
                                                   

OC. CUT/CE Nº15/2019  Fortaleza,  21 OUT 2019.

Às 

Entidades Filiadas

Assunto: 14º Congresso Estadual da CUT CEARÁ 

Prezados/as Companheiros/as; 

Tendo em vista a realização do seu Congresso Estadual, a
CUT CEARÁ comunica que: 

1. O 14º CECUT realizar-se-á nos dias 30 de novembro e
1º de dezembro/2019,  no Hotel Romanos (Rua Pedro de Alencar,
2012, Messejana);

2. Estabelecer como taxa de inscrição:

 a) o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada delegado/a
se paga até o dia 10 de novembro,  e de  R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), se paga do dia 11/11 a 25/11, prazo final  para o
pagamento da taxa de inscrição. A taxa custeará a  alimentação e
hospedagem  do  delegado durante  o  evento,  sendo  de
responsabilidade do sindicato as despesas com transporte. Ressalta-
se  que  a  hospedagem é  destinada   aos  delegados  do  interior  do
estado. É necessário enviar, juntamente com o comprovante da taxa
de inscrição, a solicitação de hospedagem.

b) o valor de  R$ 200,00 por cada observador se pago  até o
dia 10 de novembro e R$ 250,00, se pago do dia 11/11 a 25/11,
prazo no qual se encerrará o pagamento da taxa de inscrição. A taxa
de inscrição compreende a alimentação do observador durante o
evento,  sendo  de  responsabilidade  do  sindicato  as  despesas  com
transporte e hospedagem.

O pagamento deve ser feito por meio de deposito bancário
na conta da CUT CEARÁ, conforme dados abaixo:

Banco do Brasil 

Central Única dos Trabalhadores

Agencia 3253-0

Conta Corrente 60999-4

CNPJ: 60.563.731/0033-54
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Para efetivar a inscrição, deverá enviar o comprovante para

o e-mail: financeiro@cutceara.org.br.

3. Conforme deliberação do plenário do 13º CONCUT, para
as entidades inadimplentes, fica estendido até o dia 20/11:

a) o prazo para acordo de pagamento de débitos com
o pagamento de 30% do débito e parcelamento do restante em até
10 parcelas, 

b) o  prazo para realização das assembleias de base
para eleição dos/as delegados/as ao 14º CECUT;

c) o prazo para atualização cadastral e financeira;

Ficamos  à  disposição  para  quaisquer  outras  informações
adicionais julgadas necessárias. 

                            Saudações Sindicais, 

                       

          Francisco Wil e Silva Pereira                         
      Presidente CUT/CE                                       

             Coordenador Adjunto 14º CECUT                         
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