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O 2º Encontro de Mulheres do Ramo da Seguridade Social, que acontece durante 
o 6º Congresso Nacional da CNTSS/CUT, em São Paulo, a partir de 27 de maio, 
marca uma nova etapa no avanço da organização das mulheres dentro da 
estrutura da Confederação, da CUT e dos Sindicatos. A atividade contará com a 
participação das delegadas do 6º Congresso e permitirá o debate sobre o 
fortalecimento do papel da mulher trabalhadora no setor da seguridade social. 
 
Na opinião da secretária de Mulheres da CNTSS/CUT, Célia Regina Costa, o 
encontro reafirma a organização das mulheres e indicará caminhos para a 
construção da política de paridade. “É hora de renovar, repactuar e construir as 
condições para avançarmos nos desafios que estão postos. Entre eles, destaca 
que as mulheres do ramo da seguridade social devem contribuir com a 
consolidação da política de paridade dentro da estrutura da CUT e expandir para 
os sindicatos,” afirma. 
 
O encontro servirá para avaliar as conquistas e pensar estratégias e ações que 
permitam atualizar o debate sobre a questão de gênero no espaço sindical e 
social. “As mulheres são a maioria nas categorias profissionais que compõem a 
seguridade social. Avançamos em nossa organização desde o último encontro de 
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mulheres e estamos mais atentas à discussão sobre estar nas direções dos 
Sindicatos,” destaca Célia Costa. 
 
O Coletivo Nacional de Mulheres da CNTSS/CUT foi constituído na primeira edição 
do Encontro das Mulheres Trabalhadoras da Seguridade Social, em junho de 
2010. A iniciativa propôs uma atuação junto à Secretaria das Mulheres, para 
subsidiar e sugerir ações aos sindicatos do ramo, bem como articular as questões 
de gênero com as demais secretarias, coletivos e coordenações dos setores da 
Confederação. 
 
Serviço 
  
2º Encontro de Mulheres do Ramo da Seguridade Social / 6º Congresso Nacional 
da CNTSS/CUT 
Data:Dia 27 de maio - Horário:das 14h às 18h 
Local:Novotel Jaraguá São Paulo Conventions 
Endereço:Rua Martins Fontes, 71, Bela Vista, São Paulo 


