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A CNTSS/CUT – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade 
Social realiza, de 25 a 27 de agosto, por meio virtual, o seu 8º Congresso 
Nacional. Tendo como tema “Os desafios dos(as) trabalhadores(as) da 
Seguridade Social frente aos ataques ao Estado de Bem-Estar Social”, as 
delegadas e delegados se reunirão para discutir as conjunturas nacional e 
internacional, definir estratégias e ações que comporão o Plano de Lutas e 
eleger os dirigentes que farão parte da Executiva, da Direção Nacional e do 
Conselho Fiscal para o próximo quadriênio (2021-2025). 
  
O 8º Congresso acontece neste momento em que a pandemia nos impede de 
realizá-lo presencialmente. Esta necessidade de acontecer de forma virtual fez 
com que fosse incorporada metodologia que conferiu a realização de seis 
encontros preparatórios para garantir um amplo debate sobre a conjuntura e as 
condições atuais de cada setor da Seguridade Social, assim como foi criado 
um formulário virtual para incentivar o debate com os trabalhadores nos 
espaços das entidades. Momentos que reuniram mais de 300 pessoas e 
permitiu que fossem elencadas cerca de 300 sugestões de propostas para o 
Plano de Lutas, que serão avaliadas pelos delegados e delegadas do 
Congresso. 
  
Todo este importante processo será aprofundado agora durante o 8º 
Congresso. Como têm sido feito nas últimas três edições, os trabalhos do 
Congresso serão precedidos pelo Encontro Nacional de Mulheres da 
Seguridade Social da CNTSS/CUT, já na manhã da quarta-feira, 25 de agosto. 
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As delegadas e os delegados estão credenciados ao Encontro, que nesta 
quarta edição tem como tema “Seguridade Social = Resistência das Mulheres”. 
As mulheres da Confederação realizaram, em março deste ano, Encontro 
Nacional, quando foi possível apresentar propostas a serem avaliadas para o 
Plano de Lutas. 
  
Para o presidente da CNTSS/CUT, Sandro Cezar, o 8º Congresso da 
Confederação acontece em um momento cuja conjuntura é bastante difícil para 
a classe trabalhadora e toda a sociedade. O período recente tem sido de 
intensos ataques aos direitos dos trabalhadores. Salienta que o país vive um 
momento da pandemia do Covid-19 que tem levado a morte de milhares de 
brasileiros e revelado o descaso com a atenção à vida e com as pessoas por 
parte do governo Bolsonaro. Acrescenta, ainda, que os trabalhadores estão 
tendo que lutar pela defesa da Democracia. 
  
“No Brasil, assistimos uma tentativa de nova escalada do regime autoritário, 
que tenta acabar com a Democracia brasileira e ferir de morte o pacto 
constitucional de 1988. Por esta razão, é necessário, mais do que nunca, que 
os trabalhadores possam se mobilizar para construir um novo Brasil, uma vez 
que este que vivemos hoje não representa os brasileiros. Este Brasil de agora 
não está à altura dos brasileiros. É necessário mudar. É isto que a 
CNTSS/CUT propõe para o debate neste momento tão difícil da vida nacional”, 
afirma Sandro Cezar. 
  
Os trabalhos do 8º Congresso terão início às 14 horas da quarta-feira, 25 de 
agosto, com a leitura e aprovação do Regimento Interno. Na sequência, haverá 
a apresentação da primeira mesa de debates com o tema “As consequências 
das Reformas implantadas pelo governo federal para os(as) trabalhadores(as) 
da Seguridade Social”. A abertura oficial acontecerá às 17h30, a partir de uma 
mesa coordenada pelo presidente da Confederação, Sandro Cezar, composta 
por alguns convidados.  
  
