolas, Equipe Nacional de Formação, 
Secretarias Estaduais de Formação, Assessorias das Secretarias Estaduais de Formação, Secretarias de Formação dos 
Ramos, Assessorias das Secretarias de Formação dos Ramos, Secretarias de Formação dos Sindicatos, Assessorias de 
Formação dos Sindicatos e Educadores Militantes que se organizam através de Coletivos formados e regidos pelos 
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próprios integrantes, mas que tem como espaço de elaboração e gestão da Política Nacional de Formação dos 
seguintes fóruns: Conferência Nacional, ENAFOR – Encontro Nacional de Formação, EREFOR – Encontro Regional de 
Formação, ENESFOR – Encontro Estadual de Formação, CONAFOR – Coletivo Nacional de Formação, COREFOR – 
Coletivo Regional de Formação, CONESFOR – Coletivo Estadual de Formação, Núcleo Mundo do Trabalho e Educação 
e o Núcleo de Educadores Militantes. Cada qual desses fóruns, o caráter é propositivo e consultivo, as deliberações 
são sempre das direções eleitas em Congresso. A periodicidade é variável, onde somente o ENAFOR que deve ocorrer 
uma vez a cada mandato, após a realização do Congresso Nacional da CUT com a tarefas de formular e apresentar 
para a Direção Nacional o Plano Nacional de Formação para o mandato com base nas resoluções do Congresso 
Nacional.  
 
Na 4ª Conferência Nacional de Formação apontou-se também a necessidade da Formação da CUT em adotar na sua 
política nacional de formação, processos formativos que se utilizem de Plataforma Digital como instrumento 
tecnológico à serviço da classe trabalhadora. Com a chegada da pandemia do COVID-19, em que tivemos que nos isolar 
socialmente e desenvolver trabalhos em homeoffice a Secretaria Nacional de Formação através das Escolas Sindicais, 
mobilizou a Rede Nacional de Formação para a realização do curso de capacitação em Plataforma Moodle, de modo 
que esse instrumento tecnológico já faz parte da nossa política e certamente será aprimorado na medida em que 
avançarmos para a realização dos programas de formação. Parcerias estratégicas também foram apontadas pela 
Conferência em relação aos movimentos sociais, comunidades e departamentos acadêmicos de universidades, sendo 
Dieese e a Fundação Perseu Abramo, parcerias prioritárias. Vale dizer que em todas essas parcerias, nossos princípios, 
em especial o da indelegabilidade, devem estar presentes, assim como nos projetos de cooperação com entidades 
nacionais e internacionais.  
 
Sobre o financiamento da Política Nacional de Formação, a 4ª Conferência Nacional considerou o momento político 
que o movimento sindical brasileiro tem vivido e com isso se reafirma na necessidade da autossustentação financeira 
através da manutenção de um Fundo Solidário para o desenvolvimento do Plano Nacional de Formação, elaboração 
de projetos de cooperação no âmbito das políticas públicas (editais) e internacional, repasse financeiro às Escolas 
Sindicais, ação em rede para disponibilização de estrutura solidária e taxa de inscrição para determinados programas 
de formação. 
 
Além dessas definições para atualização da Política Nacional de Formação, a 4ª Conferência Nacional de Formação 
também contribuiu em nível nacional, pelos estados e ramos da CUT para formulação da tese do 13º CONCUT cujas 
resoluções aprovadas estão organizadas em três eixos:  
Eixo I - Derrotar a coalizão de forças golpistas, defender os direitos, a democracia e a soberania nacional;  
Eixo II - Intensificar a luta pelo desenvolvimento sustentável com soberania popular, igualdade e valorização do 
trabalho;  
Eixo III - Ampliar a representação e fortalecer a organização, com atualização do projeto organizativo da CUT.  
 
20° ENAFOR formato digital 
 
Com base nesses três eixos, iniciamos a preparação do 20º ENAFOR, que tem como objetivo debater e construir o 
Plano Nacional de Formação tendo como base as resoluções do 13º CONCUT, acima mencionadas e também das 
diretrizes da Política Nacional de Formação atualizadas pela 4ª Conferência Nacional de Formação conforme 
apresentamos.  
 
Estávamos mobilizados na preparação do 20º ENAFOR previsto para acontecer de 22 a 25 de abril de 2020 em Praia 
Grande/SP. Programação e local já estavam devidamente articulados. Escolas Sindicais, Estaduais da CUT, Coletivos de 
Formação dos Ramos já estavam se preparando e desenvolvendo o debate e as ações preparatórias para esse 20º 
Encontro. Porém, nos vimos obrigados a refazer esse processo em razão do isolamento social como medida de 
enfrentamento da pandemia COVID-19. Ainda assim, iniciamos nosso processo de organização do 20º ENAFOR 
orientados pelas resoluções do 13º CONCUT. 
  
Reorientamos nossa mobilização no sentido do aprimoramento e avanço na utilização das tecnologias nos processos 
de formação em plataforma digital de modo que, a Secretaria Nacional de Formação da CUT em articulação com a 
Rede Nacional de Formação da CUT implementou um calendário organizativo de encontros na Plataforma Digital da 
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CUT para a implementação 20º ENAFOR digital. Iniciamos as atividades em 23 de abril de 2020, com a participação do 
ex-ministro Paulo Vannuchi – Tema: A classe trabalhadora em defesa da vida.  
 
Esse momento foi importante para a reconexão com nossa Rede Nacional de Formação (Escolas, Ramos e Estaduais 
da CUT) em tempos de isolamento social. Construímos então uma agenda de encontros que se propôs a debater a 
ação da formação para o futuro da CUT em relação aos desafios contidos das resoluções do 13º CONCUT e iniciamos 
pelo Eixo III - Ampliar a representação e fortalecer a organização, com atualização do projeto organizativo da CUT. 
Optamos em começar por esse eixo por avaliarmos que este seja o tema mais urgente na preparação de instrumentos 
de formação capazes de contribuírem no fortalecimento da ação da CUT neste mandato.  
 
Organizamos, no dia 28 de maio de 2020, um Seminário Nacional com o tema: Organização e Representação Sindical 
de Base, convidando nossos parceiros estratégicas e prioritários: Dieese e Fundação Perseu Abramo, representados 
por Adriana Marcolino e Artur Henrique, respectivamente. E para o desafio da formação estar conectada com as 
políticas de direitos humanos, convidamos também a companheira Jandyra Uehara – Secretária Nacional de Políticas 
Sociais e Direitos Humanos da CUT. As Escolas Sindicais reproduziram esse debate em suas respectivas bases através 
de Seminários Regionais com objetivo de aprofundar o tema de modo a criar os vínculos e as conexões com as 
realidades locais apontando elementos a serem considerados pelo Plano Nacional de Formação. Todo esse processo 
deveria ser sistematizado e apresentado em um novo Seminário Nacional de devolutiva, e assim foi. 
 
No dia 18 de junho de 2020, realizamos o Seminário Nacional de Devolutiva das Escolas Sindicais para o tema 
relacionado ao Eixo III do 13º CONCUT com enfoque nos desafios da formação para Organização e Representação 
Sindical de Base. Neste seminário, as Escolas Sindicais apresentaram a sistematização dos Seminários Regionais e ao 
final realizamos um debate com a companheira Graça Costa – Secretária Nacional de Organização da CUT e a 
companheira Rosane Bertotti – Secretária Nacional de Formação acerca das apresentações.  
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PROGRAMAS NACIONAIS DE FORMAÇÃO 
 
1. Formigueiro – Projeto de sociedade com temas da atualidade em diálogo com as comunidades 
Objetivo: Desenvolver ações de formação em diferentes modalidades, temas e formatos capazes de garantir maior 
interação dos sindicatos com sua respectiva comunidade e articulação com os movimentos sociais.   
Articuladores: Sindicatos de Base e Núcleo de Educadores Militantes 
Nível: Formação de Massa (comunidades e territórios) 
 
2. Concepção Estrutura e Prática Sindical (CEPS) – Origem e papel dos Sindicatos, Fundação da CUT 
Objetivo: Resgatar e desenvolver o diálogo sobre a origem e papel dos sindicatos até a fundação da CUT, 
demarcando de forma clara e elucidativa os princípios que devem orientar um sindicato CUTista.  
Articuladores: Sindicatos de Base e Secretarias Estaduais de Formação 
Nível: Formação de Base (sindical) 
 
3. Alicerce [Ex.ORSB]– Organização e Representação de Base e o Projeto Político da CUT 
Objetivo: Refletir, debater e contribuir na elaboração de estratégias capazes de fortalecer a CUT no processo de 
organização e representação sindical de base nos sindicatos e ramos. 
Articuladores: Secretarias Estaduais de Formação e Escolas Sindicais 
Nível: Formação de Base e (novos) Dirigentes 
 
4. DPPAR – Desenvolvimento Políticas Públicas e Ação Regional [Curso e Jornada Territorial] 
Objetivo: Desenvolver uma série de ações pedagógicas que visem contribuir para aprimorar a articulação regional 
das estaduais da CUT tendo como foco as políticas públicas e o desenvolvimento regional conforme identidades e 
características de cada região do país. 
Articuladores: Escolas Sindicais 
Nível: Formação de Dirigentes 
 
5. Negociação Coletiva – Negociação e Contratação Coletiva nos ramos de atividade 
Objetivo: Aprimorar a formação de dirigentes sindicais para os processos de negociação coletiva considerando os 
princípios CUTistas, estrutura sindical e na negociação coletiva dos setores público e privado de acordo com as 
características comuns e específicas dos ramos que compõem a base sindical da CUT 
Articuladores: Secretarias de Formação dos Ramos e Escolas Sindicais 
Nível: Formação de Dirigentes 
 
6. Sindicalismo e Trabalho – Economia e ação global das cadeias produtivas 
Objetivo: Compartilhar conteúdos, experiências e ações no sentido de qualificar a formação de dirigentes e 
assessores sindicais na sua atuação sindical numa perspectiva de certificação em pós-graduação inspirados na 
experiência vivenciada com o FDA. 
Articuladores: (em debate) 
Nível: Formação de Dirigentes 
 
