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CT030/2021 

São Paulo, 09 de abril de 2021. 
 
Aos 

Sindicatos de Saúde Privada e Categorias filiadas à CNTSS/CUT 

 Att.: Presidencia/Secretaria Geral/Coordenação Geral 

 

Companheiros e companheiras 

 

Antecedendo ao 8º. Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Seguridade Social da CUT , que se realizará de forma virtual de 25 a 27 de agosto de 2021, 

todos os setores da CNTSS/CUT se reunirão com o seguinte objetivo: 

 

- A partir de uma análise de conjuntura com objetivo de atualizar as informações destes 

setores seja no plano politico como organizacional, instituir um debate que possa 

contribuir para elaboração de propostas ao Plano de Lutas a ser aprovado no 8º. 

Congresso da CNTSS/CUT e implementado no próximo mandato. 

 

O setor da Saúde Privada e o de Categorias estarão se reunindo no dia 22 de abril de 

2021, das 14h00 às 18h00, de forma virtual. 

 

Para tanto teremos 2 cenários  para a construção das  propostas: 

 

1) A entidade poderá debater, antecipadamente ao Encontro, na sua direção a 

elaboração das propostas e responder através do formulário abaixo, tendo como 

prazo até o dia 20 de abril para a devolução. 

https://forms.gle/LsGQQEZw8YxxsiU8A  

 

2) Aliado à isso, no dia do Encontro, também ampliaremos o debate para todos(as) 

presentes com objetivo de contribuir com o maior numero de propostas possíveis 

que possam ajudar na luta dos(as) trabalhadores(as) da saúde privada e categorias 

no próximo período. 

 

Não haverá limites de inscrição e as entidades poderão encaminhar nome, celular e e-

mail do participante até dia 20 de abril de 2021 para o e-mail: 

diretoria@cntsscut.org.br ou pelo celular 11 994407767 a/c Rosi, para que possamos 

encaminhar o link do Encontro. 

Sem mais para o momento 

 

Atenciosamente.   

 
Sandro Alex de Oliveira Cezar 

Presidente 
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