
PLATAFORMA POLÍTICA
Os integrantes da CHAPA 1 – SINTRASEF AUTÔNOMO, INDEPENDENTE E CLASSISTA têm como objetivo a defesa 
intransigente das seguintes reivindicações da categoria dos servidores federais: 

1- Retomar imediatamente as negociações sobre DPC (Diretrizes de Planos de Carreiras), pois só assim fortaleceremos a unidade que 
a categoria necessita nas suas greves e mobilizações para conquistar Planos de Carreiras capazes de oferecerem uma justa remuneração e 

a possibilidade do desenvolvimento funcional e profissional para os servidores públicos federais;

2- Lutar por uma política salarial que resgate as perdas e corrija as distorções salariais, buscando a igualdade de salários e direitos entre 
os poderes executivo, legislativo e judiciário;

3- Radicalizar na luta pela paridade entre ativos, aposentados e pensionistas. Só pautando insistentemente a reconquista dos direitos 
dos servidores aposentados e pensionistas e lutando contra a política de gratificações para os trabalhadores da ativa reconquistaremos a 

paridade;

4- Concurso público como única forma de entrada no serviço público em contraposição as Organizações Não Governamentais (ONGs), 
Organizações Sociais (OS) e todas as demais formas de precarização do serviço público;

5- Pressionar para que o Governo envie imediatamente os Projetos de Leis que regulamentam a Negociação Coletiva. Com a regula-
mentação na Negociação Coletiva, os servidores públicos terão uma ferramenta poderosa que obriga o Governo a receber as reivindica-

ções da categoria, a sentar-se à mesa de negociação periodicamente, a garantir um número maior de liberações para as direções dos sindicatos, 
a reconhecer o direito de greve e a cumprir os acordos que assina com os trabalhadores;

6- Lutar pela retirada imediata de todos os Projetos de Leis que tragam prejuízos para a categoria a exemplo do PLP 01/07 que limita 
gastos da União com pessoal, do PLP 092/07 que cria as Fundações Estatais, do PLP 248/98 que dispensa servidores por “insuficiência 

de desempenho”, do PLP 549/09 que também limita despesas da União com pessoal e da PEC 306/09 que extingue o Regime Jurídico Único 
(Lei 8112/90);

7- Aprovação dos projetos e PECs que garantam os direitos da categoria a exemplo da PEC 270 que retoma a integralidade da remuneração 
dos servidores aposentados por invalidez e da PEC 555 que estabelece o fim da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas do 

serviço público que ganham mais de R$ 3.800,00;

8  - Transformação do regime dos servidores readmitidos pelas leis n° 8.878 e 11.350 em estatutário pela lei n° 8.112;

9    - Reconstruir a luta unificada dos federais, reorganizando os fóruns dos federais nos estados e nacionalmente.

Nesse sentido, a CHAPA 1 reconhece que é preciso unificar os trabalhadores para enfrentar o próximo Governo impulsionando a luta 
e as mobilizações para garantir a continuidade das negociações. Nos últimos oito anos, a CONDSEF e suas filiadas – com destaque para 
o Sintrasef que participou ativamente em todas as mobilizações aprovadas nos fóruns de deliberação nacionais – organizaram várias lutas 
(mobilização, greves e caravanas) e conquistaram muitas vitórias para a categoria. É certo que as nossas conquistas ainda não são suficientes, 
é necessário avançarmos muito mais. E esse é o compromisso da CHAPA 1 - SINTRASEF AUTÔNOMO, INDEPENDENTE E CLAS-
SISTA. Portanto, convocamos mais uma vez a unidade de todos os segmentos combativos do movimento dos servidores públicos federais. 
São esses os principais pontos assumidos pela nossa chapa com o conjunto da categoria.

“SINTRASEF AUTÔNOMO,
INDEPENDENTE E CLASSISTA”

ELEIÇÕES SINTRASEF: 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO - VOTE CHAPA 1



CHAPA 1 – SINTRASEF AUTÔNOMO, INDEPENDENTE E CLASSISTA
 
DIRETORES TITULARES
Josemilton M. Costa --------------------------(Ministério da Fazenda)
Geraldo N. P. Filho ----------------------------(Instituto do Patrimônio Histórico Nacional)
Gilson Alves ------------------------------------(Fundo de Marinha Mercante)
Arlene dos Santos-----------------------------(Ex-Roquette Pinto)
Carlos Henrique da Costa --------------------(Instituto Nacional do Câncer)
Valdelir “Dudu” dos S. S. Matos ------------(Ministério da Saúde)
Dumenil E. M. Filho ---------------------------(Instituto Nacional de Educação de Surdos)
Paulo Roberto Conceição --------------------(Ministério da Saúde)
Walter Bahia -----------------------------------(Ministério dos Transportes)
Cirlene de A. Bianna --------------------------(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)
Jorge Lourenço --------------------------------(Ministério da Saúde)
Antônio Carlos “Fofão” O. Azevedo ---------(Ministério da Saúde)
Ary Flores Filho --------------------------------(Ministério da Fazenda)
Tânia Catarina L. N. Muri --------------------(Secretaria de Patrimônio da União)
Cecílio Moura Lago ---------------------------(Ministério da Saúde)
Artur C. A. Santos -----------------------------(Ministério da Saúde)
Vicente Oliveira do Carmo -------------------(Instituto Brasileiro de Museus)
Ivanil da Silva Germano ----------------------(Ministério da Cultura)
Vanderlei Nascimento de Lima --------------(Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro)
Paulo Sérgio Cristovão -----------------------(Abrigo do Cristo Redentor)
Denis f. Diniz -----------------------------------(Instituto Nacional da Propriedade Industrial)
Vera Lúcia Rocha -----------------------------(Departamento de Polícia Rodoviária)
Valdir C. Gomes -------------------------------(Polícia Rodoviária Federal)
Maria “Juca” Jucleide ------------------------(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)
Maria P.S. Ferreira ----------------------------(Ministério da Saúde)
Maria Cristina M. Palma ----------------------(Agência Nacional de Transportes Terrestres)
Jorge Alves Coutinho -------------------------(Comissão Nacional de Energia Nuclear)

ELEIÇÕES SINTRASEF: 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO

DIRETORES SUPLENTES
Roberto Salimeni ---------------------------- (Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro)
Edson “Feijão” Lima ------------------------ (Fundação Nacional de Saúde)
Ângela M. Guimarães ----------------------- (Abrigo do Cristo Redentor)
Edna Rosa da Silva ------------------------- (Datasus)
Sinval do Carmo Santos ------------------- (Instituto Brasileiro de Museus)
Aguinaldo C. Lima -------------------------- (Ministério da Saúde)
João Ferreira Carvalho --------------------- (Hospital Central do Exército)
Eliana José Bonifácio ----------------------- (DNIT)
Marieta B. Paixão --------------------------- (Rodoviária Federal)

 
CONSELHO FISCAL (TITULARES)
Haydee B. Lopes ---------------------------- (Instituto Nacional do Câncer)
José Viana Oliveira -------------------------- (Abrigo do Cristo Redentor)
Carlos Alberto O. ---------------------------- (Ministério do Planejamento)
 
CONSELHO FISCAL (SUPLENTES)
Maria da Conceição O. --------------------- (Advocacia Geral da União)
Sueli Santos Coelho ------------------------ (Ministério da Saúde)
Alan Correia Couto ------------------------- (Companhia Nacional de Abastecimento)

VOTE