7. Formação de Formadores 
Objetivo: Formar companheiros e companheira para atuarem como formadores(as) militantes em nossa Rede 
Nacional de Formação ao mesmo tempo em que se produz conteúdos e metodologias para os programas de 
formação de massa e de base sindical.   
Articuladores: Secretaria Nacional de Formação e Escolas Sindicais 
Nível: Formação da Rede (agentes da Rede de Formação) 
 
8. Nossa Rede – Oficinas pedagógicas e de gestão da Rede de Formação 
Objetivo: Atualizar constantemente dirigentes, assessoria, educadores e militantes da Rede Nacional de Formação 
com atualização de temas e metodologias de formação conforme os desafios estratégicos da CUT.  
Articuladores: Secretaria Nacional de Formação e Escolas Sindicais 
Nível: Formação da Rede (agentes da Rede de Formação) 
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9. Reintegrar – Formação e qualificação profissional, economia solidária e cooperativismo.  
Objetivo: Desenvolver ações, projetos e programas de formação sobre formação e qualificação profissional, 
economia solidária e cooperativismo na perspectiva da educação integral  
Articuladores: Escola de turismos e hotelaria e Núcleo Mundo do Trabalho e Educação 
Nível: Formação Profissional 
 
Etapas de implementação  
O Planejamento de cada um dos programas deve considerar as seguintes etapas de implementação: 

Curto Prazo – Agosto a Dezembro de 2020 [Considerando distanciamento social] 
Médio Prazo – Janeiro a Dezembro de 2021 
Longo Prazo – Janeiro a Dezembro de 2022 
Preparação do 14º CONCUT – Janeiro a Julho de 2023 

 
Projetos Nacionais de Formação em parceria com outras secretarias da CUT 
Trabalhar na perspectiva de que ao final deste mandato cada Escola Sindical sedie um Projeto Nacional de Formação 
tornando-a referência para a Rede Nacional de Formação sobre um determinado tema ou abordagem.  

Projetos em andamento:  
Juventude (DGB), Direitos Humanos (Solidarity Center – AFLCIO), Combate ao Racismo (UFABC) e Transição 
Justa (CSI – Centro de Transição Justa).  
Projetos em perspectiva:  
Planejamento e Gestão Sindical, Comunicação, Cultura, Saúde do Trabalhador, Mulheres. Etc. 

 
Centenário Paulo Freire 
A Rede Nacional de Formação incorpora em seu calendário de atividades a Jornada Latino Americana de lutas em 
defesa da educação pública, gratuita, laica e emancipadora, contra a mercantilização e privatização: rumo ao 
centenário de nascimento de Paulo Freire. Esta mobilização envolve várias entidades das frentes de luta e também da 
base sindical da CUT. Todos e todas numa mobilização continental em defesa da memória de Paulo Freire, patrono 
nacional da educação, tão atacado nos tempos atuais por grupos conservadores e fascistas. Em 2021, militantes, 
trabalhadores da educação e educadores populares de toda América Latina se encontrarão no Brasil para recordar e 
manter vivo o legado do professor Paulo Freire. Esse será o mote do CONAFOR 2021. 
 
Plataforma Digital Compartilhada 
Constituir um Núcleo de Educadores Militantes da Plataforma Digital Moodle da CUT para auxiliar e se compartilhar 
a tramitação e acompanhamento de alguns dos cursos no ambiente da Plataforma.  
 
20ª Edição da Revista Forma & Conteúdo 
Publicação em formato virtual e impresso com o objetivo de apresentar o Plano Nacional de Formação e a estratégia 
de implementação para o mandato 2019-2021. 
 

Agentes/Atores da Rede Nacional de Formação Coletivos da Rede Nacional de Formação 

Secretaria Nacional de Formação 
Coordenação Escolas Sindicais e de Formação 
Profissional 
Administrativo das Escolas 
Equipe Nacional de Formação (Educadores Escolas e 
Assessoria SNF) 
Secretarias Estaduais de Formação  
Assessorias das Secretarias Estaduais de Formação 
Secretarias de Formação dos Ramos 
Assessorias das Secretarias de Formação dos Ramos 
Secretarias de Formação dos Sindicatos 
Assessorias de Formação dos Sindicatos 
Educadores Militantes (Mapeamento de Rede) 

Coletivo Nacional de Formação 
Coletivo de Formação nos Ramos 
Coletivo das Coordenações das Escolas Sindicais 
Coletivos Regionais de Formação (Base das Escolas) 
Coletivo das Secretarias Estaduais de Formação 
Coletivos Estaduais de Formação  
Coletivos de Formação Sub-Regionais/Subsedes 
Coletivo de Formação nos Sindicatos 
Coletivo de Formação nos Locais de Trabalho 
Núcleos de Educadores Militantes 
Núcleo Mundo do Trabalho e Educação  
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AÇÕES QUE NOS COLOCAM EM MOVIMENTO 
 

O desafio de transformar ideias e desejos em ações concretas é o que nos motiva e nos coloca em movimento. Dentre os 
diversos momentos de construção coletiva do conhecimento que vivenciamos no 20º ENAFOR, as palavras do nosso 
companheiro Paulo Vannuchi ainda ecoam em nossos corações e mentes: “(...) ser formador (a) é crer na esperança 
inabalável de que é possível fazer a transformação, caso não tenha mais essa certeza, que se busque uma outra recolocação 
na luta, não na formação (...)”.   
 

Realizamos o 20º ENAFOR enfrentando o desafio de nos reinventar diante da adversidade da qual todas e todos nós fomos 
acometidos. A pandemia que nos impôs a necessidade do isolamento e do distanciamento social, que cobriu com máscara 
o sorriso do nosso rosto e tirou pessoas queridas do nosso convívio e da nossa luta, não foi suficientemente mais forte do 
que nossa resiliência e desejo caminhar.  
 

Ocupamos e nos encontramos no espaço virtual buscando garantir ao máximo o costumeiro encantamento de quando a 
gente se junta. Fizemos que diz o dito popular desse limão, uma limonada. E com isso, as barreiras do domínio das novas 
tecnologias aos poucos foram, e continuam sendo, derrubadas pela nossa ação coletiva em Rede. Já tínhamos em nós a 
decisão de incorporá-la, mas o momento nos conduziu a acelerar esse processo.  
 

A Rede Nacional de Formação da CUT sai desse processo muito mais fortalecida, afinal, ao longo dos 37 anos de história 
permeada por lutas, vitórias, avanços e retrocessos a CUT nunca deixou de caminhar rumo à defesa dos interesses imediatos 
e históricos da classe trabalhadora, tendo a autonomia e a democracia como pilares desse sindicalismo classista.  
 

Nos encontramos, também, com a obra de Eduardo Galeano, que cita as palavras de um amigo sobre o que seria utopia: “A 
utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez 
passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de 
caminhar”. E assim, seguimos caminhando durante todo o 20º ENAFOR.  
 

A construção desse Plano Nacional de Formação da CUT tem a tinta e a digital de cada agente da nossa Rede Nacional de 
Formação. Dirigentes e militantes sindicais que atuam dentro e fora dos sindicatos, estaduais da CUT, Escolas Sindicais e 
Ramos. A integração das secretarias e seus respectivos temas e abordagens estão devidamente inseridos na PNF, atualizados 
pela 4ª Conferência Nacional de Formação da CUT em maio de 2019.  
 

Na liberdade do pensamento e da imaginação podemos metaforicamente comparar nosso Plano Nacional de Formação da 
CUT a uma viagem, onde as ações de curto, médio e longo prazo, nos dão a dimensão do tempo que nos falta para o passeio. 
Planejamos, mas na medida em que nos aproximamos da realização desta viagem temos que considerar quais são as 
condições climáticas e com isso o figurino apropriado para aquela temporada. Ou seja, nosso plano deve estar 
permanentemente atendo à conjuntura e pronto para se reorganizar e se reinventar diante das adversidades.  Afinal, até 
um ciclone nos visitou no período em que realizávamos do 20ºENAFOR. 
 

Quase que a totalidade das nossas entidades sindicais vivenciaram, ou tiveram contato a experiência de Oficinas de 
Planejamento Estratégico em suas mais variadas formas e técnicas de implementação. Das paredes forradas de cartazes e 
tarjetas, do texto mimeografado, do lanche compartilhado remontam nos tempos atuais novos recursos e possibilidades, 
mas não perdem jamais a sua concepção e essência, dentre as quais três pilares que sustentam essa concepção:  
1. O Planejamento e uma trilha e não um trilho – Ou seja, é preciso considerar e saber lidar com obstáculos.  
2. Quem planeja é quem executa – Ou seja, cabe a nós a responsabilidade da execução e governabilidade da ação.  
3. Gerenciamento do plano – Ou seja, incorporar na rotina com espaços permanentes de avaliação e reorientação. 
 

A mediação entre desejo e realidade deve nos amparar para que tenhamos consciência da integralidade do ser humano que 
somos, ou seja, a tríade vida, saúde e trabalho na busca de um equilíbrio para que não nos cobremos para além daquilo que 
temos condições de oferecer, mas que tenhamos a certeza de que no coletivo podemos nos espelhar e nos fortalecer na 
superação das dificuldades que certamente se colocarão diante de nós na execução do Plano Nacional de Formação e para 
isso já temos um combinado: “Ninguém solta a mão de ninguém”. 
 

Nada, nem ninguém pode parar e interromper nosso desejo de transformação, somente a morte e ainda assim, há 
controvérsias sobretudo para nós da formação que estamos habituados a conviver com a dialética. E ainda assim, em outro 
momento sublime do 20º ENAFOR compreendemos que: “(...) É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a 
morte”. 

