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A CNTSS/CUT convoca a todos seus associados, para se organizarem 
para participar da audiência pública a ser realizada pela Comissão de 

Finanças e Tributação, na próxima terça-feira, 15 de setembro, às 
14h30, no plenário nº 2, audiência pública para discutir o PL nº 2.295/00, 

que dispõe sobre a JORNADA DE TRABALHO DE ENFERMEIROS, 
TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM. Compareçam!!!!!! 

30 HORAS É O LIMITE!!!!

OFICINA NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS

Maiores Informações : Entrar em contato com Rosi/Lica/Jussara  pelos  tls: ( 011)  2108.9156, 2108.9300/ 
ou 2108.9301.

ENCONTROS REGIONAIS DO RAMO DA SEGURIDADE SOCIAL

Maiores Informações : Entrar em contato com Rosi/Lica/Jussara  pelos telefones  ( 011)  2108.9156, 
2108.9300/ ou 2108.9301.

Nesta semana estiveram reunidas, na Cntss/Cut as sindicalistas  
Miraci Astun (São Paulo), Alba Cristina ( Ceará) e a coordenadora de 
formação da confederação Eliana Bohland , como o objetivo de 
formatarem a oficina Nacional dos Servidores Públicos Federais que 
estará ocorrendo nos  dias 14 e 15 de setembro em São Paulo.

Nesta oficina a Cntss/Cut estará reunindo representantes dos 
sindicatos filiados à Confederação com o intuito de formatarem em 
conjunto as oficinas que irão ser multiplicadas em vários estados do 

país; com objetivo discutir estratégias da CNTSS nos GTs sobre a jornada de trabalho; carreira;  avaliação de 
desempenho; como também instrumentalizar os trabalhadores para disputar a eleição e participação nos 
Comitês.

Estiveram reunidos dias 10 e 11 de setembro, Técnicos do Dieese: 
Luiz Mauro( Sergipe); Eliana Elias, Fernando Junqueira S.P); 
Reginaldo Munis Dieese Nacional, Liliane (MG), representante da Cut 
Nacional, Arquimedes;   membros da diretoria da CNTSS, a presidente 
Maria Aparecida Faria e Celia Regina Costa  com o objetivo de de 
formatar os conteúdos para as oficinas sobre o  “Orçamento Público e 
Controle Social”, que ocorrerão neste segundo semestre. 

Este projeto da Cntss tem como objetivo fornecer instrumentos para 
qualificar os dirigentes sindicais no campo das negociações; políticas 
públicas e controle social no campo da saúde;como também 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.

A primeira oficina está prevista para ocorrer na região Norte e Nordeste nos dias 29 de setembro a 01 de 
outubro.
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