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Às 

Estaduais da CUT, Ramos e Sindicatos 

Att.: Secretaria Geral 

 
 

Ref.: Informações e Orientações da Reunião da Direção Nacional da CUT 
 

 

 

 

Nos dias 15 e 16 de dezembro de 2020, realizamos a segunda reunião da DN – Direção Nacional 

da CUT, cuja resolução já amplamente divulgada apontou elementos importantes de balanço, 
perspectivas e prioridades da luta em 2021. Também foi produzido um Balanço Geral das Ações 

contido no Anexo 1. 

 

Aqui, enviamos informe e encaminhamentos de outras temáticas lá debatidas, para que os 
trabalhos de início de 2021 possam utilizar essas informações e agenda inicial. 

 

1. *Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD* 

 
A Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD entrou em vigor recentemente. Ela é uma lei que tem 
por objetivo proteger os cidadãos da utilização inadequada dos seus dados que são coletados 

sistematicamente pelas empresas e organizações pelos mais variados meios como: navegação na 

internet, celulares, cadastros etc. 

 
A CUT nacional, estaduais e entidades filiadas fazem parte desse rol de organizações que detém 

muitos dados que estão armazenados das mais variadas formas. É URGENTE e fundamental que 

todas as nossas instâncias e entidades filiadas desenvolvam esforços para que possamos nos 

adequar a esta lei, que prevê severas punições se forem constatados o uso inadequado dos dados 

que possui. Essas punições, principalmente financeira, devem começar a ser aplicadas a partir de 
agosto de 2021, isso nos dá uma janela de tempo importante para construirmos os mecanismos 

de adaptação à lei. 

 

Neste sentido, a partir do início de 2021, vamos iniciar o processo interno de sistematização dos 
dados existentes na sede nacional e nas Estaduais para uniformizar, padronizar e atualizar os 

nossos cadastros como exige a LGPD. Paralelamente, vamos também impulsionar uma campanha 

de atualização dos dados existentes junto com os Ramos. 

 
Para dar conta dessa tarefa, devemos organizar no início do ano um seminário nacional com as 

Estaduais da CUT e Ramos para construir esse processo. Também vamos produzir um material 

para todas as nossas entidades filiadas para orientar e contribuir nos processos e providencias 

que devem ser tomadas para que todos possam cumprir com as exigências legais e não ficarem 

vulneráveis à aplicação das penalidades previstas na lei. 
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2.  Plenária Estatutária 

 
O debate sobre o processo de preparação da 16ª Plenária Nacional Estatutária da CUT apontou a 

necessidade de aprovar um calendário geral, e monitorar a situação da pandemia para que a 

Coordenação, a ser indicada em janeiro, em reunião da Direção Executiva, possa construir um 
processo amplo de debates e um programa capaz de responder às demandas e urgências da 

conjuntura, com base em nossas estratégias, e definir o coeficiente e o formato do evento, se 

presencial ou virtual. 

 
A DN aprovou também nominar a Plenária de Plenária João Felício. 

 

CALENDÁRIO 16ª PLENÁRIA NACIONAL ESTATUTÁRIA DA CUT  

 
 15 e 16 de dezembro de 2020 - Direção Nacional para convocar a Plenária Nacional 

 29 de abril de 2021 – Data limite para atualização cadastral, reconhecimento de 

oposição, assembleias para novas filiações e regularização financeira 
 28 de maio de 2021 – Divulgação pela CUT NACIONAL da listagem OFICIAL das 

Entidades APTAS/INAPTAS a participar das Plenárias Estaduais e Nacional da CUT. 

Publicação do Documento Base para discussão nas Plenárias Estaduais 

 04 de junho a 08 de julho de 2021 – Realização das assembleias de base 
 31 de julho a 10 de setembro de 2021 – Realização das Plenárias Estaduais da CUT e 

Reuniões do Conselho dos Ramos 

 29 a 31 de outubro de 2021 – Data da 16ª Plenária Nacional Estatutária da CUT 

 

 

3. Recesso e Final de Ano  

 
Enfim, chegamos no final do ano e por mais que necessitemos ficar atentos, também é importante 

recarregar as baterias.  
Entramos em recesso dia 18 e voltaremos no dia 05 de janeiro de 2020. 

 

No Anexo 2, o calendário inicial de 2021. 

 
Abaixo, uma mensagem da direção da CUT: 

 
Que venha 2021! 

Com vacina, mais solidariedade, resistência e ousadia. Que nossas lutas se transformem em consciência e 

conquistas. Que a voz da democracia ecoe em todos os rincões; que a violência se dissipe na igualdade; que 

nenhum preto, pobre e trabalhador morra em mãos racistas.  

 

Que a classe trabalhadora organizada protagonize as lutas para derrubar os golpistas e avançar nas 

conquistas, rumo a um Brasil soberano, democrático e igualitário. 

 

E como Guimarães Rosa diz, “quem elegeu a busca, não pode recusar a travessia”, que venha 2021, porque a 

vida quer da gente é coragem! 

 

 