Somos fortes. Somos CUT. Esperancemos! 
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PACTUAÇÃO PARA O PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO 
 

SECRETARIA NACIONAL DE FORMAÇÃO 
Apresentar, divulgar e fazer a gestão da implementação do Plano Nacional de Formação, garantindo a unidade de 
calendário e agenda entre o Plano Nacional de Formação e as ações estratégicas da CUT executadas pelas diversas 
secretarias nacionais, estaduais da CUT e Ramos. 
 

CURTO PRAZO 
1. Finalizar a redação, apresentação da DN e publicação do Plano Nacional de Formação 2019-2023 
2. Reorganização e coordenação do Projeto Juventude CUT-DGB com as ações referentes a curso de formação 

e pesquisa 
3. Acompanhar o desenvolvimento do Curso de Extensão no Projeto SNCR e UFABC 
4. Implementar o website da formação como lugar de encontro, convergência, troca e divulgação das ações da 

Rede Nacional de Formação 
5. Orientar e constituir os Coletivos Regionais e Estaduais de Direitos Humanos em parceria com a SNPS-DH 
6. Articular as ações da Rede de Formação com a agenda geral da CUT para o Fora Bolsonaro 
7. Constituir o Coletivo Nacional de Formação em Plataforma Digital 
8. Articular com Secretaria Nacional de Políticas Sociais e Direitos Humanos a realização do Seminário Nacional 

sobre Segurança Digital e também sobre PMs, GCMs e aparatos militares (setembro) 
9. Realizar o Seminário Nacional de devolutiva dos Seminários Regionais sobre Direitos Humanos (dezembro)  

 
MÉDIO PRAZO 

1. Mapear os ‘novos’ Projetos Nacionais de formação e articular sua localização no Plano e na Rede Nacional de 
Formação 

2. Consolidar a proposta do Programa FORMAÇÃO DE FORMADORES 
3. Construir as bases de conteúdo, formato, parcerias e financiamento do curso SINDICALISMO E TRABALHO 
4. Retomar as ações do Núcleo Trabalho e Educação em articulação com a ETHCI – Escola de Turismo e 

Hotelaria Canto da Ilha na perspectiva do Programa REINTEGRAR 
5. Preparar o CONAFOR 2021 – Centenário Paulo Freire 

 
LONGO PRAZO 

1. Garantir que todos os programas estejam em execução 
2. Consolidar o banco de dados da Rede Nacional de Formação 
3. Integrar as ações da Rede Nacional de Formação da CUT com outras Redes Internacionais 

 
14º CONCUT 

1. Preparar o balanço do Plano Nacional de Formação 
2. Participar dos grupos de construção do temário e metodologia do CONCUT 
1. Estimular a participação e eleição de delegados (as) com dirigentes da rede de formação  

 

SECRETARIAS ESTADUAIS DE FORMAÇÃO 
Criar e manter mobilizado o Coletivo Estadual de Formação articulando ações dos Sindicatos ao Plano Regional e 
Nacional de Formação na estratégia da CUT no estado e em nível nacional. 
 

CURTO PRAZO 
1. Realizar o mapeamento de rede: 

- Quais são os sindicatos da CUT no estado? 
- Quais desses sindicatos possuem estrutura própria de formação? 
- Qual é o Plano de Formação desses sindicatos e como eles dialogam com Estado, Região, Ramos e 
Nacional? 

2.  Identificar quem são os Educadores Militantes no estado 
1. Elaborar um Plano Estadual de Formação articulando as necessidades dos sindicatos no estado e o Plano 

Nacional de Formação com ações de CURTO, MÉDIO e LONGO prazo. 
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MÉDIO PRAZO 

1. Estruturar o Programa FORMIGUEIRO com educadores militantes e sindicatos participantes 
2. Montar as turmas de CEPS com para oposições sindicais e novos sindicatos CUTtistas  
3. Montar uma turma do Programa ALICERCE (Ex. ORSB)  
4. Identificar público estratégico para FORMAÇÃO DE FORMADORES 
5. Preparar apresentação para o CONAFOR 2021 – Centenário Paulo Freire 

 
LONGO PRAZO 

2. Avançar na implementação do Programa FORMIGUEIRO 
3. Manter calendário para realização dos CEPS em consonância com a estratégia da CUT estadual e Ramos. 
1. Montar nova turma do Programa ALICERCE (Ex. ORSB)  
2. Incorporar novos educadores militantes à Rede Nacional de Formação (egressos do FF) 

 
14º CONCUT 

3. Preparar o balanço estadual das ações da formação 
4. Participar dos grupos de construção do temário e metodologia dos CECUTs 
4. Estimular a participação e eleição de delegados (as) com dirigentes da rede de formação  

 

SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DE FORMAÇÃO DOS RAMOS 
Garantir intersecção entre as ações dos Ramos com os Sindicatos de Base, Secretarias Estaduais de Formação, 
Escolas Sindicais e Secretaria Nacional de Formação 
 

CURTO PRAZO 
1. Apresentar o Plano Nacional de Formação na direção do Ramo 
2. Realizar mapeamento de Rede definindo e garantindo o nome de quem representa o Ramo em cada base de 

Escola Sindical e montar com essas pessoas um grupo de trabalho que fará a ponte entre as ações dos 
Ramos e as ações das Escolas Sindicais. 
 
MÉDIO PRAZO 

1. Apresentar e implementar na Rede Nacional de Formação a proposta do curso de NEGOCIAÇÃO COLETIVA 
articulado com as Escolas Sindicais e as diretrizes da Política Nacional de Formação da CUT 

2. Mapear e acompanhar o desenvolvimento de dirigentes cursistas pela Rede Nacional de Formação 
3. Preparar apresentação e a participação do Ramo no CONAFOR 2021 – Centenário Paulo Freire 

 
LONGO PRAZO 

1. Atuar em parceria com as Escolas Sindicais na estratégia e implementação do Programa SINDICALISMO e 
TRABALHO (Ex.FDA) 

2. Assumir e sediar um Projeto Nacional tornando o Ramo uma referência para o tema dentro da Rede de 
Formação 
 
14º CONCUT 

1. Preparar o balanço do Ramos para as ações da formação em consonância com o Plano Nacional de 
Formação da CUT 

2. Garantir o tema da Formação nos processos congressuais em que o Ramo esteja envolvido 
 

ESCOLAS SINDICAIS  
Manter o Coletivo Regional de Formação mobilizado e fazendo as conexões entre as ações locais e o Plano Nacional 
de Formação na estratégia da CUT. 
 

CURTO PRAZO 
1. Finalizar o Curso de Formação na Plataforma Moodle da CUT 
2. Desenvolver as ações do Projeto Juventude DGB reorganizado para esse semestre 
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3. Apresentar as diretrizes do Plano Regional de Formação com ações de CURTO, MÉDIO e LONGO prazo 
4. Iniciar a revisão de conteúdos e metodologias dos Programas CEPS, ALICERCE e DPPAR 
5. Constituir os Coletivos Regionais de Direitos Humanos e realizar seminário Regional para socialização do 

mapeamento realizado pelas Secretarias Estaduais de Políticas Sociais e Direitos Humanos e debate sobre 
principais tipos e ataques aos direitos humanos identificados na região. 
 
MÉDIO PRAZO 

1. Finalizar a revisão de conteúdos e metodologias dos Programas CEPS, ALICERCE e DPPAR 
2. Auxiliar as Secretarias Estaduais de Formação na implementação do FORMIGUEIRO, CEPS e ALICERCE 
3. Implementar a estratégia DPPAR, com Curso + Ação Regional em consonância com o Fórum Regional 
4. Organizar turma para o programa FORMAÇÃO DE FORMADORES 
5. Iniciar nova etapa do Projeto Juventude DGB 
6. Preparar apresentação para o CONAFOR 2021 – Centenário Paulo Freire 

 
LONGO PRAZO 

3. Constituir uma turma para o Programa SINDICALISMO e TRABALHO (Ex.FDA) 
4. Assumir e sediar um Projeto Nacional tornando a Escola referência para o tema dentro da Rede de Formação 

 
14º CONCUT 

2. Preparar o balanço regional das ações da formação 
3. Contribuir nas elaborações de conteúdo e metodologias para os CECUTs 

 
 
Para além desta pactuação geral serão consideradas as especificidades e enfoques de cada Escola Sindical de 
acordo com o debate e identidade regional, articuladas aos desafios e estratégia da CUT 
 

ESCOLA CHICO MENDES DA AMAZÔNIA 
1. Jornada Regional de Formação e de Trabalho de Base - Diálogos entre Chico Mendes e Paulo Freire: Terra, 

Trabalho e Educação Popular na Amazônia para O Bem Viver. 
Objetivos:  1 - Realizar um conjunto de atividades formativas na Região ao longo dos anos de 2020 e de 2021 como 
forma de construção coletiva, participativa e formativa dos Planos Estaduais e Regional de Formação da CUT para 
a Amazônia. 2- Elaborar a contribuição da Região Norte ao Plano Nacional de Formação da CUT e aos debates do 
20º ENAFOR. 3 - Refletir a realidade da Amazônia e de seus povos de forma a identificar os elementos importantes 
e desafios para as/os trabalhadoras, o movimento sindical e a formação sindical da CUT na Região. 4 - Reestruturar 
e consolidar a Rede de Formação e os Fóruns de Formação da CUT na Região Norte. 5 - Elaborar mecanismos para 
garantir a sustentabilidade política e financeira da Escola Sindical de forma a assegurar a sua existência como 
espaço de reflexão e de formação da CUT na Região. 6 - Realizar homenagem a Paulo Freire pelo seu centenário 
de nascimento no ano de 2021 e aos 10 anos da Escola de Formação Sindical da CUT Chico Mendes na Amazônia 
a ser comemorado no ano de 2021. 
Execução: 2020 a 2021 

