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Chico Mata do Ministério da Saúde encabeça a Chapa
O nosso candidato a
presidente do SINDPREVAL é o companheiro
Francisco Mata, o Chico
Mata. Ele é funcionário do
Ministério da Saúde e um
dos fundadores do
SINDPREV-AL, em 1989.
Chico Mata tem formação
acadêmica em História pela
Universidade Federal de
Alagoas (UFAL) e pós
Graduação em Docência
em Ciências Humanas.
Atualmente, ele é Diretor

de políticas Sociais do
SINDPREV-AL.
Chico Mata tem forte
participação na
organização dos
movimentos populares em
Alagoas, tendo sido
presidente da Associação
de Moradores do Conjunto
Residencial Graciliano
Ramos, em 1994.
A principal atuação
de Chico Mata é na
construção da organização
dos trabalhadores pelo

ramo de atividade, sendo
um dos responsáveis pela
implantação dessa nova
organização sindical no
SINDPREV-AL.
Outra vertente
abraçada fortemente por
Chico Mata é a de defesa do
Sistema Único de Saúde, o
SUS, sendo eleito como
Conselheiro Estadual de
Saúde; e Coordenador da
Comissão de Programação
e Finanças do Conselho
Estadual de Saúde.

Ronaldo Alcântara do INSS
é nosso candidato a vice-presidente
Ronaldo Alcântara é funcionário do INSS tendo forte atuação no movimento
sindical, sendo um dos pioneiros no SINDPREV-AL, onde já exerceu diversos cargos.
Ele tem formação acadêmica em Ciências Sociais pela UFAL.
Ronaldo defende o serviço público brasileiro como uma das principais bandeiras de
luta da sua trajetória sindical, sendo um militante arrojado na busca novas e amplas
conquistas para os trabalhadores em geral e, particularmente, do INSS-Alagoas.
Ronaldo já fez parte de várias mesas nacionais de negociação dos servidores públicos,
sempre marcando sua atuação como um habilidoso negociador dos interesses da classe
trabalhadora.
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Composição da Chapa Unidade, Resistência e Luta
Francisco Ricardo Correia Mata - Presidente.
Ronaldo Augusto de Alcantara - Vice-presidente
Juarez Luiz dos Santos Teixeira - Secretaria Geral.
Álvaro Antônio Mazoni Braxynski - 1ª Secretaria.
Lúcia Maria dos Santos - Secretaria de Finanças/Contábeis.
Cícero Lourenço da Silva - 1º Secretário de Finanças/Contábeis.
Abidias Vicente de Oliveira - Secretário de Administração, Organização e Informática
Marlene Barbosa da Silva - Secretaria de Administração, Organização e Informática Adjunta
Lourival Marques da Silva Filho - Secretaria de Assuntos de Politicas Sociais
Solange Batista das Chagas - Secretaria de Assuntos de Politicas Sociais Adjunta
Maria José Souza Moura - Secretaria para Assuntos dos Aposentados
Elza Mendes Pires - Secretaria para Assuntos dos Aposentados Adjunta
Djessyka Silva Soares - Secretaria da Juventude
Lívia Dias Quintella - Secretaria da Juventude Adjunta
Maria Gorete Nascimento da Silva - Secretaria de Relações de Trabalho
Maria Aparecida Flores da Silva - Secretaria de Relações de Trabalho Adjunta
Luciano de Farias Rodrigues - Secretaria de Relações com Núcleos Regionais e Municipais
Altamir da Silva Oliveira - Secretaria de Relações com Núcleos Regionais e Municipais Adjunto
Olga Chagas Costa - Secretaria de Imprensa e Comunicação
Leonardo da Graça Correia - Secretaria de Imprensa e Comunicação Adjunto
Lourivalda Lima Alves – Secretaria da Mulher
Roseane Lins Palmeira Carvalho - Secretaria da Mulher Adjunta
Manassés Silva de Santana - Secretaria de Saúde do Trabalhador
Leopoldina da Graça Correia - Secretaria de Saúde do Trabalhador Adjunta
Célio dos Santos - Secretaria de Assuntos Jurídicos
Ivanildo José Marques - Secretaria de Assuntos Jurídicos Adjunto
Maria José de Castro D´Almeida Lins - Secretaria de Formação Sindical, Cultura e Arte
Estela Marcia Correia Mata - Secretaria de Formação Sindical, Cultura e Arte Adjunta
Cícero José da Silva - Secretaria de Esporte e Lazer
Wellington Santana dos Santos - Secretaria de Esporte e Lazer Adjunto
Alessandra Buarque de Araújo Silva - Secretaria de Seguridade Social
Jorge Alberto Firmino da Silva- Secretaria de Seguridade Social Adjunto
CONSELHO FISCAL -TITULARES
Adeildo Bernaldo da Silva
George Rolim de Moura Filho
João Cabral Ténorio Costa
CONSELHO FISCAL - SUPLENTES
Rosa Yasue Okita
Severina Rocha do Nascimento
Verônica Maria Costa Amâncio
SUPLENTES DE DIRETORIA
Petrúcio da Silva Oliveira
Maria de Fátima Freire Oliveira
Walmir de Almeida Santos
Selma Reis Silva
Andreia Malta Brandão Rodrigues
Almir dos Santos Nascimento
Maria Neuza Dantas Feitosa
Jason Alves Pinheiro
Gizélia Silva Gomes
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Nossas lutas e conquistas (O QUE FIZEMOS):
1 - Através de grandes lutas reafirmamos a necessidade de manter e ampliar as
conquistas dos trabalhadores do serviço público federal (INSS, MIN.SAÚDE, SRTE e
ANVISA).
2 - Ainda com relação aos federais, o embate continua para que aconteça a incorporação de
gratiﬁcações aos vencimentos.
3 - A luta continua para a extensão das 30 horas para todos os trabalhadores
4 - Lutamos pela melhoria das condições de trabalho no INSS e na antiga SRTE-AL.
5 - Conseguimos importantes vitórias no campo jurídico na Saúde estadual e também para
os servidores municipais da Saúde de Maceió.
6 - Através da nossa intervenção junto aos gestores municipais, a rede de saúde de vários
municípios foram reestruturadas.
7 - Garantimos a aprovação de vários Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV)
para os trabalhadores da área de saúde em diversas cidades de Alagoas.