A agenda do dia seguinte, 26 de agosto, terá início às 14h00 com a 
apresentação do tema “Análise de Conjuntura Internacional e Nacional frente 
ao desmonte do Estado e o descaso com a Pandemia”. Na programação desta 
tarde haverá ainda a discussão sobre “A proposta de (re)organização sindical 
da Central Única dos Trabalhadores” e a apresentação do balanço político e 
organizativo da Confederação. 
  
A programação do último dia do 8º Congresso, 27 de agosto, terá início às 
9h00 com a Plenária para apresentação e votação das propostas de Plano de 
Lutas. Atividade que será seguida pela apresentação da Chapa, a eleição da 
direção para o próximo período 2021 – 2025 e a posse dos eleitos. O 
encerramento do 8º Congresso está previsto para acontecer às 12 horas. 
  
Veja abaixo a programação detalhada: 
  



 
  

PROGRAMAÇÃO 8º CONGRESSO NACIONAL DA CNTSSCUT 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM SEGURIDADE 

SOCIAL 
  

  
QUARTA-FEIRA - 25 DE AGOSTO 
  
ENCONTRO NACIONAL DAS MULHERES DO RAMO: 08h30 às 11h00 
  
MESA 1: 08h30 às 9h10 
Abertura 

 Sandro Alex de Oliveira Cezar – presidente da CNTSS/CUT, presidente da 
CUT RJ e diretor do SINTSAUDE RJ      

 Benedita da Silva - deputada Federal PT do Rio de Janeiro 
 Junéia Batista – secretária Nacional de Mulheres da CUT e assistente social 
 Denise Motta Dau - mestra em saúde coletiva e secretária sub-regional da ISP 

- Internacional de Serviços Públicos 
  
MESA 2:  09h10 às 10h00 
Exposições 

 A confirmar   
 Marilane Oliveira Teixeira – economista, doutora e pesquisadora do CESIT/IE-

UNICAMP, assessora sindical e pesquisadora na área de relações de trabalho 
e gênero 
DEBATE: 10h00 às 11h00 
Coordenação: 

 Maria de Fátima Veloso Cunha – secretária de Mulheres da CNTSS/CUT, 
secretária Adjunta da Secretaria de Saúde do Trabalhador da CUT Nacional 

 Isabel Cristina Gonçalves – vice-presidente da CNTSS/CUT e diretora do 
SINDESC PR 
  
MESA 3: 14h00 às 14h30 
Apresentação e aprovação do Regimento Interno do 8º Congresso 
Nacional da CNTSS/CUT 



 Sandra de Oliveira da Silva – secretária-Geral da CNTSS/CUT e diretora do 
Sindsaúde MG 
  
MESA 4: 14h30 às 15h50 
As consequências das Reformas implantadas pelo governo federal para 
os(as) trabalhadores(as) da Seguridade Social 

 Os desafios do SUS para o próximo período: Alcides S. Miranda - professor 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 Reforma Administrativa: Fausto Augusto Junior – diretor Técnico do DIEESE 
 A Seguridade Social frente às Reformas: Eduardo Fagnani – professor da 

Unicamp 
 A política de Assistência Social frente ao desmonte do Estado: Márcia 

Lopes -  ex-Ministra da Assistência Social no governo Lula 
  
DEBATE: 15h50 às 17h00 
Coordenação: 

 Cláudia Ribeiro da Cunha Franco – secretária de Políticas Sociais da 
CNTSS/CUT e presidente do SERGS 

 Robson Teixeira Góes – secretário de Combate ao Racismo da CNTSS/CUT e 
presidente do SINDACS BA 
  
ESPAÇO LIVRE: 17h00 às 17h30 
  
MESA 5: 17h30 às 19h00 
ABERTURA POLÍTICA DO 8º CONGRESSO NACIONAL DA CNTSS/CUT 

 Sandro Alex de Oliveira Cezar – presidente da CNTSS/CUT, presidente da 
CUT RJ e diretor do SINTSAUDE RJ 

