
No ano em que comemoramos os 30 
anos de fundação da Central Única 
dos Trabalhadores, a CUT Brasília e 

seus 80  sindicatos filiados convocam todos 
os trabalhadores e trabalhadoras do Distrito 
Federal  e dos municípios goianos próximo 
à Brasília para realizar a grande Assembleia 
Geral da Classe Trabalhadora.

Esse encontro está marcado para o 
próximo dia 5 de junho, a partir das 10h, no 
Setor Bancário Sul - Brasília/DF, em frente ao 
Banco do Brasil. Milhares de trabalhadores e 
trabalhadoras, dos setores público e privado, 
da cidade e do campo, e de todos os ramos 
e categorias, se juntarão para definir a 
Plataforma de Lutas da Classe Trabalhadora. 
Vamos decidir quais são as bandeiras gerais 
de luta que conduziremos de forma unificada 
nos próximos meses, norteando as futuras 
mobilizações e campanhas.

“Os trabalhadores só obtêm conquistas 

Todos à grande 
Assembleia Geral 
da Classe Trabalhadora

Dia 5 de junho, às 10h, 
Setor Bancário Sul - Brasília DF

(Em frente ao Banco do Brasil) 

Juntos, vamos definir a Plataforma de Lutas da Classe Trabalhadora 
de todo o DF e dos municípios do Entorno. Unidos, somos fortes.

se estiverem unidos e organizados. Por isso, 
um dos princípios da CUT é a solidariedade 
de classe, a principal arma para enfrentar a 
exploração do capital. É isso que estamos 
colocando em prática, estabelecendo e 
unificando as lutas gerais dos próximos 
meses a partir da participação e decisão dos 
trabalhadores e seus sindicatos ”, explica 
Rodrigo Britto, presidente da CUT Brasília.

Ele esclarece ainda que os trabalhadores 
e trabalhadoras não definirão apenas as 
reivindicações políticas e econômicas. 
“Vamos traçar nossas lutas também nos 
campos sociais e culturais, mostrando nossos 
interesses pela saúde, educação, transportes, 
habitação, artes, lazer, entretenimento, 
lutar pela reforma agrária, integrando os 
trabalhadores do campo e da cidade . Enfim 
por tudo que importe para a qualidade de 
vida e igualdade de direitos e oportunidades 
dos trabalhadores e suas famílias”.

A preparação da grande Assembleia 
Geral da Classe Trabalhadora está em 
andamento há cerca de dois meses, quando 
foram intensificadas as visitas aos sindicatos 
filiados. Com atenção especial às cidades 
do Entorno, a CUT Brasília e os sindicatos 
passaram a realizar também grandes 
Plenárias municipais de trabalhadores, 
organizando as reivindicações locais e as 
sugestões e propostas para as lutas gerais.

A comemoração do 1º de Maio deste ano 
também esteve voltada para a organização 
da Assembleia. Além de homenagear 
as conquistas, os heróis e as vítimas das 
lutas da classe trabalhadora, a CUT Brasília 
organizou um encontro com mais de uma 
centena de dirigentes sindicais para lançar 

Todo poder aos Sindicatos. 
Somos fortes, somos CUT!

Preparativos e Consulta à base
a Agenda Positiva da Classe Trabalhadora.

Por meio dela, foi apresentada uma 
série de eventos festivos, culturais, de 
entretenimento e de confraternização 
que vêm sendo realizados pelos 80 
sindicatos filiados no DF e no Entorno. 
Essas atividades são combinadas com as 
Plenárias de sindicatos em cada município.

Esse processo de consulta às bases e 
mobilização, que agora será nas regiões 
administrativas de Brasília, culminará com 
a Assembleia Geral da Classe Trabalhadora 
no dia 5 de junho. Nesta data o conjunto dos 
trabalhadores e trabalhadoras do DF e Entorno 
se reunirá em massa em Brasília e acertará 
por que e como lutará daqui em diante na 
construção de uma sociedade justa, para todos.


