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Federação Paulista da Saúde elege diretoria para
nova gestão. Posse acontece no dia 12 de dezembro

Foi eleita a nova diretoria que vai dirigir a Federação dos
Trabalhadores da Saúde do Estado de São Paulo, a Federação
Paulista da Saúde, nos próximos cinco anos. A eleição aconteceu
na sexta-feira, dia 18 de outubro, em Campinas. A posse já está
agendada para o dia 12 de dezembro, também na cidade de
Campinas.
O presidente, Edison Laércio de Oliveira, foi reeleito num pleito
que aprovou por unanimidade a chapa única inscrita. No total
integram a diretoria da Federação, 50 diretores sendo 20 diretores efetivos, 20 diretores suplentes, três conselheiros fiscais e
três conselheiros fiscais suplentes, além de 4 delegados representantes da CNTS, sendo dois efetivos e dois suplentes.
Edison destaca que a unidade do trabalho desenvolvido é o que
levou a formação de uma chapa de consenso. “Houve renovação
de diretores, todos eles indicados pelos 12 sindicatos filiados a
entidade, mas prevaleceu a unidade do trabalho que procuramos desenvolver em prol da categoria da saúde”, destaca.
A apuração da eleição foi feita pelo presidente da UGT São
Paulo, Amauri Sérgio Mortágua, que destacou para os presentes
sobre a importância da união dos sindicalistas, tendo todos um
único foco: o fortalecimento do movimento sindical e a defesa
dos direitos dos trabalhadores. Para isso, ele destacou, é preciso
criatividade, ou seja, o movimento sindical precisa se reinventar
para sair fortalecido da crise.
Posse e planejamento de trabalho
Ao final da apuração dos votos, Edison de Oliveira anunciou que
a posse está agendada para o dia 12 de dezembro e um novo
planejamento de trabalho será elaborado pela nova diretoria no
começo de 2020. “Em janeiro já teremos um panorama da economia brasileira e do que está sendo destinado pelo Governo
federal para a área da saúde. Aí sim, é o momento certo para fazermos o planejamento do nosso trabalho para o ano”. Até lá, os
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diretores de cada departamento terão tempo para elaborar seus
planos de trabalho que serão levados para debate e aprovação
da diretoria.
Ele destaca, no entanto, que o trabalho federativo não para e
que nos próximos meses já terá início a organização da categoria
para questões nacionais mais amplas e também ações voltadas para as campanhas salariais de sindicatos que possuem a
data-base no primeiro trimestre de 2020, ou seja, de janeiro a
março.
Categoria é prioridade
Os profissionais da saúde são prioridade para a nova diretoria
da Federação. Ele lembra que a Federação representa mais de
700 mil trabalhadores da saúde existentes nas áreas particular
e filantrópica do Estado de São Paulo. “Mas pensamos nos trabalhadores como um todo. Batalhamos muito pela valorização
da categoria, mas cada profissional precisa se impor, mostrar
o seu valor, pois somente assim vamos conseguir conquistar
benefícios que, efetivamente, serão transformadores”. Ele cita
conquistas como a jornada especial de trabalho, pisos salariais
por função, cursos como o Projeto Educação na Saúde, dentre
outros que além de beneficiar os trabalhadores paulistas, se
estenderam para todo o Brasil.
Reforma sindical
Hoje, o mais importante para a diretoria da Federação é a
categoria se unir para reverter os malefícios causados pela
reforma sindical que, além de tirar direitos dos trabalhadores,
atacou drasticamente o custeio sindical para que as entidades
perdessem força para seguir lutando pela evolução da classe
trabalhadora. “Mesmo assim, não vamos esmorecer. Esperamos
ter o apoio da categoria para reverter esse quadro e exigir que
o Congresso Nacional aprove as mudanças que consideramos
essenciais na legislação. “é preciso mudar sim, promover a
modernização do movimento sindical, mas garantir formas de
custeio e o respeito aos direitos legitimamente conquistados
para os trabalhadores”.
E por modernização, Edison de Oliveira, defende uma reestruturação sindical que leve em conta os trabalhadores os sindicalizados e os contribuintes. Na primeira categoria, estariam
aqueles que têm acesso ao Acordos e Convenções Coletivos e já
os associados, além do direito ao instrumento coletivo, teriam
também toda a assistência e estrutura social oferecida pela entidade sindical. “Este é um trabalho em constante renovação. E se
conseguirmos fazer esta mudança junto com os trabalhadores,
não haverá governo que consiga derrubar”.   
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Conheça a nova diretoria eleita:
Diretoria de Efetivos:
Edison Laércio de Oliveira- Presidente;
Paulo Pimentel- Diretor 1º Vice-Presidente,
Erivelto Correa Araújo Diretor- 2º Vice-Presidente,
Juliana Karine Machado – Diretora de Relações Públicas;
Elaine da Silva Amaral – Diretora Secretária Geral;
Maria Jerusa de Abreu– Diretor 1º Secretária;
Paulo Gonçalves – Diretor 2º Secretário;
Valdeir Magri – Diretor Tesoureiro Geral;
Reinaldo Dalur de Souza - Diretor 1º Tesoureiro;
Alexandre Ferreira Corte – Diretor 2º Tesoureiro;
Sérgio Roberto Balduino da Silva – Diretor de Assuntos Previdência Social;
Edna Alves – Diretora de Recursos Humanos;
Paulo Roberto Gondim Richieri - Diretor Procurador;
Milton Carlos Sanches – Diretor de Relações Intersindicais;
Carlos José Gonçalves – Diretor de Legislação e Normas;
Luiz Carlos Vergara Pereira – Diretor de Imprensa e Divulgação;
Maria Hermann – Diretora Cultural;
Marcelo Alexandre Câncio dos Santos – Diretor de Assuntos
Parlamentares;
Lierse Christovam de Almeida – Diretor Arquivista;
Sebastião Aparecido Matias – Diretor de Sede e Patrimônio;
Diretoria Suplentes:
Maria Helena Anunciação;
Maria Ivanilde de Araújo Almeida;
Anselmo Eduardo Bianco;
José Monteiro dos Santos;
Shirley Cristina dos Santos Bertin;
Sofia Claudete Rodrigues Borges;

