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O

4º Congresso da CSP-Conlutas acontecerá entre
os dias 15 e 18 de agosto de 2019, no Clube
Juventus, no bairro da Mooca, em São Paulo (SP).
Com aprovação pela reunião da Coordenação Nacional da
Central, realizada de 23 a 25 de novembro do ano
passado, os preparativos já estão em andamento.

OS ATAQUES
A atividade de instância máxima
CSP-Conlutas se realizará em um
momento de particular importância da
luta das trabalhadoras e trabalhadores
brasileiros, que vêm sendo duramente
atacados pelo governo ultraconservador e de
ultradireita de Jair Bolsonaro.
Um governo que em apenas cinco meses
de mandato promete acabar com a educação
pública; acabar com as aposentadorias; aplicar
ferozmente fim ao trabalho regulamentado e
incentiva a violência contra os trabalhadores, mulheres,
negros e negras e LGBTs.
O governo Bolsonaro ataca os mais pobres!

A RESPOSTA
Apesar desta situação, muitos
dos trabalhadores, trabalhadoras
e juventude que acreditavam que
Bolsonaro poderia melhorar a situação do país começam a perceber
que este é mais um governo a serviço dos empresários, banqueiros e de
seus próprios interesses.
A situação vem se demonstrando
em diversos protestos e teve seu auge
nas recentes mobilizações da Educação

nos dias 15 e 30 de março, quando
milhões foram às ruas. Um verdadeiro “tsunami” formado por estudantes,
professores, pais de alunos e trabalhadores das mais diversas categorias.
Temos uma Greve Geral marcada para o próximo 14 de junho
contra a Reforma da Previdência e o
desemprego e em defesa da educação pública. A CSP-Conlutas está se
jogando com todas as forças para a

preparação desse movimento para
derrotar a reforma e o governo.
É neste marco que se dá a preparação do 4º Congresso Nacional
da Central que vem avançando na
construção de uma entidade nacional dos trabalhadores que una a
representação sindical e popular de
nossa classe, com viés independente, autônomo e internacionalista.
Rumo ao 15 de agosto!

ACESSE!

CADASTRAMENTO E ELEIÇÃO DE
DELEGADOS SÃO FEITOS PELO SITE
O site do 4° Congresso da CSP-Conlutas pode ser acessado clicando
no link do banner específico localizado no site da Central (http://cspconlutas.org.br/) ou digitando no navegador o endereço do portalhttp://congresso4.cspconlutas.org.br/

Ao clicar na opção acima, você será direcionado à página do 4º Congresso:

Fique ligado(a)
nos prazos
Todos os prazos que permitem a realização do 4º Congresso Nacional da
CSP-Conlutas já foram definidos pela
Coordenação Nacional.
Assim, chegou a hora da preparação
pela base da principal instância de decisões da Central. Cadastramento de entidades, movimentos e oposições, entrega
de contribuições globais e propostas de
resoluções, realização das assembleias
para a eleição de delegados.
Todos(as) devem estar atentos para
que os prazos sejam cumpridos.

CALENDÁRIO
13 DE MAIO – Data inicial para recebimento das contribuições e propostas de resoluções.

O cadastramento das entidades e os informes de datas de assembleias são feitos
no site do Congresso.

Ao acessar o site do 4° Congresso da CSP-Conlutas (http://congresso4.cspconlutas.org.br/), logo abaixo dos menus, terá um banner “Inscrição e acesso ao
Congresso”. Ao clicar haverá um tutorial e manual que explicam como fazer o
cadastramento e a marcação de datas.

27 DE MAIO – Abertura do processo congressual com publicação das contribuições e propostas de resoluções em
meio eletrônico e abertura do cadastro
para inscrição das entidades.
03 DE JUNHO A 23 DE JULHO

– Período de realização das assembleias
das entidades sindicais e movimentos populares (comunicação à Secretaria com
pelo menos cinco dias de antecedência).

15 DE JULHO – Data final para recebimento das contribuições e propostas de resoluções.
22 DE JULHO - Data limite para filiação de novas entidades com direito a delegados ao 4º congresso da CSP-Conlutas.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: congressodacspconlutas@
cspconlutas.org.br.

PRAZO DE ENTREGA DE CONTRIBUIÇÕES E
RESOLUÇÕES JÁ ESTÁ ABERTO
O período da entrega de contribuições globais e propostas de
resoluções que serão discutidas no
4º Congresso Nacional da Central
teve início no dia 13 de maio e o
prazo final será o dia 15 de julho.
É necessário ficar atento(a) ao
formato do texto. São até quatro
páginas por tema que se queira
submeter aos delegados, com as
seguintes características: Tama-

nho A4, fonte Times New Roman, corpo 12, espaço 1,5, sem
parágrafos.
O texto precisa ser elaborado
na forma de “Considerando que”,
“Propomos”. No site há um modelo de formatação.
Dúvidas e solicitações à Comissão Organizadora do 4º Congresso enviar para o e-mail: comissao4cong@gmail.com

24 DE JULHO – Data limite para
inscrição dos participantes das entidades sindicais e movimentos populares e
pagamento das taxas desses setores.
25 DE JULHO A 07 DE AGOSTO

– Eleição dos representantes dos movimentos de luta contra a opressão e juventude (5% conforme o Estatuto).

09 DE AGOSTO – Data limite para inscrição e pagamento das taxas dos movimentos de luta contra a opressão e juventude.
15 A 18 DE AGOSTO DE 2019 –

Congresso Nacional.

