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SITE DO 2º CONGRESSO NACIONAL DA CSP-CONLUTAS JÁ ESTÁ NO AR!

À
Todas as entidades/movimentos filiados e demais entidades parceiras

Companheiras (os),

Desde a última segunda-feira (09/02) foi colocado no ar o site do 2º Congresso Nacional da CSPConlutas. É através dele que será o acesso a todas as informações do nosso congresso como
notícias, calendário das assembleias, regimento, programação e as propostas de resoluções que
serão inscritas para discussão. Os materiais como cartazes, adesivos, manifesto e outros também
estarão disponibilizados para download.
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O acesso pode ser feito através do endreço: www.cspconlutas.org.br/congresso ou clicando no
banner do congresso situado no canto superior esquerdo do site da Central.

ATENÇÃO! Todas as entidades e movimentos tem que fazer seu cadastro no site do congresso.
É por esse meio que, após o cadastramento, as entidades e movimentos farão a marcação das suas
assembleias, inscreverão os seus delegados eleitos e emitirão o seu boleto de pagamento das taxas
da respectiva delegação.

É fundamental o correto preenchimento das informações no cadastro, pois, esses dados serão a
base para o cálculo do número de delegados a que as entidades/movimentos têm direito. O
sistema está todo configurado de acordo com o regimento do congresso. Além disso, essa ficha de
cadastro será utilizada como um recadastramento de todas as nossas entidades e movimentos
filiados.

Disponibilizaremos também formulários padrão para ata da assembleia, lista de presença e ficha de
creche para preenchimento e envio à CSP-Conlutas/Nacional. Estes documentos podem ser
escaneados e enviados por e-mail para congressodacspconlutas@cspconlutas.org.br. Os originais
devem ser levados ao congresso para o caso de serem solicitados pela comissão de
credenciamento.
Destacamos aqui as datas importantes que constam do cronograma do congresso:
 2 de março – data inicial para recebimento da inscrição das contribuições e propostas de
resoluções
 9 de março – abertura do processo congressual com publicação das contribuições e
propostas de resoluções em meio eletrônico e abertura do cadastro para inscrição das
entidades
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 23 de março a 8 de maio – período de realização das assembleias das entidades sindicais e
movimentos populares (comunicação à Secretaria com pelo menos cinco dias de
antecedência)
 8 de maio – data final para recebimento das contribuições e propostas de resoluções
 15 de maio – data limite para inscrição dos participantes das entidades sindicais e
movimentos populares e pagamento das taxas desses setores
 16 a 30 de maio – eleição dos representantes dos movimentos de luta contra a opressão e
juventude (5% conforme o Estatuto)
 1.º de junho – data limite para inscrição e pagamento das taxas dos movimentos de luta
contra a opressão e juventude
 4 a 7 de junho de 2015 – II Congresso nacional da CSP-Conlutas

Abaixo, segue a tabela com os valores das taxas por cada tipo de entidade/movimento:
Tipo de Entidade/Movimento

Taxa

Sindicato Filiado

R$ 835,00

Confederação/Federação Nacional/Estadual Filiada

R$ 835,00

Entidade Observadora

R$ 835,00

Minoria
de
Diretoria
Nacional/Estadual

de

Confederação/Federação

R$ 735,00

Minoria de Diretoria de Sindicato

R$ 735,00

Oposição Sindical (Já concorreram)

R$ 635,00

Oposição Sindical (Não concorreram)

R$ 635,00

Sindicato de Trabalhadores Rurais

R$ 335,00

Movimento Urbano

R$ 335,00

Movimento Rural

R$ 335,00

Movimento de Luta Contra as Opressões

R$ 335,00

Organização Estudantil

R$ 335,00
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Recursos, esclarecimentos, dúvidas sobre o regimento, cadastro, credenciamento e etc, podem ser
enviadas para os e-mail’s: congressodacspconlutas@cspconlutas.org.br ,
secretaria@cspconlutas.org.br , assessoria@cspconlutas.org.br
Aproveitamos para solicitar que nos enviem informes de assembleias de eleição de delegados, se
possível com fotos para que possamos repercutir no site do congresso. Favor enviar para
imprensa@cspconlutas.org.br
Como se pode ver o congresso já está em curso. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar para que
tenhamos um grande e vitorioso II Congresso Nacional da CSP-Conlutas!

Saudações de Luta,
Assessoria da
CSP-Conlutas
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