 
2. Ciclo de Debates “Diálogos sobre a Amazônia” 
Objetivo: Realizar Seminários Formativos Virtuais da Rede Regional de Formação da CUT na Amazônia tendo como 
objetivo refletir acerca de temas importantes para a formação sindical e para a organização sindical na Região. Os 
temas centrais desse debate são os temas que contribuem para a compreensão da realidade da Amazônia, de seus 
povos e da organização sindical: terra, trabalho e educação popular.  
Execução: 2020  

 
3. Campanha “Escutatória da Pandemia” 
Objetivo: Realizar escuta sensível, amorosa e pedagógica acerca das experiências pessoais e coletivas que a Rede 
de Formação, dirigentes e base da CUT na Amazônia estão vivenciando nesse período de pandemia de COVID-19 
e de isolamento social, como forma e escutar, de acolher e de apoiar quem precisa de algum tipo de apoio, ainda 
que apenas o de ser ouvido. 
Execução: 2020 
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4. Série “Para conhecer a história”  
Objetivo: Utilizar as redes sociais como espaço formativo e de disputa de ideias na sociedade a partir de materiais 
divulgados mensalmente com indicação de filme, livro, cartaz, música ou poema que conte a história dos que 
lutaram, lutam e seguem caminhando conosco em busca de justiça e liberdade. 
Execução: Permanente 

 
5. Ciclo de Estudos: Organização Sindical e Negociação Coletiva  
Objetivo: Oferecer subsídios às e aos dirigentes sindicais que participam das negociações e refletir acerca das 
estratégias patronais de retirada de direitos, para definição de estratégias de fortalecimento das entidades 
sindicais nos momentos de negociação de acordos e convenções coletivas. Deste modo, ao realizar este ciclo de 
estudos e reflexões a Escola Chico Mendes enfrenta os desafios que essas mudanças impõem para a organização 
sindical e para o conjunto dos trabalhadores. Esse ciclo de estudos irá abordar questões históricas da negociação 
coletiva no Brasil; as mudanças provocadas pelas recentes alterações nas legislações brasileira como Terceirização, 
Reforma Trabalhista e Medidas Provisórias; bem como, as resoluções da Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
relacionadas com negociação coletiva. É voltado principalmente para dirigentes dos Ramos que atuam na Região 
Norte. 
Execução: 2020  

 

ESCOLA CENTRO-OESTE (ECO-CUT) – APOLÔNIO DE CARVALHO 
O atual plano de Formação Regional vem sendo discutido através de várias atividades realizadas: reuniões on-
lines, assembleia, uma Live regional e dois webinários regionais de formação preparatórios para o 20º. ENADOR. 
Além dessas atividades, recuperamos as reflexões da Conferência Regional de Formação (maio/2019) e do 
Encontro Regional de Formação (dez/2019). 

 
A nossa reflexão, apontou um conjunto de desafios para o movimento sindical e para a formação, dentre os quais 
destacamos: 

   
Conjuntura Regional: A região Centro-Oeste, vem sofrendo menos que o restante do Brasil com a atual crise, 
porque é centrada no agronegócio e tem uma indústria pequena. Por outro lado, produz basicamente produtos 
primários, cujos, preços são definidos fora do Brasil e beneficiam somente os grandes (agronegócio) e oferecem 
serviços pouco qualificados, que explora, envenena, violência no campo, que impede a demarcação de terras 
indígenas. Os trabalhadores (as) em geral possuem baixa escolaridade e baixos salários. O setor que mais emprega 
é o setor público.  

 
Organização Sindical: A estrutura atual da CUT e seus sindicatos tem a seguinte organização: Sindicato – 
Federação – Confederação – Central. Organização por ramo de atividade. Centradas no trabalhador (a) formal, 
operário (a), rural, servidor (a) público (a). Aos poucos se abrem para filiar temporário” e aposentados (nem 
todos). Sobrevivem da contribuição sindical (voluntaria, ou outras formas) dos filiados (as).  

 
Mundo do Trabalho: Temos o desafio de pensar se a estrutura atual atende as necessidades da classe trabalhadora 
ou se é necessário pensar outra organização sindical para o futuro, diante das novas tecnologias e novas formas 
de trabalho/profissões: cuidadores, consultores, CEOs, youtuber´s, influenciadores digitais, Uber, Ifood, trabalhos 
em casa (home-working), co-working, comércio por aplicativos e pela internet, dentre outras formas e, do 
aumento do trabalho precarizado, terceirizado, jornadas flexíveis, parciais, pulverizadas e que pode ser feito de 
qualquer lugar, país, escritório, praça, café, shopping, etc. 

 
Defesas da Democracia e dos Direitos:  

 Defender um modelo de desenvolvimento e um futuro sustentável, política, econômica, cultural e 
socialmente.  

 Defender políticas públicas para combater a exclusão e a pobreza com trabalho, renda e proteção social.  

 Defender inciativa voltadas para garantir oportunidades iguais no mundo do trabalho para as mulheres, 
jovens, negros, etc.  

 Cuidar do meio ambiente, para garantir vida às futuras gerações.  

 Defender uma agenda de Trabalho Decente.  
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 Integrar o debate e os atores da economia solidária e do desenvolvimento territorial.  

 Defender a democracia, os direitos, os serviços públicos e um Estado forte. 

 Para a CUT e os Sindicatos: precisamos refletir sobre qual o movimento sindical para o futuro!  
 
Desafios para Formação Regional: Diante do cenário político, econômico e social nacional e regional, a ECO/CUT, 
as CUTs e Sindicatos devem investir em ações voltadas para: 

 Fortalecimento da ECO/CUT deve ser prioridade para as CUTs e deve ser mantida com a atual estrutura. 

 Buscar formas de agregar setores mais fragilizados (trabalhadores de aplicativos, informais, desempregados, 
etc). Ou seja, avançar na organização sindical para além dos trabalhadores (as) formais. 

 Ampliação dos espaços de participação das mulheres, jovens, pessoas com deficiência, homossexuais, 
indígenas. 

 Combater todas as formas de violência contra as mulheres, jovens, negros, índios, homossexuais (combate ao 
extermínio do jovem negro). 

 Continuar articulando, participando, contribuindo e construindo a Economia Solidária e o Desenvolvimento 
territorial rural na região. 

 Fazer formação de base, inclusive, incluindo trabalhadores (as) não sindicalizados. 

 Organizar/criar/articular um Observatório dos trabalhadores que levante dados econômicos e sociais para 
subsidiar os trabalhadores (as) e o movimento sindicais regional. Refletir onde está o desenvolvimento 
regional? Onde estão os trabalhadores (as)? Quem se beneficia do desenvolvimento? Quem perde? Quais os 
impactos? 

 Pensar novas formas de sustentação financeira do movimento e da formação. 

 Retomar a Agenda do Trabalho Decente (resultado das conferências). 

 Retomar as OLTs e o trabalho de base. 

 Investir no debate e ações voltadas para a Saúde dos trabalhadores (as). 
 
Programas e ações prioritárias:  
 
1. A ser realizada pelas CUTs e Sindicatos (curto, médio e longo prazo): 

1.1. Formação de Base:  
1. Curso de Concepção, Estrutura e Prática Sindical – CEPS (mais rápidos). 
2. Curso de Organização e Representação Sindical de Base – a ORSB.  
 

2. A ser realizada pela ECO/CUT (regional) – Curto prazo  
2.1. Curso de Desenvolvimento, Políticas Públicas e Ação Regional – DPPAR. 
2.2. Encontro Regional de Formação – ECOFOR.  
 

3. A ser realizada pela ECO/CUT (regional) – Médio e longo prazo  
3.1. Curso de Desenvolvimento, Políticas Públicas e Ação Regional – DPPAR. 
3.2. Seminário de Desenvolvimento, Políticas Públicas e Ação Regional – DPPAR (envolvendo outros atores 

como a economia solidária e o desenvolvimento territorial). 
3.3. Curso de Formação de Formadores.  
3.4. Curso de Negociação e Contratação Coletiva.  
3.5. Encontro Regional de Formação – ECOFOR.  
3.6. Seminário Regional de Mulheres. 
3.7. Seminário Regional da Juventude. 
3.8. Seminário Regional de Combate ao Racismo. 

 
O Desafio é caminhar rumo ao socialismo e fortalecer os laços, a luta, a solidariedade, construir novas relações 
sociais, novas formas de organização e percepção, novos saberes, novos valores que nos levem a eleger um 
PROJETO POLÍTICO DE CLASSE INCLUDENTE, voltado para a Democracia – Direitos – Solidariedade.  
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ESCOLA SINDICAL 7 DE OUTUBRO  
Desde o início da pandemia de covid-19, o desafio premente da Escola Sindical tem sido atuar em processos 
educativos não presenciais e ao mesmo tempo garantir as condições necessárias para a manutenção da sua 
infraestrutura física, impedida de acolher encontros formativos e políticos da classe trabalhadora mineira e da 
região Sudeste. Mesmo nesse cenário tão complexo e desafiador, a Rede de Formação da CUT no Sudeste tem 
conseguido colocar a formação na agenda de sindicatos e das Estaduais da CUT. Nos três estados da região, os 
Coletivos de Formação estão se reunindo e as secretarias de formação (SEFs) estão planejando e realizando ações 
formativas junto às bases. 

