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A Comissão Organizadora do 8º Congresso da CNTSS/CUT – Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social realiza nesta quinta-feira, 
27 de maio, das 14h00 às 18h00, Encontro Nacional dos Setores Público e 
Privado da Saúde. A atividade faz parte da programação de encontros 
preparatórios ao 8º Congresso da Confederação, previsto para acontecer de 25 
a 27 de agosto deste ano. As entidades devem encaminhar as inscrições para 
participação ao encontro contendo o nome, número de celular e email do 
indicado para o email diretoria@cntsscut.org.br ou whatsapp (11) 99440-7767. 
Não há limite de inscrições por Sindicato.  
  
O encontro tem como público alvo dirigentes, filiados às entidades e os 
delegados e delegadas que foram indicados para o 8º Congresso. A proposta é 
reunir este conjunto de pessoas para debater sobre as questões atuais que 
interferem nos avanços organizacional e político pertinentes às lutas dos 
trabalhadores e das entidades representativas deste setor. A discussão 
também será voltada para garantir a articulação necessária do setor para 
participação e contribuição ao 8º Congresso da Confederação.  
  
A atividade contará com as colaborações do secretário Regional da ISP 
Interamérica – Internacional do Serviço Público, Jocelio Drummond, e da 
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Educadora popular, assistente social, mestra em Direitos Humanos, doutora 
em Bioética e coordenadora do Setorial Nacional de Saúde do PT, Eliane Cruz, 
para a realização de uma análise de conjuntura que auxiliará nos debates 
sobre as questões pertinentes à saúde, aos trabalhadores desta área e os 
ataques que este setor vem sofrendo do governo federal e também com o 
avanço do capital internacional nas redes de saúde. 
  
O Encontro deste 27 de maio encerra o calendário de Encontros Nacionais dos 
Setores da Confederação preparatórios a 8º Congresso Nacional da 
Confederação. Os encontros fizeram parte da estratégia da Comissão 
Organizadora para ampliar a participação e os debates sobre propostas a 
serem debatidas para compor o Plano Político e de Lutas a ser implementado 
pela próxima direção da Confederação que será escolhida no 8º Congresso. 
  
Prazos ao 8º Congresso da CNTSS/CUT 
  
30 de junho de 2020 – Prazo final para envio de atas e listas de presença das 
assembleias e fichas de inscrição dos (as) delegados (as) eleitos (as). 
  
Até 30 de julho – Prazo final para pagamento da taxa de inscrição (valor ainda 
a definir). Posteriormente estaremos encaminhando mais orientações e prazos 
para o 8º Congresso Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social. 
  
  
José Carlos Araújo 
Assessoria de Imprensa da CNTSS/CUT 
  
  
  
  
  
  

 


