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O ano de 2021 do CES
QUEM SE FORMA. TRANSFORMA

Destaques de 2021

APOIO AO PROJETO DE
PESQUISA DOSSIÊ COVID -19
FORMAÇÃO EM CONSÓRCIO
COM ENTIDADES
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO REMOTO
ASSESSORIA PARA
ENTIDADES COM
PLANEJAMENTO FINANCEIRO

O percurso ao longo de 2021.
O CES durante o ano de 2021 movimentou a formação junto
aos trabalhadores e trabalhadoras de várias entidades
sindicais.
Apesar de todas as dificuldades frente a conjuntura política e
econômica que atingiu o movimento sindical, conseguimos
construir com a contribuição de nossos formadores (as),
nossos parceiros e conveniados muitas atividades de
formação.
Conseguimos atingir com a Formação mais de 70 entidades,
21 estados e uma média de 1900 trabalhadores e trabalhadores
diretamente, sem contabilizar o alcance das redes sociais.
Foi um ano muito gratificante.
Agradecemos todos os professores e professoras, formadores
e formadoras do CES, que se dedicaram e contribuíram
imensamente com o CES e a formação. Toda nossa gratidão!

INICIAMOS O ANO DE 2021 EM ALTO ESTILO!
Em janeiro, realizamos o
Ciclo Nacional de Palestras,
com o tema
“ O Brasil do Presente e o
Futuro do Povo Brasileiro:
que projeto defendemos”?
Contamos nesta atividade
com a participação de 131
pessoas, de 17 estados do
Brasil. Foi um evento muito
importante e fundamental
do ponto de vista da
formação política e
sindical.
Janeiro e Fevereiro
Realizamos palestras sobre
os temas:
Conjuntura e Mundo do
Trabalho para o
SINTRASUPER/BA
Conjuntura Política para o
SINPRO Campinas e Região.
Na APROPUCC de
Campinas, foi realizado o
planejamento estratégico
(1ª etapa).

Março, Abril, Maio e Junho
As atividades foram intensas.
Através da coordenadora
geral, Liliana Lima, o CES
teve a oportunidade de
contribuir com o projeto de
Pesquisa – Acordo de
Cooperação Covid-19.
O CES realizou vários
contatos e reuniões com
Entidades, com a presença
da coordenadora da
pesquisa Dra. Maria Maeno
que apresentou dados da
pesquisa, entidades que são
parceiras e a importância da
participação de cada
categoria.
Realizamos a segunda etapa do
Planejamento APROPUCC
Palestra no SINSAÚDE
CAMPINAS sobre - Prazer e
Sofrimento no Trabalho;
NO SINTAEMA- SP, sobre a
Análise da PEC 186 13;
NO SINPROEP-DF sobre
Conjuntura Política;

O Curso Regional do Nordeste,
foi realizado com a presença de
85 participantes, foram dias de
formação com muito debate e
ampliação do conhecimento.

Realizamos palestras sobre:
Mercado de Trabalho e Convenções
Coletivas de Trabalho - no
SINTAEMA/SP;
SINPRO CAMPINAS e REGIÃO História do SINPRO;
Em Santa Catarina, no
SINTAEMA, foram palestras
sobre - Concepções Sindicais e
História do Movimento
Sindical, além do Curso
Básico.
SINPRO GO – História do
Movimento Sindical Brasileiro;
SINPRO CAMPINAS e REGIÃO, a
palestra sobre Pedagogia das
Competências.
Assessoramos pela 1ª vez
tecnicamente um Congresso On
-Line!
O trabalho de assessoria técnica
foi realizado para o
SINPROESSEMA, conveniado
ao CES.

A Comemoração dos 36 anos do CES foi um momento especial!
Contamos com a presença de muitas entidades sindicais, dirigentes sindicais de vários
estados do Brasil, amigos e amigas do CES. A palestra da noite foi sobre Saúde do(a)
Trabalhadora(a) e COVID, com a Dra. Maria Maeno.
Foi uma grande comemoração! Mesmo sendo virtual foi emocionante e reforçou mais
uma vez a importância da formação.
O Professor Manoel, da APLB de São João da Mata presenteou o CES com uma linda
poesia. Você pode ler no site do CES - www.cesforma.org.br
Quem Se Forma. Transforma!

A Formação não para e
chegamos em maio!

JUNHO

PARA RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO DO
SINTAEMA/SP, REALIZAMOS REUNIÃO
COM A DIRETORIA, ESCLARECEMOS SOBRE
AS ATIVIDADES E DURAÇÃO DO NOVO
CONVÊNIO.
BASES TEÓRICAS DO NEOLIBERALISMO E
DO FASCISMO, NO SINTAEMA DE SC, A
CONTINUIDADE DO CURSO BÁSICO, COM O
MÓDULO SOBRE TRANSFORMAÇÕES NO
MUNDO DO TRABALHO.

Realizamos a Assessoria Técnica no Congresso
da CTB-MA, foram dias de muito trabalho e
muito aprendizado.
A formação no SINPRO Campinas e Região
continuou com a palestra sobre Direitos
Previdenciários
Na CONTEE as palestras foram sobre Trabalho
Remoto e Trabalhadores (as) de Educação, O
Desmonte da Educação no Brasil, temas muito
relevantes em tempos de um (DES) Governo e
pandemia.

REALIZAMOS REUNIÃO COM A COM CTBMA, PARA ASSESSORIA TÉCNICA DO
CONGRESSO.
PALESTRA NO SINPRO CAMPINAS E
REGIÃO – DIREITOS TRABALHISTAS
MAIS UM MÓDULO DO CURSO BÁSICO NO
SINTAEMA-SC – COMO FAZER ANÁLISE DE
CONJUNTURA
REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM
DIRETORAS DA APROPUCC – RENOVAÇÃO
CONVÊNIO

Retomamos no SINTAEMA-SP o Curso de
Estudos Avançados, com a recapitulação das
aulas.