 
A Escola Sindical 7 de Outubro assume o compromisso de seguir as diretrizes e ações de curto prazo construídas 
nacionalmente pelo 20º ENAFOR da CUT, sob a coordenação da SNF/CUT. Além disso, estabelece como 
prioridades: 

 
1. Potencializar o trabalho organizativo e formativo das secretarias estaduais de formação das CUTs Espírito 

Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (SEFs), a fim de que a Rede na região possa atender as demandas 
formativas das entidades de base e tenha capacidade de desenvolver projetos formativos adequados à 
realidade dos estados. E nesse processo consolidar o diagnóstico da Rede de Formação, considerando sua 
capacidade instalada e potencial, para a retomada das atividades formativas regionais e estaduais presenciais, 
no pós-pandemia. 
Execução: Permanente 
 

2. Estimular as SEFs a organizarem turmas de Alicerce-ORSB (Organização e Representação Sindical de Base) e 
CEPS (Concepção, Estrutura e Prática Sindical) para fortalecer o processo de formação classista em torno da 
identidade e projeto político-estratégico da CUT, seja por meio de atividades não presenciais, mediatizadas 
pela plataforma Moodle da CUT, seja por meio de atividades presenciais, no contexto de pós-pandemia. No 
tocante ao Alicerce-ORSB, avaliamos que o programa deve ter como objetivos específicos: a) fortalecer a 
identidade de classe das e dos trabalhadores, abarcando a nova morfologia do trabalho e suas formas de 
organização, na perspectiva do projeto organizativo da CUT; b) potencializar o papel dos instrumentos de 
negociação coletiva e das políticas públicas locais para o enfrentamento à precarização do trabalho, visando 
a conquista de melhorias das condições laborais e de vida, no campo e nas cidades; e c) reconhecer e valorizar 
a diversidade de identidades presentes na classe trabalhadora, com destaque para gênero, raça, geração, 
pessoa com deficiência e LGBTQIA+. 
Execução: Permanente 
 

3. Articular as SEFs para a construção do diagnóstico sobre as organizações de extrema direita, na perspectiva 
do conceito operante de guerra híbrida, visando subsidiar a elaboração de protocolos de segurança para o 
movimento sindical CUTista e a organização dos coletivos estaduais de políticas sociais e direitos humanos, 
conforme orientação do Seminário Nacional sobre o tema e as diretrizes do PNFD 2020. Isso inclui a realização 
de um seminário regional sobre o tema e participação no seminário nacional. 
Execução: Até novembro de 2020 
 

4. Estimular as Estaduais da CUT Sudeste a realizarem lives e outras iniciativas voltadas para debater a plataforma 
da classe trabalhadora nas eleições de 2020 e de 2022 e o fortalecimento de candidaturas comprometidas 
com a agenda de direitos e democracia do movimento sindical CUTista. Essas ações podem estar articuladas 
ao programa Formigueiro, enquanto formação de massas envolvendo organizações populares do campo 
progressista, academia e outras entidades da sociedade civil, bem como podem estar relacionadas ao 
programa de Desenvolvimento, Políticas Públicas e Ação Regional. 
Execução: A partir de setembro de 2020 
 

5. Estimular e acompanhar a realização de cursos de comunicação na era digital para dirigentes e militantes 
sindicais pelas SEFs/CUT, a exemplo da iniciativa em andamento da CUT-ES. 
Execução: Permanente 
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6. Desenvolver turmas regionais de DPPAR (Desenvolvimento, Políticas Públicas e Ação Regional), articuladas à 
estratégia de coletivos/ comitês de sindicalistas em defesa das estatais e dos serviços públicos organizados 
pelas Estaduais da CUT no Sudeste, a fim de potencializar o enfrentamento ao desmonte das funções estatais 
de interesse social e à precarização das políticas públicas, sem perder de vista o fortalecimento da atuação 
sindical nos conselhos de políticas públicas setoriais.  
Execução: A partir de 2021 
 

7. Desenvolver turmas estaduais do curso de Formação de Formadores para recompor o quadro de militantes 
formadores das Estaduais da CUT e construir um encontro regional com os e as militantes de cada estado para 
o intercâmbio de experiências e saberes em torno dos aspectos teórico-metodológicos da formação sindical 
CUTista. 
Execução: a partir de 2021 

 
8.  Desenvolver turmas regionais do curso de Negociação e Contratação Coletiva, em articulação com os Ramos 

da CUT no Sudeste, tendo em vista a importância dos acordos e convenções coletivas de trabalho para barrar 
o processo sistemático de precarização das condições laborais e, ao mesmo tempo, para fortalecer a unidade 
CUTista em torno de conquistas econômico-sociais e de protocolos de segurança e saúde nos locais de 
trabalho contra a disseminação de covid-19. 
Execução: a partir de 2021 
 

9. Contribuir no desenvolvimento de turmas estaduais do curso Sindicalismo e Trabalho (FDAAA), tendo em vista 
a demanda das Estaduais da CUT e da capacidade de articulação das SEFs com a academia e o DIEESE nos três 
estados. 
Execução: A partir de 2021 

 

ESCOLA SINDICAL NORDESTE – MARISE PAIVA 
Do ponto de vista regional, compreende-se que a missão estratégica da Escola Sindical Marise Paiva de Morais 
seja desenvolver iniciativas de educação sindical que contribuam para o fortalecimento da intervenção da CUT no 
desenvolvimento sustentável regional, considerando a valorização do trabalho, a soberania popular, a igualdade 
e a radicalização da democracia (Eixo II do 13º CONCUT). Neste sentido, a Escola dará continuidade ao fomento e 
ao apoio ao Fórum das CUTs do Nordeste, bem como entende que a temática do desenvolvimento regional deve 
perpassar todos os programas formativos da CUT. 

 
1. Seminário regional sobre desenvolvimento do Nordeste no contexto das eleições municipais 2020, em 

articulação com o Fórum das CUTs do Nordeste. 
Objetivos: I - avaliar o cenário político-eleitoral de 2020, considerando os desafios da ação sindical CUTista na 
defesa de um modelo de desenvolvimento com democracia, valorização do trabalho e efetividade das políticas 
públicas no Nordeste; e II - construir coletivamente ações regionais e estaduais que fortaleçam a agenda de 
direitos e democracia defendida pela CUT nas eleições 2020. Trata-se de uma iniciativa conjunta com o Fórum 
das CUTs do Nordeste, portanto, o público prioritário será a militância da CUT, e também será aberto à 
participação de movimentos sociais e organizações populares da região Nordeste. (Virtual) 
Execução: Setembro de 2020 
 

2. Seminário regional na Semana Nacional da Consciência Negra (Virtual).  
Objetivos: I - refletir sobre a contribuição histórica e sociocultural das e dos afro-brasileiros na formação do 
Nordeste; II- fortalecer a luta contra o racismo antinegro na agenda sindical da CUT na região; III - contribuir 
para a visibilidade da negritude no mundo do trabalho e nas políticas públicas. 
Execução: entre 16 e 20 de novembro de 2020 
 

3. Constituir os Coletivos Regionais de Direitos Humanos e realizar seminário Regional para socialização do 
mapeamento realizado pelas Secretarias Estaduais de Políticas Sociais e Direitos Humanos e debate sobre 
principais tipos e ataques aos direitos humanos identificados na região. 
Execução: Até novembro de 2020 
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4. Seminário regional sobre cidadania juvenil no Nordeste. (Virtual) 
Objetivos: I - contribuir para a valorização das juventudes do Nordeste, em especial a juventude CUTista, e das 
suas lutas por cidadania no mundo do trabalho e nas políticas públicas; II - promover ações culturais que 
expressem a identidade juvenil no Nordeste dentro e fora do mundo do trabalho; e III – potencializar o 
processo de organização da juventude CUTista no Nordeste em sintonia os objetivos e metas do Projeto 
“Educação sindical e organização de jovens trabalhadoras e trabalhadores no Brasil” (CUT-Brasil/DGB). 
Execução: Dezembro de 2020 
 

5. Mapear e sistematizar a produção acadêmica, científica, cultural e do mundo do trabalho no Nordeste nos 
últimos 10 anos que contribuíram para o fortalecimento da identidade e do desenvolvimento sociocultural 
nordestino, com ênfase na educação popular de Matriz Freiriana, tendo em vista a comemoração do 
centenário de nascimento de Paulo Freire em 2021. A partir deste mapeamento, produzir uma Revista da 
Escola Nordeste com a sistematização das principais experiências mapeadas. 
Execução: A partir de 2020 
 

6. Escola Móvel da CUT no Nordeste (Formigueiro itinerante) 
Objetivos: I- promover processos formativos de massa, articulado à concepção de educação popular do 
programa Formigueiro, voltados para a interiorização da CUT nos estados do Nordeste; II- potencializar a 
capacidade de diálogo das CUTs do Nordeste com segmentos sociais que ainda não se reconhecem 
representados pela Central, sobretudo, trabalhadores informais e da economia solidária, com vista à 
ampliação da representatividade e protagonismo social do sindicalismo CUTista; III- sistematizar as 
experiências educativas do Escola Móvel nos estados, considerando seus desafios, possibilidades e avanços 
para o fortalecimento do projeto político-organizativo da CUT. 
Execução: A partir de 2021  

 
7. Desenvolver duas turmas regionais de programa de Desenvolvimento, Políticas Públicas e Ação Regional 

(DPPAR), visando o fortalecimento da incidência da ação sindical CUTista nos conselhos de políticas públicas 
e no desenvolvimento regional do Nordeste e no enfrentamento ao desmonte e às privatizações das empresas 
públicas federais e regionais. Do ponto de vista metodológico, os módulos formativos do curso serão 
desenvolvidos em atividades presenciais e à distância, através da plataforma moodle da CUT ou da plataforma 
Zoom. 
Execução: 1º e 2º Semestre de 2021 
 

8. Apoiar e acompanhar pedagogicamente o desenvolvimento de turmas estaduais do programa Alicerce-
ORSB (Organização e Representação Sindical de Base), coordenadas pelas SEFs das CUTs do Nordeste. 
Execução: Permanente 
 

9. Desenvolver turmas sub-regionais do curso de Formação de Formadores visando a organização e 
potencialização do núcleo de militantes formadores das CUTs do Nordeste. Do ponto de vista metodológico, 
os módulos formativos do curso serão desenvolvidos em atividades presenciais e à distância, através da 
plataforma Moodle da CUT ou da plataforma Zoom. 
Execução: a partir de 2021 

