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Sindicato convoca categoria
para assembleia
· Pauta: eleição de delegados, !tulares e suplentes
para congresso da CUT/RJ
Dia 20/05/2015 (quarta-feira)
A diretoria do Sindicato
convoca todos os companheiros e companheiras
pertencentes às categorias
vinculadas a nossa entidade,
associados ou não, para
assembleia extraordinária
nesta quarta-feira, 20/05,
visando à eleição de
delegados, titulares e
suplentes para participação
no Congresso Estadual da
Central Única dos
Tr a b a l h a d o r e s ( C U T ) Estadual / RJ, previsto para
agosto. A assembleia será às
18h, na sede administrativa
do Sindicato - rua Nossa Senhora da Conceição, nº 310,
Conforto, em Volta Redonda.
Vale lembrar que o nosso
Sindicato é filiado à CUT
desde a sua fundação, na
década de 80, com
participações ativas nas
direções da central no Sul
Fluminense e conquistas
importantes para a região,
inclusive, com vários

destaques nos cenários
estadual e nacional. No
entanto, nos anos 90, as
Centrais Regionais foram
extintas, restando apenas as
CUTs Estaduais e Nacional.
Na época a nossa região
contava com 19 sindicatos
filiados a Central, agora
somos apenas quatro: os
sindicatos dos bancários,
metalúrgicos, de Barra do
Piraí, Químicos, de
Resende, além da nossa
entidade.
É diante do atual cenário
do país, que a diretoria do
nosso Sindicato defende a
r e a t i v a ç ã o d a s C U Ts

regionais, uma prioridade
para a continuidade da luta
dos trabalhadores em defesa
de direitos e mais qualidade
de vida.
Neste congresso, o
objetivo será convencer as
novas direções eleitas sobre
essa necessidade para maior
fortalecimento da classe
trabalhadora e dos
movimentos sociais visando
os enfrentamentos para dar
um basta a direita na sua
tentativa de retirar direitos
dos trabalhadores. Por uma
CUT cada vez mais forte e
representativa na nossa
região!

TODOS À ASSEMBLEIA
Dia 20/05/2015 - quarta-feira
Horário: 18h
Local: sede administrativa do Sindicato
Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 310,
Conforto, em Volta Redonda.

