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Prestação de contas da Diretoria
Colegiada, gestão 2017/2020
Ÿ Defesa intransigente do Serviço Social

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ Defesa intransigente dos direitos de

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

servidores do INSS e Ministério da
Saúde; Luta pela garantia da DataBase (STF), por salário e condições de
trabalho;
Luta permanente em defesa da
democracia e da soberania nacional;
Luta em defesa do Emprego, da Saúde,
da Aposentadoria Digna e do Serviço
Público;
Luta em defesa da Seguridade Social;
contra a privatização da Previdência
Social pública;
Luta contra corte arbitrário do governo,
de 56% na gratiﬁcação de servidores
da Auditoria do SUS;
Luta em Defesa do SUS; Participação
na 16ª Conferência Nacional de Saúde
Luta contra todas as leis e medidas
provisórias que visam prejudicar a
população, o serviço e o servidor
público, como a PEC que congelou por
20 anos investimentos sociais;

Ÿ

Ÿ

no INSS e dos direitos da população
assistida;
Luta pelos direitos dos assistidos,
contra reajustes abusivos e por
melhoria no atendimento da Geap;
Seminário INSS Digital e Teletrabalho e
projeto “Sintfesp com a gente”, que
dialoga sobre Previdência Social com a
comunidade;
Participação no “Grito dos Excluídos:
Este sistema não vale! Lutamos por
Justiça, Direitos e Liberdade!”; e no
“Tsunami da Educação”, contra cortes
pelo governo;
Monitoramento e mobilização sobre
ações que tramitam na justiça (ou
possíveis novas ações), nas quais o
sindicato representa a categoria;
Luta pelo restabelecimento do serviço
de perícia médica dos servidores no
INSS em Goiânia;
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Ações do Sintfesp, gestão 2017/2020
Ÿ Participação em atos nacionais de luta,

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

plenárias, congressos e atos de luta
convocados pela Fenasps e/ou
CNTSS/CUT;
Participação ativa nos Conselhos
Estadual e Municipal de Saúde –
defesa do SUS e contra a privatização
do setor;
Apoio e participação nas agendas da
Luta Antimicomial;
Ato 14 M “Pela vida das mulheres
somos todas Dalvas, Lucienes, Marias
e Marielles”; “Quem mandou matar
Marielle?”
Luta pelos direitos dos trabalhadores
cedidos pelo MS ao HUGO;
Reunião mensal com aposentadas e
aposentados, com comemoração dos
aniversariantes do mês e defesa
intransigente de seus direitos; Luta
pelos direitos de idosas e idosos;
Luta pelo ﬁm da violência contra
mulheres; participação na Marcha das
Margaridas, “Por democracia, justiça,
igualdade e não violência contra
mulheres”
Festa Junina e confraternizações de
Natal/Ano Novo;
Gestão da Sede Recreativa do Sintfesp
como espaço de lazer e
confraternização da categoria;
Participação em Conferência de

Formação da CUT e em cursos de
formação Região Centro-Oeste;
Ÿ Luta por fortalecimento dos sindicatos
como representação legítima e legal;
contra a tentativa do governo de
destruir sindicatos e organizações
populares de defesa dos direitos da
população;
Ÿ Divulgação e fortalecimento de
campanhas de prevenção ao câncer,
de combate à violência, prevenção ao
suicídio, contra hepatites virais, por
doação de sangue, entre outras.
Ÿ Participação semanal no programa
Antena Ligada, da Rádio do
Trabalhador e divulgação diária de
notícias de interesse da classe
trabalhadora e dos servidores do INSS
e da Saúde;
Ÿ