Ainda em junho realizamos a palestra sobre
Concepções Sindicais, no SINPRO GO.
Mais uma Assessoria Técnica de Congresso,
desta vez para CTB PB. Muito aprendizado com
todos e todas.

2º SEMESTRE
No SINDICATO BANCÁRIOS do CE, realizamos a palestra sobre - Desafios do Movimento Sindical e
Comunicação;
Na CONTEE, falamos sobre a Conjuntura Política e realizamos no congresso a assessoria técnica
para a sistematização dos debates
SINTAEMA de SP, aconteceu a Live sobre Meio ambiente e Conjuntura Política e a palestra sobre O
Novo Mundo do Trabalho e o Movimento Sindical
Na APLB/BA a palestra foi sobre - O papel do(a) Trabalhador(a) da Escola Pública
Na APLB de Mata de São João, falamos sobre - Ensino remoto e o Novo Normal
A diretoria do CES, contando com a contribuição de Batista Lemos, um dos fundadores do CES,
debateu sobre a realização do Seminário Classista do CES. Foi uma construção coletiva para que o
Seminário fosse realizado nos meses de outubro e dezembro.
Ainda no mês de julho, a diretoria do CES apresentou para CTB/PB a ideia sobre consórcio de
atividades formativas, através de convênio.
O CES participou e contribuiu na divulgação para o lançamento do livro organizado por Aldo
Arantes sobre Reconstruir a Democracia.

SINPRO CAMPINAS E REGIÃO – Conjuntura e Frente Ampla
APLB/BA – Live – FUNDEB: Política de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, palestra FUNDEB: Política de Estado para a Educação: Um recorte da Bahia, palestra FUNDEB e
Valorização dos Profissionais de Educação, palestra sobre Finanças e Planejamento Financeiro
APROPUCC – Apresentação da Pesquisa realizada pelo CES
SINTAEMA-SP – Noções Básicas de Comunismo Primitivo, Escravismo, Feudalismo,
Capitalismo, Socialismo e Comunismo
SINPOJUD-BA - Reunião para debater a Pesquisa da UNESP e convênio com o CES
Eletricitários - reunião com diretores do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo para debater
plano de formação;
CTB – GO - reunião com entidades de GO ( tendo CTB-GO como Coordenadora) para debater
plano de formação em consórcio de entidades.
SINPRO Goiás – palestra sobre Relações de Trabalho e Equidade de Gênero, Raça e Classe;
Sindicato dos Bancários do CE – palestra sobre História do Movimentos Sindical dos Bancários e
Direitos trabalhistas
Realização do Ciclo Nacional de Palestras Remotas do CES, com homenagem ao nosso amigo e
camarada Wagner Gomes, tivemos presentes 113 participantes.
Sintrasuper BA – palestra sobre CIPAS
Sindicato dos Eletricitários SP – palestra sobre Doenças do Trabalho e Pandemia
APROPUCC/SINPRO – Palestra sobre Valorização do(a) Professor(a) –
Realização do Seminário Classista do CES – COMO FAZER POLÍTICA E SINDICALISMO EM TEMPOS
DE PANDEMIA E PÓS-PANDEMIA?

Inovação na Formação - Unir para Fortalecer!

Assinatura do 1º Convênio em formato de Consórcio entre as entidades com a CTB GO.
Iniciamos as atividades deste convênio, em 27 de novembro, com a palestra sobre Conjuntura Política
Nacional e Internacional.
A aula que início o Curso de Formação Básica foi sobre, Fundamentos do Materialismo Histórico e
Dialético, com o professor Hildo Montysuma, em 11 de dezembro.
Estamos muito confiantes e entusiasmados com esse novo modelo de realizar atividades de de
formação.
Neste momento que as entidades passam por momentos financeiros difíceis, essa é uma boa solução
para fazer formação nas entidades com um bom custo benefício.
Para mais informações entre em contato com a Equipe do CES, pelo e-mail: cesforma@gmail.com.

Assessoria na área de finanças para as entidades Sindicais
Este projeto foi apresentado pelo formador do CES, Ednilson Arendit, o objetivo é
ajudar as entidades a organizar o departamento de finanças da entidade. O CES irá
oferecer em 2022 para uma entidade conveniada um teste piloto.

Reuniões periódicas
Neste ano de 2021, realizamos 12 reuniões da Diretoria Executiva do CES, 4 reuniões da
Diretoria Plena e 1 reunião do Conselho Fiscal.

Os Convênios
Hoje o CES conta com 11 Convênios e 2 parceiros que contribuem com o CES mensalmente.

Novo folder e a comunicação
Atualizamos o folder do CES e intensificamos o trabalho nas redes sociais e no site
do CES.
Pedimos a todos e todas que acessem, sigam o CES nas redes sociais e acessem
nosso site.
Para todas as atividades formativas realizadas, contamos com professores e
professoras, formadores e formadoras do CES, que se dedicaram e contribuíram
imensamente com o CES e a formação. Toda nossa gratidão!
Ajudem o CES a continuar seu trabalho de formação política e sindical.
Divulguem nossas ações e atividades.
Acreditamos que somente a formação pode formar e transformar corações e mentes.
Desejamos que 2022 seja um ano de lutas, realizações e muitas vitórias.

Viva a Formação! Viva o CES!

cesforma
@cesforma

Site:www.cesforma.org.br

