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Eleições dos Comitês Gestores de Avaliação de Desempenho
A CNTSS/CUT lembra que o prazo para a inscrição de candidaturas é de 08 a 11 de setembro de 2009. 

Todos os detalhes estão no site www.cntsscut.org.br 

URGENTE

AGENDA DA CNTSS - SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2009

OFICINAS REGIONAIS “ORÇAMENTO PÚBLICO E CONTROLE SOCIAL”

1º OFICINA – REGIÃO NORTE E NORDESTE

As negociações no setor público são extremamente complexas, envolvem um grande número de atores e 
muitas especificidades técnicas que decorrem da própria tentativa de organizar o conjunto dos interesses em 
discussão. A questão principal dessas especificidades é a discussão do orçamento público, entendido como a 
forma de expressar em recursos as prioridades políticas de uma administração.

Pensando nisso, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social estará realizando 
nesse 2º.Semestre Três Oficinas Regionais sobre Orçamento Público e Controle Social nas regiões: Norte e 
Centro Oeste; Região Sudeste e Região Sul e Sudeste. 

Estas Oficinas, que serão promovidas pelo DIEESE/CNTSS, visam oferecer aos participantes a 
oportunidade de reflexão sobre as finanças públicas estaduais, com ênfase no setor saúde, e as 
possibilidades de ampliação da participação do movimento sindical nessa discussão, a partir da experiência 
acumulada e vivenciada pelos próprios dirigentes.

O objetivo é sensibilizar os dirigentes sindicais, bem como seus assessores, sobre a importância de 
acompanhar e influir nas definições que acontecem em torno do orçamento público e os limites e 
possibilidades dessa atuação.

Critérios de Participação: cada oficina terá 30 participantes, sendo dois representantes
por entidade, com compromisso de multiplicação dos conteúdos.

Atenção especial será dada para a atuação dos Conselhos de Saúde e a necessidade dos dirigentes 
sindicais apropriarem-se, de fato, deste avanço na gestão de políticas públicas. 

Data: 29/09 à 01/10/2009       
Horário: 9h00 às 18h00
Local: Sede do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais de Goiás/Goiânia – Travessa Cesar Baiochi 

– Quadra F-19 – Lote 10 – Setor Sul – Goiânia

 Critérios de participação e outras informações:

v A CNTSS/CUT estará financiando integralmente (passagem aérea, alimentação e hospedagem) 2 
representantes por entidade. 

v Como essa Oficina tem um caráter de formação, estamos recomendando que os sindicatos sejam 
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representados pelo Secretário (a) de Formação e a assessoria. A sugestão da assessoria de formação é 
para que essa ajude a encaminhar as demandas no Estado. 

v Todos deverão estar em Goiânia no dia 28/09 após o almoço. Posteriormente estaremos enviando os 
dados da passagem como também do hotel onde ficarão hospedados.

v A CNTSS/CUT não se responsabilizará pelas despesas efetuadas durante a hospedagem no hotel 
como também não estará financiando transporte terrestre em nenhuma hipótese.

v As entidades arcarão com a responsabilidade de pagamento da multas por mudança na passagem 
aérea depois que a mesma for emitida pela CNTSS/CUT.

Estamos encaminhando uma ficha de inscrição em anexo que deverá ser preenchida e encaminhada pelo 
e-mail diretoria@cntsscut.org.br a/c de Rosi até a data de 10.09.09, impreterivelmente.

Maiores informações sobre a atividade entrar em contato com Rosi/Lica/Jussara  pelos telefones  ( 011)  
2108.9156, 2108.9300/ ou 2108.9301.

Objetivo - Debater a estratégia da CNTSS/CUT para o próximo período. Procurando otimizar recursos, os 
Encontros Regionais serão realizados em seguida às Oficinas sobre “Orçamento Público e Controle Social”.

Calendário - 02 e 03/10/2009 - Encontro Regional Centro Oeste e Norte
07 e 08/11/2009 - Encontro Regional Nordeste
27 e 28/11/2009 - Encontro Regional Sul e Sudeste

Maiores informações sobre a atividade  entrar em contato com Rosi ou Lica  pelos telefones : (011)  
2108.9156 , 2108,9300 ou  2108. 9301

30.11 a 02.12.2009
7ª Conferência Nacional de Assistência Social 
Acontece em Brasília, no período citado e terá como tema geral: "Participação e Controle Social no 

SUAS".
O objetivo da Conferência é avaliar a situação atual da Assistência Social e propor novas diretrizes para o 

seu aperfeiçoamento.

15 a 18 .12.2009
1º Conferência Nacional de Saúde Ambiental
Acontece em Brasília, na período mencionado acima e será promovida pelos Conselhos Nacionais de 

Saúde, das Cidades e do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos e pelos os ministérios da Saúde, da 
Educação e do Trabalho e Emprego.

A Conferência terá como lema Saúde e Ambiente: vamos cuidar da gente!
E com o tema “A Saúde Ambiental na cidade, no campo e na floresta: construindo cidadania, qualidade 

de vida e territórios sustentáveis”, o evento pretende definir diretrizes para a política pública integrada no 
campo da saúde ambiental, a partir da atuação transversal e intersetorial dos vários atores envolvidos com a 
temática.

01, 02 e 03.12.2009
1º Conferência Nacional de Comunicação 
Terá como tema “Comunicação: meios para a construção de direitos e de cidadania na era digital”  e será 

realizada  em Brasília. A CUT realizou sua Conferência de Comunicação de 16 a 18 de julho e está 
participando ativamente nos debates preparatórios da Conferência.

Encontros Regionais do Ramo da Seguridade Social

Agenda
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