NOVAS LUTAS E DESAFIOS (O QUE FAREMOS)
1 - Garantir a extensão do índice da Lei 13.464-2017 para todos os servidores públicos
federais;
2 - Aplicação do valor de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) per capta da UNIÃO para
a manutenção de plano de saúde dos servidores.
3 - Política salarial permanente com correção das distorções e reposição das perdas
inﬂacionárias.
4 - Continuidade ao processo de negociação para obtermos a implantação de carga horária
de 30 horas para todos trabalhadores da Seguridade Social.
5 - Lutar junto à Confederação Nacional de Seguridade Social-CNTSS e na Mesa de
Negociação Setorial, pela incorporação das gratiﬁcações de produtividade (GDASS, GDPST,
GDATA) aos vencimentos e a implementação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos.
6 - Continuar a luta por melhores condições de trabalho (nas três esferas - municipal,
estadual e federal)
7 - Lutar pelo melhor atendimento da GEAP; contra aumentos abusivos.
8 - Implementar ações intensivas em favor da saúde pública e de qualidade.
9 - Dar continuidade ao trabalho de organizar os Núcleos Regionais para fortalecimento do
ramo da Seguridade Social.
10 - Promover, sistematicamente, cursos de formação para dirigentes sindicais e base.
11 - Promover novos encontros de aposentados, juventude, mulheres
12 - Restaurar os procedimentos para organização de trabalhadores por local de trabalho,
através de eleição de representante de base.
13 - Ampliar a organização de coletivos especíﬁcos com as três esferas do serviço público.
14 Garantia da Lei 13.708/18 do Piso Nacional dos ACS e ACE.
15 Promover Reforma e atualização do Estatuto.
16 Buscar parcerias para otimizar o uso dos Clubes em Arapiraca e Barra de São Miguel.
17 Realização do Congresso do SINDPREV-AL.

AOS QUE VIRÃO DEPOIS DE NÓS
Realmente, vivemos tempos muito sombrios!
A inocência é loucura. Uma fronte sem rugas
denota insensibilidade. Aquele que ri
ainda não recebeu a terrível notícia
que está para chegar.
Que tempos são estes, em que
é quase um delito
falar de coisas inocentes.
Pois implica silenciar tantos horrores!

Bertolt Brecht (1898-1956)
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Estamos vivendo momentos
tenebrosos para os/as
trabalhadores/as brasileiros,
particularmente no serviço
público com a real ameaça de
perda de direitos conquistados há
muitos e muitos anos. No âmbito
federal tem a total destruição do
Ministério da Previdência,
sucateamento do INSS e outros
órgãos.
Em nível estadual temos
também outras mazelas, com a
terceirização indiscriminada,
levando prejuízos inigualáveis
para o serviço público. Temos
ainda a falta de uma política
salarial consistente, com
defasagem crescente nos ganhos
dos servidores estaduais.
Particularmente na saúde
estadual temos um caos em toda a
rede hospitalar.
Nos municípios há ainda
mais luta a ser desenvolvida para

garantir o mínimo aos servidores
da Seguridade Social, com a
completa implantação do Plano
de Cargos, Carreiras e
Vencimentos (PCCV).
Diante de todos esses novos
a antigos desaﬁos, estamos nos
colocando, mais uma vez, para a
apreciação do conjunto da
categoria como força diretiva do
SINDPREV-AL, considerado um
dos mais fortes e pujantes
sindicatos de Alagoas.
Nossa direção conseguiu
reerguer a nossa entidade,
dotando-a de uma superestrutura
organizativa, preparada para agir
em todos os cantos de Alagoas em
defesa do serviço público.
Por ﬁm, queremos
apresentar o nome do
companheiro Francisco Mata,
como candidato a presidente do
n o s s o S I N D P R E V- A L .
Sindicalista experiente, tem se

destacado nos últimos anos como
importante liderança em defesa
da Seguridade Social,
principalmente na defesa do
Sistema Único de Saúde.
Te m o s a c e r t e z a q u e
Francisco Mata nos representa
para mais essa fase do
S I N D P R E V- A L , u n i n d o a
diretoria em torno de um projeto
vencedor de combate insistente a
qualquer medida que venha a
retirar direitos dos trabalhadores
a l a g o a n o s . Va m o s à l u t a ,
compreendendo que o momento
exige união de todos/as em torno
da nossa entidade sindical.
Diante da conjuntura
desfavorável aos trabalhadores,
teremos muitos embates pela
frente e precisamos de um
SINDPREV-AL cada vez mais
forte