 
10. Desenvolver turmas estaduais do Curso de Gestão Sindical, em articulação com as CUTs do Nordeste, 

visando estrategicamente refletir acerca dos desafios e tendências da organização e gestão sindical no 
contexto pós-pandemia, na perspectiva de ampliar a representação e fortalecer a organização, com 
atualização do projeto organizativo da CUT (Eixo III do 13º CONCUT). Neste sentido, considera-se a demanda 
apresentada pelas SEFs no CONEFOR 2020. Do ponto de vista metodológico, os módulos formativos do curso 
serão desenvolvidos em atividades presenciais e à distância, através da plataforma Moodle da CUT ou da 
plataforma Zoom. 
Execução: A partir de 2021  
 

11. Desenvolver turmas regionais do curso de Negociação e Contratação Coletiva visando o fortalecimento da 
ação sindical CUTista na formulação e negociação dos acordos e negociação coletiva de trabalho, em 
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articulação com os Ramos da CUT na região. Do ponto de vista metodológico, os módulos formativos do curso 
serão desenvolvidos em atividades presenciais e à distância, através da plataforma Moodle da CUT ou da 
plataforma Zoom. 
Execução: a partir de 2021 
 

12. Desenvolver turma regional do curso Sindicalismo e Trabalho (FDAAA) voltada para a formação de quadros 
dirigentes da CUT com ênfase em temas de políticas públicas coordenadas pelo Consórcio Nordeste, a partir 
da perspectiva da ação sindical CUTista em diversos temas, entre os quais, educação, saúde, agricultura 
familiar, desburocratização, compras institucionais. Do ponto de vista metodológico, os módulos formativos 
do curso serão desenvolvidos em atividades presenciais e à distância, através da plataforma Moodle da CUT 
ou da plataforma Zoom. 
Execução: a partir de 2021 

 

ESCOLA SINDICAL SÃO PAULO 
Jornada de Formação Específica para os Coletivos constituídos na CUT-SP 
Objetivos: 1- Realizar Seminários Formativos virtuais, em parceria com as Secretarias da CUT-SP, tendo como 
objetivo refletir acerca de temas importantes, que deem subsídios para a construção da formação sindical dos 
Coletivos e para a organização sindical no Estado. 2 – Envolver a Rede de Formação na participação dos Seminários 
Formativos para que possam auxiliar na elaboração do Plano de Formação do Estado. 3 – A partir dos Seminários 
e de todo o acumulo dos Coletivos, elaborar um programa formativo para os mesmos.  
Execução – 2020 

 
Jornada de Formação em Direitos Humanos 
Objetivos: 1- Realizar Seminários Formativos virtuais, que trabalhe a desconstrução do sentimento de que Direitos 
Humanos é a garantia de direitos para “infratores da lei”, de forma a apresentar todo o contexto da elaboração 
de sua Carta Magna e reflexão de sua aplicação na atualidade. 2 – Realizar debates que façam uma conexão de 
Segurança Pública e Direitos Humanos no Estado, propondo um contraponto a atuação, principalmente, da Polícia 
Militar. 3 – Propor que a Rede de Formação também realize estes debates em suas diversas Subsedes e seus 
Coletivos. 
Execução – 2020/2021 

 
Programa de Formação sobre Estado, Desenvolvimento, Políticas Públicas, Direitos Humanos e Ação Regional 
Objetivos: 1 - A partir das experiências realizadas com os Coletivos da CUT-SP e da formação em Direitos Humanos, 
aprofundar a realidade do Estado e desenvolver um Programa de Formação sobre Estado, Desenvolvimento, 
Políticas Públicas, Direitos Humanos e Ação Estadual. 2 – Através da Rede de Formação, criar um grupo de estudos 
para debater a situação dos Conselhos Sociais do Estado, envolvendo também os Coletivos da CUT-SP, para 
subsidiá-los em sua atuação junto as políticas públicas.   
Execução – 2020/2021 
 

ESCOLA SINDICAL SUL 
Para o presente mandato a Escola Sul reafirma seu entendimento da importância da perspectiva de gênero, étnico 
racial, e da diversidade sexual para cada uma das atividades e programas de formação a serem realizados. A 
consciência da importância dos temas que compõem a interseccionalidade para a formação sindical CUTista será 
materializada em duas ações: Por um lado, a transversalidade da perspectiva interseccional para cada um dos 
cursos e espaços de formação nos quais a Escola Sul é responsável. E por outro lado, na articulação permanente 
com as secretarias estaduais das pastas de Mulher Trabalhadora, de Combate ao Racismo, e de Juventude, para 
construir espaços de formação sindical que atendam as demandas das mesmas. 

 
Por outro lado e em concordância, com os debates dados na região foram levantadas as seguintes atividades a 
serem executadas no mandato presente para a Região Sul: 

 
1. CURTO PRAZO 

 

 GRUPO DE ESTUDOS SOBRE ORGANIZAÇÃO SINDICAL 
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Formato: Atividade Virtual 
Detalhe: Constituir um grupo de lideranças sindicais interessadas no aprofundamento teórico e histórico do 
conjunto de ideias que envolve o tema da Organização Sindical. Esta iniciativa é resultado do ciclo de seminários 
formativos virtuais desenvolvido pela Escola a partir de abril de 2020, após o início das medidas de isolamento 
social na Regional Sul.  
Constituir reuniões mensais onde será debatido um texto relacionado com o tema. 
Eventualmente, ter a presença de um/uma expert para auxiliar na análise.   
Execução: 2020-2021 
 
2. MÉDIO PRAZO 

 

 CICLO DE DEBATES 100 ANOS DE PAULO FREIRE  
Formato: Atividade presencial e Virtual   
Detalhe: Por motivo do centenário do Paulo Freire acontecerão um ciclo de debates virtuais temáticos da vida e 
obra do mestre. Este ciclo de debates culminará com uma atividade presencial com a presença de Boaventura de 
Souza Santos no complexo canto da Ilha. A ESS constituirá grupos de trabalho que viabilizem economicamente o 
evento a través de parcerias, assim como grupos de trabalho pedagógicos, e logísticos do mesmo.  
Execução: 2021 

 

 OFICINAS TEMÁTICAS SOBRE NEGOCIAÇÃO COLETIVA  
Formato: Atividade presencial  
Detalhe: A negociação coletiva é um tema estratégico para a ação sindical, e assim permaneceu mesmo após a 
(contra) reforma sindical do governo ilegítimo de Temer. A negociação coletiva é o espaço de representação 
concreta ocupado pelos sindicatos, materializando no imaginário da classe trabalhadora a função e importância 
desta ferramenta de lutas dos trabalhadores. Temas como a (contra) reforma trabalhista; preparação para mesa 
de negociação e exercício do desenvolvimento da mesa de negociação; redução da jornada de trabalho; método 
de análise de conjuntura com foco na negociação; elaboração de conteúdos para negociação de equidade de 
gênero e raça, dente outros, são pautas demandadas à Escola que serão trabalhadas nesta proposta de oficina. 
Execução: Até o fim do mandato, a partir de 2021  

 

 EVENTO DE INTERNACIONAL (TEMA AINDA A DEFINIR) 
Formato: Atividade Presencial e Virtual 
Detalhe: Realização de um evento com algum nome de relevância internacional e nacional que reúna pessoas do 
movimento sindical, do movimento social, da política e da vida acadêmica, consolidando a Escola Sul como lugar 
de referência da formação e do debate político no sul do país. Temas como o Socialismo e Sindicalismo 
Internacional são possibilidades que estão colocadas na conjuntura e que poderão ser abordadas neste evento.   
A ESS constituirá grupos de trabalho que viabilizem economicamente o evento, assim como grupos de trabalho 
pedagógicos, e logísticos do mesmo.  
Execução: primeiro semestre de 2022 

 
3. LONGO PRAZO/PERMANENTE  

 

 FEIRA CANTO DA ILHA 
Formato: Atividade presencial 
Detalhe: Manutenção da Feira Canto da Ilha como espaço de disputa de hegemonia e de encontro e organização 
da comunidade na qual está localizado o Complexo Canto da Ilha. Se prevê uma necessidade de impulsionar a 
promoção da feira e a reorganização da mesma assim que superada a quarentena. Hoje a Feria conta com 25 
feirantes que produzem e comercializam produtos agroecológicos, da agroecologia e da reforma agrária.  
Execução: Até o fim do mandato 

 

 PLANEJAMENTOS ESTRATEGICOS SITUACIONAIS  
Formato: Atividade Presencial 
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Detalhe: Quando requerida a educadora e educador da Escola Sul auxiliaram as entidades sindicais na mediação 
dos Planejamentos Estratégicos. A proposta metodológica da ESS é o Planejamento Estratégico Situacional, que 
para além da projeção sistemática de ações é também um momento com atividades próprias da formação sindical. 
Execução: Até o fim do mandato 

 

 FORMAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO ORAL 
Formato: Atividade presencial  
Detalhe: O curso de comunicação e expressão é um programa formativo historicamente oferecido pela Escola na 
Região Sul, salvo alguns períodos de interrupção. A demanda por essa formação retornou à pauta da Escola no 
final de 2019. A atividade será desenvolvida presencialmente e tem por objetivo atender as diferentes 
necessidades das entidades em relação ao tema, como oferecer capacitação para falar em público dentro de uma 
visão da classe trabalhadora.  
Oficinas de formação sindical em expressão oral.  
Execução: Até o fim do mandato  

 

 ENCONTROS DA PEDAGOGIA DA EXPERIÊNCIA 
Formato: Atividades Virtual e eventualmente presencial 
Detalhe: Realização de sessões de diálogo intergeracional entre jovens sindicalistas e não sindicalistas com 
lideranças sindicais e sociais que participaram da luta pelos direitos e pela democracia no Brasil, com a finalidade 
de que a juventude possa revisitar a história a través da narrativa da luta do povo e se inspirar para novas lutas. 
Execução: Até o fim do mandato 

 

 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DOS RAMOS E ESTADUAIS 
Formato: Atividade presencial e Virtual   
Detalhe: Com base nas parcerias com os ramos e sempre que em concordância com a PNF, serão realizadas 
atividades de formação sindical que possam auxiliar as entidades de representação dos ramos. Sendo possível 
participar de desenho de programas de formação, material de formação, mediação em planejamentos 
estratégicos, e outras ajudas que possam se apresentar 
Execução: Até o fim do mandato  

 

ESCOLA DE TURISMO E HOTELARIA CANTO DA ILHA/NÚCLEO MUNDO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO 

Manter a experiência de Educação Profissional com trabalhadores/as não organizados/as e aprofundamento das 
formulações teórico-metodológicas da Educação Integral/Popular e Economia Solidária para articulação no 
Programa Reintegrar do Plano Nacional de Formação na estratégia da CUT. 
 

