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O  Encontro do Ramo da Seguridade Social das 
Regiões Norte e Centro Oeste, aconteceu em Goiania 

Nos dias 2 e 3 de outubro a CNTSS/CUT realizou o   Encontro do Ramo da Seguridade Social das Regiões Norte e Centro Oeste, com 

participação de sessenta dirigentes sindicais, representando vinte sindicatos, de oito estados e do Distrito Federal.

Esta atividade aconteceu em Goiania, por conta da estratégia da Confederação de possibilitar a ampliação de participação dos 

sindicatos filiados, contemplando todas as regiões do país, aproximando-os cada vez mais e tornando-os ainda mais atuantes na 

construção e fortalecimento da TSS/CUT.

Na abertura, um consenso entre todas as intervenções é que este Encontro já é um sucesso e representa um marco para a 

CNTSS/CUT, por reunir representações de estados em que a organização dos trabalhadores na CUT vem dando um salto de qualidade, 

com a filiação de novos sindicatos e pela diversidade das representações dos mais diversos setores do ramo da Seguridade Social 

(saúde pública, saúde indígena, categorias profissionais, previdência, trabalho, assistência social, agentes comunitários de saúde e de 

combate às endemias, etc.).

No primeiro debate, o técnico do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), José Aparecido Carlos Ribeiro, realizou palestra 

sobre a conjuntura das políticas públicas da Seguridade Social e os desafios para sua ampliação e consolidação.

No decorrer do Encontro estão programados debates sobre os desafios para avançarmos nas políticas públicas da Seguridade 

Social, nossa estratégia de ação e a organização dos sindicatos na concepção de ramo da CUT, no interior da CNTSS/CUT.

7 e 8 de novembro - Região Nordeste

27 e 28 de novembro - Regiões Sul e Sudeste

O critério de participação é de três representantes de cada sindicato filiado da Região. Maiores informações podem ser obtidas na 

sede da CNTSS/CUT, através do e-mail diretoria@cntsscut.org.br ou através do telefone (11) 2108-9156, com Rosi ou 2108-9301, com 

Jussara.

Veja o calendário dos próximos encontros regionais da CNTSS/CUT:
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