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CT077/2021 

São Paulo, 03 de agosto de 2021. 
 
Aos 

Sindicatos filiados a CNTSS/CUT 

  

Att.: Presidente, Secretaria Geral, Coordenação Geral 

 

Companheiros (as) 

 

Em reunião da Comissão Organizadora do 8º. Congresso da CNTSS/CUT realizada na semana 

passada, foi definido o seguinte: 

 

1) Taxa de inscrição dos(as) delegados(as): 

O valor da taxa de inscrição  de cada delegado (a) eleito ao 8º. Congresso Nacional da 

CNTSS/CUT será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que deverá ser depositado 

até o dia 15 de agosto na seguinte conta bancária: 

  

Banco Bradesco 

Agencia: 1628 – 4 

Conta Corrente: 0341737-9 

CNPJ: 04.981.307/0001-71 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da CUT 

O comprovante de depósito deverá ser enviado para: tesouraria@cntsscut.org.br  

 

Este valor devera cobrir os custos com toda logística da plataforma virtual durante os 

três dias de Congresso que será realizada pela Empresa “Vota Bem”. 

 

2) Observador (a): 

O numero de observadores (as) que cada entidade terá direito para participar do 8º. 

Congresso deverá ser calculado em até 10%  sobre o  numero total da delegação do 

Sindicato. 

 O(a) observador(a) não terá direito a voz e  voto e deverá participar do Congresso 

em um sala virtual diferente dos(as) delegados eleitos.  

Cada observador(a) deverá pagar o mesmo valor de taxa de  inscrição do(a) 

delegado(a), ou seja, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que deverá ser depositado 

na conta bancária referida acima. 

O prazo para devolução da ficha de inscrição( em anexo ) e o pagamento da taxa de 

inscrição é o dia 15 agosto não havendo prorrogação. 
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 Posteriormente estaremos enviando mais informações sobre o Congresso. 

  

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO 8º. CONGRESSO CNTSS/CUT 
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