CURTO PRAZO 
1. Finalizar e sistematizar os cursos de Educação Profissional;  
2. Dar continuidade a negociação de projetos de Educação Profissional a fim de dar maior capilaridade das 

ações da CUT neste campo (Ex. SED Bahia); 
3. Apresentar as diretrizes do Plano de Educação Profissional com ações de CURTO, MÉDIO e LONGO prazo 
4. Iniciar a elaboração de conteúdos e metodologias dos cursos de educação profissional na plataforma Moodle 

em articulação com as escolas sindicais;  
5. Dar continuidade ao projeto de extensão e pesquisa no âmbito das novas tecnologias digitais e educação 

popular em parceria com a UDESC; 
6. Subsidiar a SNF no tema da Educação Profissional para as formulações da CUT na OIT; 
7. Participar dos Encontros Virtuais (Diálogos de Educação Popular) de preparação do Encontro Internacional 

de Educação Popular e Cidadania em 2021; 
8. Promover um debate na plataforma Moodle sobre a Educação Profissional, 4ª. Revolução Tecnológica e os 

desafios do movimento sindical em conjunto com o Núcleo Mundo do Trabalho e Educação, incluindo 
debates sobre o Sistema S. 

 
MÉDIO PRAZO 

1. Dar continuidade aos cursos de Educação Profissional e sistematização da experiência;  
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2. Execução de projetos de Educação Profissional em outros territórios a fim de dar maior capilaridade das 
ações da CUT neste campo (Ex. SED Bahia); 

3. Executar cursos de educação profissional na plataforma Moodle (com abertura para possibilidades de oferta 
aos ramos/sindicatos) em articulação com as escolas sindicais;  

4. Formular proposta e implementar ação de Educação Profissional integrada à Economia Solidária na área de 
alimentação; 

5. Finalizar publicação da experiência ETHCI/UDESC no âmbito das novas tecnologias digitais e educação 
popular; 

6. Socializar experiências da ETHCI no Encontro Internacional de Educação Popular e Cidadania em 2021 
7. Debater e promover ações formativas na plataforma Moodle sobre a Educação Profissional para o 

fortalecimento da organização dos trabalhadores não organizados frente aos desafios do mundo do trabalho 
contemporâneo em conjunto com o Núcleo Mundo do Trabalho e Educação 
 
LONGO PRAZO 

1. Consolidar ação da Educação Profissional integrada à Economia Solidária na área da alimentação; 
2. Consolidar um espaço de formulação no âmbito da Educação Profissional e Educação Solidária entre a ETHCI 

e parceiros (Núcleo Mundo do Trabalho e Educação, UDESC etc.); 
3. Finalizar publicação virtual para a Rede Nacional de Formação sobre o tema 

 
14º CONCUT 

1. Contribuir nas elaborações de conteúdo e metodologias para os CECUTs 
 

AUTORES E AUTORAS DESSE PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO 

 
O Plano Nacional de Formação da CUT é uma construção coletiva cuja prática se estabeleceu desde quando se criou 
na CUT a ideia da necessidade de uma Política Nacional de Formação tendo o ENAFOR como o encontro das pessoas 
que fazem parte da Rede Nacional de Formação desde os locais de trabalho, passando pelos Sindicatos, Estaduais, 
Escolas Sindicais, Ramos e Executiva Nacional da CUT.  
 
Todo o processo e as etapas são amplamente divulgadas assegurando ao máximo a participação de todos e todas. A 
democracia é um princípio fundante e precioso na nossa PNF, tornando-a uma política da CUT e não de uma gestão. 
Seja quem for a pessoa eleita ao desafio de fazer a gestão da PNF, através da Secretaria Nacional de Formação, ela 
encontrará uma rede organizada, histórica, esperançada e guardiã dos princípios da CUT.  
 
Gostaríamos de adicionar a esse documento a assinatura de todos e todas que participaram desse processo. 
Infelizmente não tivemos tempo hábil e tampouco condições para contabilizar todas as pessoas que participaram de 
todos esses momentos. Contudo, trazemos a seguir a lista de presença daqueles e daquelas que participaram da 
Celebração de Encerramento do 20º ENAFOR ocorrido no dia 20 de agosto de 2020. Trata-se de uma forma simbólica 
para demostrar que esse Plano foi construído por gente e essa gente tem nome, sobrenome e lugar na nossa Central. 
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LISTA DE PRESENÇA - Celebração de Encerramento do 20º ENAFOR 
20 de agosto de 2020 

 
1. Adelice Alves da Conceição – SINTEP CUT MT  
2. Adilson Pereira – Escola Sindical 7 de Outubro 
3. Adriana Carvalho – FETAMCE 
4. Adriana Maria Antunes de Souza – SEF/CUT SC – Escola Sul 
5. Adriano Filippetto – CUT RS  
6. Adriano Silva – Assessoria SNJ/CUT 
7. Airton Cano – Presidente da FETQUIM SP 
8. Alex Fonseca Químicos - CNQ CUT 
9. Alex Sgreccia – Assessoria PRE/CUT 
10. Alexandra Amaral – Metalúrgicos de Extrema/MG 
11. Aline Salami – Coordenadora Pedagógica ETHCI 
12. Aline Marques Borges Alves – Executiva Nacional da CUT 
13. Almerinda Neves Batista – SINTEGO CUT GO  
14. Altair Furtado – SEF/CUT AP 
15. Ana Izabel Cavalcante – SEF/CUT PE 
16. Ana Maria - CUT RN 
17. Ana Maria P. Palma – Educadora Escola Sul 
18. Ana Paula Melli – Assessoria SNF/CUT 
19. Anaildes Campos Sena – Sindiquimica BA 
20. Anderson Almeida – FETANCE CUT CE 
21. Andréa Rita – Químicos de São Paulo CUT SP 
22. Ângela Tokumitsu - Secretária de Organização e Formação da FETAGRI CUT PA 
23. Antônia Aparecida Oliveira SINTEP CUT MT  
24. Antônio Capila – SINTSEF-BA/Condsef   
25. Antônio Herbertt Marinho - FNU   
26. Antônio José Marques- Assessoria CEDOC/CUT 
27. Antônio Raimundo Lopes Leal – SINTRAIMA CUT RR  
28. Antônio Lisboa – Executiva Nacional da CUT 
29. Aparecido Reis – CUT PR  
30. Ariovaldo De Camargo – Executiva Nacional da CUT 
31. Babu – Assessoria SRT/CUT 
32. Benícia de Freitas – STR Teixeira de Freitas  
33. José Roberto Bigode - CNM/CUT 
34. Carla Delfino – SINTE CUT SC 
35. Carmen Foro CUT – Executiva Nacional da CUT 
36. Celso Woyciechowski Celsinho – Escola Sul 
37. César Augusto Magalhães Cesinha - Educador Escola Centro Oeste 
38. Francisco Sales Chiquinho – CNQ/CUT 
39. Francisco de Assis ‘Chico’ - SINTE CUT SC 
40. Cícera Isabel – SINPUC – CONFETAM/CUT 
41. Clair Ruppert – Assessoria SRI/CUT 
42. Claudemir Brito da Silva – CUT CE 
43. Cleide Maria - APEOESP/CUT SP 
44. Cleverson Oliveira – Metalúrgicos de Joinville/SC 
45. Cris FETEMS CUT MS 
46. Cristiana Paiva Gomes – Executiva Nacional da CUT 
47. Daniel Gaio – Executiva Nacional da CUT 
48. Daniel Medeiros – SIMTED CUT MS 
49. Diego Romano – Assessoria SRT/CUT 
50. Dilma Gomes - Secretária Geral CUT MS  

https://www.facebook.com/celsinhodacut
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51. Douglas Martins Izzo – Presidente CUT SP 
52. Maria Eduarda Almeida (Duda Almeida) – Assistente Escola NE da CUT  
53. Edinaldo Henrique Ferreira – Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos CUT SP 
54. Edmar Tonelly – Presidente CUT AC 
55.  Ednilson Castrioto - SindServ/SJC- CUT SP 
56. Elaine Neres – Assistente Escola São Paulo 
57. Eliane Rodrigues – Assistente Escola NE da CUT   
58. Elisa Novy – Sindieletro CUT MG    
59. Elizabeth Guastini – SEF/CU RJ 
60. Elzilene do Nascimento – Presidenta da CUT RO 
61. Emanoel Sobrinho – Educador Escola Sindical 7 de Outubro e Nordeste 
62. Erica de Oliveira Batista – Bancários de São Paulo - CUT SP 
63. Euci Ana – Presidenta CUT PA 
64. Evinaldo Barbosa de Paulo - Sindicato dos Urbanitários CUT AC  
65. Fabiane Cavequia- SINTEP CUT MT  
66. Fabio Godoy – Educador Escola SP 
67. Fátima Veloso – Executiva Nacional da CUT 
68. Fernanda Magano – SINPSI/SP CUT SP 
69. Fernando Barbosa do Nascimento - Sindicato dos Urbanitários CUT AC  
70. Fernando Zar – Assessor Apeoesp – Araçatuba CUT SP 
71. Francisca Rocha SEF/CUT TO  
72. Geici Brig – Municipais Blumenau CUT SC 
73. Georgina Ramo CUT PE 
74. Girlene Lázaro – SINTEAL CUT-AL  
75. Giuliana Lima - Sinsexpro CUTSP 
76. Graça Costa – Executiva Nacional da CUT 
77. Admirson Ferro ‘Greg’– Executiva Nacional da CUT 
78. Antonio Herbertt Marinho - Urbanitarios - CUT PI 
79. Idalina Silva – FETEMS CUT MS  
80. Ilma De Jesus Santos – SINSEPEAP CUT AP 
81. Fabio Índio – Secretário de Cultura CUT SP 
82. Inez Galardinovic – Bancários do ABC CUT SP  
83. Ionaldo Tomaz da Silva – CUT RN 
84. Iracema Oliveira – CUT CE  
85. Irailson Nunes – Sec. Finanças CUT RN 
86. Isane Pereira da Silva – CONTRAF/CUT  
87. Ismael Cesar – Executiva Nacional da CUT 
88. Jairo de Jesus - Sec. Geral CUT SE  
89. Jairo Garcia – Assessor de Formação CUT RJ 
90. Jandir Selzler – FETRAF/SC 
91. Jandyra Uehara Alves  – Executiva Nacional da CUT 
92. Jeferson Leandro Teixeira Jefinho - CUT MG Escola Sindical 7 de Outubro 
93. João Andrade – Assessor Subsede Bauru CUT SP 
94. João Eudes da Anunciação - SEF/CUT MT  
95. João Neves (Jango) - CUT PA Escola Sindical Chico Mendes na Amazônia 
96. João Paulo Cardozo – SINDIUPES - Escola Sindical 7 de Outubro   
97. Joel Carlos Nascimento - CUT PB  
98. Joice Melo – Assistente Escola Sul 
99. Jorge Moraes Penha – SINDSEP CUT AP 