 Sérgio Nobre - presidente da CUT Nacional 
 Denise Motta Dau – secretária Sub-regional para o Brasil da ISP 
 Aldenora Gonzalez – Conselho Nacional de Assistência Social 
 Fernando Pigatto – presidente do Conselho Nacional de Saúde 
 Demais autoridades e parlamentares 

  
  
QUINTA-FEIRA - 26 DE AGOSTO 
  
MESA 6: 14h00 às 15h00 
Análise de Conjuntura Internacional e Nacional frente ao desmonte do 
Estado e o descaso com a Pandemia 

 Mônica Valente – direção Executiva do PT Nacional e secretária do Foro SP  (a 
confirmar) 

 Jocélio Drummond – secretário Regional da ISP – Internacional do Serviço 
Público 
DEBATE: 15h00 às 16h00 
Coordenação: 

 José Bonifacio do Monte – secretário de Relações Internacionais da 
CNTSS/CUT, diretor do SINDPREV PE 

 Maria Aparecida Faria – secretária de Saúde do Trabalhador da CNTSS/CUT, 
secretária Adjunta da Secretaria de Administração e Finanças da CUT, 
presidente do DIEESE e diretora do SINDSAÚDE SP 



  
ESPAÇO LIVRE: 16h00 às 16h15 
  
MESA 7: 16h15 às 16h45 
A proposta de (re)organização sindical da Central Única dos 
Trabalhadores 

 Graça Costa – secretária de Relações do Trabalho da CUT Nacional 
DEBATE: 16h45 às 17h45 
Coordenação: 

 Célia Regina Costa – tesoureira da CNTSS/CUT e diretora do SINDSAÚDE SP 
 Raimundo Rodrigues Cintra – secretário de Organização da CNTSS/CUT, 

diretor do SINDSPREV BA 
  
17h00 
  
Prazo final para apresentação da Comissão Eleitoral 
  
MESA 8: 17h45 às 19h00 
Balanço Político e Organizativo da CNTSS/CUT 

 Sandro Alex de Oliveira Cezar – presidente da CNTSS/CUT, presidente da 
CUT RJ e diretor do SINTSAUDE RJ T 

 Maria de Fátima Veloso Cunha – secretária de Mulheres da CNTSS/CUT, 
secretária Adjunta da Secretaria de Saúde do Trabalhador da CUT Nacional 

 Cláudia Ribeiro Cunha – secretária de Políticas Sociais da CNTSS/CUT 
 Juliana Salles – suplente do Conselho Fiscal da CNTSS/CUT 

  
COMENTÁRIOS: 19h00 às 19h30 
Coordenação: 

 Miriam de Oliveira Andrade – secretária de Formação da CNTSS/CUT e 
diretora do SINDSAÚDE PA 

 Luiz Carlos Vilar – diretor Executivo da CNTSS/CUT e diretor do SINDPREV 
SE 
  
  
SEXTA-FEIRA - 27 DE AGOSTO 
  
MESA 9: 09h00 às 11h00 
Plenária para apresentação e votação das propostas de Plano de Lutas 
Coordenação: 

 Isabel Cristina Gonçalves – vice-presidente da CNTSS/CUT e diretora do 
SINDESC PR 

 Terezinha de Jesus Aguiar – secretária de Comunicação da CNTSS/CUT e 
Diretora do SINTFESP GO/TO  
  
MESA 10: 11h00 às 11h30 
Apresentação da Chapa e eleição da direção ao próximo período 2021 – 
2025 

 Presidente da Comissão Eleitoral - cada força fará defesa da Chapa 
  
MESA 11: 11h30 às 12h00 



Posse da nova Direção 
 Sandro Alex de Oliveira Cezar – presidente da CNTSS/CUT, presidente da 

CUT RJ e diretor do SINTSAUDE RJ 
 Próximo(a)  presidente 

Coordenação: 
 Presidente da Comissão Eleitoral 

  
  
José Carlos Araújo 
Assessoria de Imprensa da CNTSS/CUT 

 


