Líderes sindicais da CUT/CE e da Confederazione Generale Italiana Del Lavoro
(GCIL), em parceria com a Associação TREMEBE’ ONLUS de Trento - Itália

A CUT/CE recepcionou nesta segunda-feira dia 9/2, à tarde, líderes sindicais da
maior confederação de esquerda de trabalhadores da Itália, a Confederazione
Generale Italiana Del Lavoro (GCIL).
A entidade, em parceria com a Associação TREMEBE’ ONLUS de Trento, Itália,
está contribuindo num projeto de apoio ao MST e mostrou como sindicalistas podem
estar atuando juntos, em projetos de melhoria para a classe trabalhadora.
O projeto da CGIL, em parceria com a o MST tem como finalidade a reforma de
alojamento Frei Humberto e a construção no primeiro andar do prédio, de um
auditório, que irá servir para encontros, palestras e a integração do Movimento e
também irá ser um lugar de encontro dos dirigentes sindicais, entre os movimentos e
os cidadãos de Fortaleza.
Além disso, hoje o alojamento está dentro da Rede Tucum, uma rede de turismo
comunitário no Ceará que está hospedando turistas italianos, europeus que têm desejo
de conhecer melhor o Movimento dos Sem Terra.
Os representantes da Confederação Geral dos Trabalhadores da Itália, ligados aos
setores dos Correios e Eletricitários, mantiveram alguns encontros na capital
cearense, entre eles encontro com representantes do MST do Ceará e João Pedro
Stedile nos dias 9 e 10/2; no dia 11/2 tiveram a reunião na CUT/CE; e no dia 12/2
com a prefeita Luizianne.

Na CUT/CE, os sindicalistas italianos tiveram oportunidade de conhecer o trabalho
da maior Central da América Latina, a 5ª do mundo e como será possível parceria
futuras. Presentes ao encontro, representantes de vários sindicatos e federações
filiados à CUT, dos seus 17 ramos de trabalhadores.
A CGIL possui 11 ramos de trabalhadores e firma parceria em várias partes do
mundo visando melhoria da infra-estrutura das entidades sindicais e dando-lhes
suporte nas suas lutas. A cooperação internacional tem sido voltada para construir
laços entre as comunidades.
Na ocasião, o presidente da CUT/CE, Jerônimo do Nascimento destacou a atuação da
CUT no estado, os 25 anos de luta e conquistas da entidade, lembrando que no País a
Central tem mais de 3 mil sindicados e federações filiados. Só no Ceará a CUT tem
270 entidades filiadas.
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