100. Jorge Valverde - SEEB/Angra dos Reis CUT RJ 
101. José Geraldo - Assessor Formação Apeoesp CUT SP 
102. José Justino Desidério Filho ‘Zezinho’ - FAF SP CUT SP 
103. Josenilda da Cruz Ferreira - FETRAF CUT PR 
104. Josivaldo Martins – CUT PI Escola Nordeste 
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105. Julia Maria – APP CUT PR 
106. Julia Nogueira  – Executiva Nacional da CUT 
107. Juliana - APP Sindicato CUT PR  
108. Junéia Batista  – Executiva Nacional da CUT 
109. Junior Pontes – Assessor CONTAG 
110. Katia Cilene – CUT AP 
111. Lazaro - CONTRAF/CUT 
112. Leônia Gomes – SINTEP CUT PB  
113. Lidiston – SINDPSI \CUTRJ 
114. Lizete Souza Marques - AFUSE CUT SP 
115. Lucas Alves de Melo – Químicos do ABC CUT SP 
116. Lúcia de Fatima Figueiredo – SindJor CUT PB 
117. Lúcia Silveira – CUT CE 
118. Luciana Telles – SINTRAPP/CUT – Presidente Prudente CUT SP 
119. Luciana Vieira - CUT Regional Sul Fluminense CUT RJ  
120. Luciano – Apeoesp CUT SP 
121. Luciene Fernandes – APUB/CUT-BA 
122. Lucivaldina Brito – Sindprev-BA/ CUT-BA   
123. Lucivaldo Pereira - SINDTER Redenção CUT PA  
124. Luiz Carlos Santos – APP CUT PR 
125. Luzenira Alves – SINTTEL-PB FITRATELP   
126. Magno Oliveira – Secretário Administração e Finanças CUT RO 
127. Marcia Jucá - CUT AC  
128. Marcia Viana - CUT SP 
129. Márcia Abrão Lacerda - FENASERA 
130. Marcos Tresmondi – Assessoria SAF/CUT 
131. Maria Cristina Rodrigues Evangelista – SEF/CUT GO 
132. Maria Eduarda Almeida (Duda Almeida) – Assistente Escola NE da CUT  
133. Maria Faria  – Executiva Nacional da CUT 
134. Maria Frô – Assessoria SNF/CUT 
135. Maria Helena Faria – CUT MS  
136. Maria Helena de Oliveira – CUT RS 
137. Maria Lucia Pereira de Brito – CUT AM 
138. Maria Lucimar – SEF/CUT RO 
139. Maria Madalena Oliveira Firmo – Presidenta CUT BA 
140. Marlene Miranda - Secretária de Mulheres CUT-RJ  
141. Marta Vanelli – CNTE/CUT  
142. Maurício Barbosa – Formador CUT PE 
143. Messias Vale – Escola Nordeste 
144. Milton Rezende – Executiva Nacional da CUT 
145. Nadilene Nascimento – SINDAE BA 
146. Neide Aparecida – SINTE CUT AL  
147. Neira Cláudia – SINTERO CUT RO 
148. Newton Basile – Educador Militante CUT SP 
149. Nivaldo Araújo – CUT-MA 
150. Olinto Teonacio Neto – CONTRACS/CUT 
151. Onivan Lima Correa – SEF/CUT MS 
152. Paula Proença – Vestuário de Sorocaba CUT SP 
153. Paulo Borba Carioca – SEF/CUT ES - CONTICOM 
154. Pérsio Plensack – Assessoria SNF/CUT 
155. Rafael Magalhães – Sindgasista CUT SP 
156. Rafael Serrao – Educador Escola Sul 
157. Raimunda Audinete de Araújo – FITRATELP/CUT 
158. Renilva Mota Ferreira – FENAPI/CUT 
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159. Ricardo Loureto - STIU/Roraima CUT RR  
160. Roberto Miguel - CUT DF – Escola Centro Oeste 
161. Rocicléia Cardoso – CUT AP 
162. Rogério Pantoja  – Executiva Nacional da CUT Escola Chico Mendes 
163. Ronaldo Lopes – Sindicato Agentes Comunitários Saúde – ABC CUT SP 
164. Rosana Fernandes – Executiva Nacional da CUT 
165. Rosana Miyashiro – Coordenadora Pedagógica ETHCI 
166. Rosane Bertotti – Executiva Nacional da CUT 
167. Rosane Zan – CUT RS 
168. Rose Mari – CUT PR Escola Sul 
169. Rosi Ramos – Assessoria CNTSS/CUT 
170. Sânia Barcelos Reis – SINDSEP CUT MG 
171. Sebastião José dos Santos – Presidente da CUT PB 
172. Seforah Regeane Ferreira – APP CUT PR 
173. Sérgio Nobre - Presidente Nacional da CUT 
174. Sheila Gonçalves - Sindsep de Quixadá CUT CE 
175. Silvana Arado – FETAM CUT SP  
176. Silvana Piroli – CUT RS 
177. Simone – APP CUT PR 
178. Socorro Freitas – Mossoró CUT RN 
179. Solange Cristina Ribeiro – CUT SP 
180. Solange Sampaio - SITRAEMFA CUT SP 
181. Sueli Veiga – Executiva Nacional da CUT - Escola Centro Oeste  
182. Tácito Pereira – Educador Escola Chico Mendes 
183. Telma Victor – CUT SP – Escola São Paulo 
184. Thalita Coelho – Educadora Escola Chico Mendes  
185. Thoynha Matias - Presidenta CUT RR Escola Sindical Chico Mendes  
186. Tino Lourenço – Executiva Nacional da CUT 
187. Uedislaine Santana – STR CUT PE 
188. Valdecir Bittencourt – CUT AP 
189. Valdir Fernandes ‘Tafarel’ – Bancários Osasco CUT SP 
190. Valter Cézar Dias Figueiredo – CONDSEF/CUT 
191. Vera Lúcia - SINTE CUT SC 
192. Walcir Previtale – CONTRAF/CUT 
193. Waldir Guimarães (Índio) - Sindplast/AM e CUT AM  
194. Welton Araújo Silva – CUT PI 
195. Wésia Sena - CONFETAM/CUT 
196. Wilson Roberto Ribeiro – FENAPI/CUT 
197. Abreu – Sem identificação de entidade 
198. Adriana Vieira de Barros Correia – Sem identificação de entidade 
199. Alberto Marques Santos – Sem identificação de entidade 
200. Aldaleia Soares da Silva – Sem identificação de entidade 
201. Altiva – Sem identificação de entidade 
202. Amarildo Pessoa – Sem identificação de entidade 
203. Ana Limeira – Sem identificação de entidade 
204. Antonia Ribeiro – Sem identificação de entidade 
205. Edvaldo Zanutto – Sem identificação de entidade 
206. Edinaldo– Sem identificação de entidade 
207. Eva Bezerra 
208. Fabiane Cavequia– Sem identificação de entidade 
209. Florêncio– Sem identificação de entidade 
210. Gilberto Lima– Sem identificação de entidade 
211. Isameyre– Sem identificação de entidade 
212. James JPT PI 
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213. João da Fonseca Santana– Sem identificação de entidade 
214. José Gutemberg Alves Brandao – Sem identificação de entidade 
215. Juan – Sem identificação de entidade 
216. Júlio Cesar – Sem identificação de entidade 
217. Lourdes Melo– Sem identificação de entidade 
218. Maciel Nascimento– Sem identificação de entidade 
219. Manoel Lages– Sem identificação de entidade 
220. Marcos Batista (Marcão) – Sem identificação de entidade 
221. Marizette – Sem identificação de entidade 
222. Mira – Sem identificação de entidade 
223. Paulo Rocha – Sem identificação de entidade 
224. Renildes – Sem identificação de entidade 
225. Roberto Mendes – Sem identificação de entidade 
226. Sandoval Lopes – Sem identificação de entidade 
227. Sandra Arces – Sem identificação de entidade 
228. Silvia Vieira de Farias – Sem identificação de entidade 
229. Sônia – Sem identificação de entidade 
230. Vanda – Sem identificação de entidade 
231. Zenaide Honório – Sem identificação de entidade 

[Outros(as) participantes não identificados(as) – Código de aparelho celular] 

PALAVRAS SEMENTES TRAZIDAS PARA O PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO: 
 

 
 
 

 


