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Maria Zélia
Pinheiro

Heloiza Helena
M. Massanaro

Wilma Alves
de Almeida

Mauro Oliveira
Mota

Titular
Diretora de Organização
e Política Sindical

Suplente
Diretora de Organização
e Política Sindical

Titular
Diretora de Administração
e Finanças

Suplente
Diretoria Administração
e Finanças

Grete Nair
Tirloni

Robson Ferreira
da Cunha

Terezinha de
Jesus Aguiar

Maria Zélia
de Sousa

Ana Ângela
Torres Brasil

Vanessa Cândida
Ferreira

Titular
Diretoria de
FormaçãoSindical

Titular
Diretoria de Imprensa
e Divulgação

Suplente
Dietoria de
FormaçãoSindical

Suplente
Diretoria de Imprensa
e Divulgação

Titular

Suplente

Dir. Políticas Sociais, Raça,
Etnia, Mulher e Saúde
do Trabalhador

Dir. Políticas Sociais, Raça,
Etnia, Mulher e Saúde
do Trabalhador

Carmem Rodrigues
Paulino

Francisco
Heliodoro Filho

Diretora de Assuntos
Jurídicos

Diretoria de
Assuntos Jurídicos

Titular

Conselho Fiscal

Suplente

Ângela Maria
Alves de Souza
Conselheira Fiscal

Marcelo Borges
Rodrigues
Conselheiro Fiscal

Gilzeli Sampaio
Vasconcelos

Maria Cleusa
de Jesus Silva

Diretora de Esporte
e Lazer

Diretora de Esporte
e Lazer

Titular

Suplente

Waldina Caetano
Bernardes Millioli

Rita Aparecida
Azevedo

Diretora de Aposentados

Diretora de Aposentados

Titular
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Suplente

Dayane Suelen
Batista Faria
Conselheira Fiscal

Ricardo Lorena
Ferreira
Conselheiro Fiscal

CARTA PROGRAMA

Joacy de Souza
Conselheiro Fiscal

Sebastião Marcelo
de Rezende
Conselheiro Fiscal

Pra votar acesse:
www.eleicaosintfespgoto2021.com.br

A Chapa UNIR, LUTAR E RESISTIR sintonizada
com a histórica luta do SINTFESP em defesa dos
trabalhadores e unidos, lutando e resistindo
vem pedir, o seu voto, para continuar na luta
por Nenhum direito à menos!

Assim sendo, a chapa apresenta
a seguinte agenda de trabalho:
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A crise sanitária se agrava no País e no mundo. Já perdemos
milhares de vidas ‑ inclusive vários colegas da nossa base ‑, com
colapso da rede de saúde, escassez de vacinas, insumos e até de
oxigênio.
A cada dia piora mais a crise polí ca e econômica, com
aumento do desemprego; da fome; o desmonte dos serviços públicos
‑ com ataques permanentes contra os servidores públicos ‑, arrocho
salarial e perda dos direitos conquistados na luta. Este cenário se
agrava ainda mais considerando que temos um governo
negacionista, omisso e insensível à vida dos brasileiros.
É nesta triste realidade que, por exigência estatutária, e já com a
prorrogação de um ano de mandato, a vencer no dia 30/06/2021, que
o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência nos
Estados de Goiás e Tocan ns (Sin esp‑GO/TO) convoca a eleição para
sua Diretoria.
Temos uma história construída ao longo de quase 40 anos,
marcados pela defesa intransigente dos direitos dos(as)
trabalhadores(as) e dos serviços públicos de qualidade.
No cenário atual de crise ‑ polí ca, econômica e sanitária ‑, o
maior desaﬁo é reconstruir a agenda polí ca e administra va do
sindicato, de tal forma que una a base da Saúde, do Ins tuto Nacional
do Seguro Social (INSS) e da Previdência, sem jamais esquecer
dos(as) aposentados(as).
Esta agenda deve ser capaz de atender aos anseios da categoria
e garan r os nossos direitos adquiridos, resis ndo ao desmonte do
Sistema Único de Saúde (SUS), do INSS e da Previdência, enﬁm, dos
programas sociais de distribuição de renda e garan a da vida.
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Pelo ajustamento de metas no INSS para garan r o bom desem‑
penho das funções de técnicos e analistas do ins tuto;
Pela manutenção do Serviço Social no INSS;
Defesa da Reabilitação Proﬁssional considerando as atribuições
especíﬁcas de cada categoria que a executa.

Pauta Geral da Classe Trabalhadora:

Pela construção do Projeto de Desenvolvimento Nacional da classe
trabalhadora;
Por uma Reforma Tributária solidária e auditoria da Dívida Pública;
Pela garan a da vida e polí cas públicas de seguridade social.
Pelo fortalecimento e consolidação do Estado Democrá co e de
Direito;
Por um projeto de desenvolvimento Nacional que inclua os(as)
trabalhadores(as) e os socialmente mais vulneráveis;
Contra a Reforma Administra va (Proposta de Emenda Cons tucional
– PEC 32);
Pelo enfrentamento da pandemia respeitando a ciência e os
trabalhadores(as) da Saúde, com vacinas para todos(as), garan a de
insumos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e com
programas sociais emergências;
Por uma pensão por morte sem restrição de idade e com valor
integral;
Contra o desmonte do serviço público gerado pela terceirização e
priva zação;
Em defesa da Previdência pública;
Concurso para o INSS já!
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Agenda Administrativa:
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Agenda Sindical:
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Agenda Ouro:

Pauta Especíﬁca da categoria:

Pela recriação dos Ministérios da Previdência e do Trabalho;
Contra o desmonte do INSS e pela sua reestruturação ampla, irrestrita
e geral;
Pelo fortalecimento e consolidação do SUS, enquanto um sistema
universal, SUS Forte Eu Defendo;
Pela retomada da Geap das mãos dos militares do Exército;
Pela deﬁnição da missão da sede recrea va;
Pela defesa do serviço público e do concurso público como forma de
acesso democrá co e para evitar corrupção;
Por uma polí ca de saúde e proteção de trabalhadores e trabalhado‑
ras da Saúde e do INSS;

Pela reforma do Estatuto, aﬁm de adequá‑lo à nova realidade;
Pelo recadastramento da base sindical, com vistas a localizar onde
está cada ﬁliado;
Pelo aprimoramento da Comunicação e da imprensa sindical.

Pela qualidade das condições do trabalho, Trabalho Decente;
Pelos processos de qualiﬁcação e capacitação proﬁssional, bem
como respeito nas relações de trabalho;
Contra a Portaria 14 e seus efeitos;
Pela instalação do Comitê Gestor de Carreira do Seguro Social;
Equiparação salarial entre servidores da Saúde, Previdência e
Receita Federal;
Incorporação das gra ﬁcações;
Pelo cumprimento dos acordos de greve;
Pela equiparação salarial dos aposentados com a vos, e se os
cargos forem ex ntos, com equivalentes à carreira de Estado.

Pela promoção de Encontros com os(as) aposentados(as), visando
iden ﬁcar e mapear o fazer produ vo ou ocupacional
desenvolvido por cada ﬁliado, proporcionando convivência e
lazer.
Elaborar uma agenda cole va, a par r de inicia vas dos diversos
grupos aﬁns, na perspec va de promover ações concretas e
organiza vas do trabalho solidário e geração de renda;
Pela promoção de cursos de formação e capacitação sob o
conceito da Economia Solidária e parcerias.

