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RELATÓRIO DAS RESOLUÇÕES DA PLENÁRIA NACIONAL DAS TRÊS 
ESFERAS DA CUT 

 
 
Dia:  19 e 20/10/2017. 
Local:  São Paulo.  
 

RESOLUÇÕES 
 
 

 Dia 27/10 -  Dia Nacional de lutas e defesa dos serviços públicos. Reafirmar e 
construir a greve geral ,  caso seja pautado a Reform a da Previdência.  

 Dia 08/11 -  Ato em Brasília-DF, com a entrega dos abaixo -assinados no  
Congresso Nacional, do Projeto de Lei de Iniciativa Popular pela revogação da 
Antirreforma Trabalhista.  

 Dia 10/11 -  Dia Nacional de Lutas, com greves, atos e mobilizaçõ es em todo o 
país.  

 A CUT lançará uma campanha nacional  no mês de novembro, em defesa dos 
serviços públicos.  

 Será organizada uma campanha nacional pela revogação da EC -95/2016. 
 As entidades (federais, estaduais e municipais) serão orientadas a realizarem 

reuniões dos três setores para implementar as atividades conjuntas.  
 A Central  Única dos Trabalhadores em conjunto com as suas fil iadas 

organizarão os setores das empresas estatais, principalmente as que estão 
com processo de acordos coletivos em andamento.  

 Defender o Projeto de Lei 3831/2015, que trata da negociação coletiva no  
setor público.  

 Organizar uma oficina em defesa dos serviços públicos no Fórum Social  
Mundial  em Salvador -BA (13 a 17/03/2018).  

 Denunciar o desmonte do serviço público nos fóruns intern acionais:  
 Congresso da Internacional do Serviço Públicos -  ISP, em Genebra -  Suíça 

(30/10 a 04/11/2017);  
 Jornada Continental  por uma Democracia e contra o Ne oliberalismo em 

Montevidéu -  Uruguai (16 a 18/11/2017);  
 9ª Conferência Mundial  Aberta contra a Guer ra e a Exploração, em Argel -  

Argélia (08 a 10/12/2017).  
 Realizar uma nova Plenária Nacional ,  até o final  do ano de 2017, para 

continuar organizando as nossas demandas.  
 Realizar um grande ato público em Brasília, entre os meses de março/abril  de 

2018, em defesa do serviço publico.  
 

Brasília-DF, 23/10/2017. 
 
 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef  