José Augusto de
Souza - Campinas
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Conselho Fiscal Efetivo:
Maria das Graças Artur Machado,
Elisabete Antônia Bertin;
Marly Alves Coelho;
Suplentes de Conselho Fiscal:
Sofia Rodrigues do Nascimento;
Natalício Valério da Silva;
Pablo Carlos Pistila.
Delegados Efetivos Representantes da CNTS:
Sandra Guerreiro Dalur de Souza;
Martinho Luiz dos Santos Dias.
Suplentes dos Delegados Representantes da CNTS:
Ivone Carrocini;
Sérgio Ruiz.

Edilaine Vasques Pires – Anita dos Santos - São
Sorocaba
José dos Campos

Sandra Guerreiro
- São José do Rio
Preto

Marli Regina Citroni de Almeida;
Ana Ferreira da Silva;
Rosana Aparecida Fachini Pizzolato;
Ivana Rodrigues Gasques;
Lucia Helena da Silva;
Renato Cordeiro de Lima;  
Saulo Júlio Soares;
Adenilson Medeiros;
Carlos Alberto Teodoro dos Santos;
Antonio Carlos Alves de Abreu;
Manoel Borges de Santana;
Paulo Sérgio Pereira da Silva;
Robson de Pádua Ribeiro;
Moacir Pizano.

Ana Ferreira da Silva Rio Claro

José Monteiro Araçatuba

Lierse Christovam de
Irani de Fátima Caetano
Almeida - Pres. Prudente - Franca

Shirley Cristina
Bertin - Rio Claro

Sergio Balduino Ribeirão Preto

Ivanilde de Araújo
- Jau
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Representantes dos Sindicatos da Saúde
manifestam apoio ao trabalho e a renovação da
diretoria da Federação Paulista da Saúde
Araçatuba
Nossa Federação pelas mãos hábeis do companheiro Edison Laércio de Oliveira é representativa junto aos trabalhadores e
centrais sindicais. Além disso, sabe se impor e representa com eficiência junto aos governos constituídos, Congresso Nacional
e Assembleia Legislativa. Por isso, defendi a sua continuidade na liderança da Federação e dos Sindicato filiados
Erivelto Corrêa de Araújo - Presidente do Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Araçatuba
São José do Rio Preto
“Nós, de São José do rio Preto e Região, parabenizamos todos os companheiros da diretoria da Federação pelo espírito de
união. Nesses anos, temos realizado um trabalho que trouxe benefícios para a categoria da saúde de todas as bases e isso
graças a liderança prestativa do presidente Edison. Espero que muitas outras conquistas possam ser somadas nesta próxima
gestão para fortalecer os profissionais da saúde.”
Reinaldo Dalur - Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de São José do Rio
Preto
Campinas
“O Edison já foi presidente da base de Campinas e Região e sempre soube administrar com muita competência. Fico feliz
de poder integrar a sua equipe na Federação, pois sei que faz pelos trabalhadores do Estado de São Paulo o melhor, o que
realmente precisam. É tão competente que conquistas da base de Campinas ou da Federação se estendem para todo o Brasil.
Confio em seu trabalho e ele pode contar comigo para todas as lutas, que sabemos são muitas, que ainda teremos de enfrentar para defender os trabalhadores da saúde. “
Sofia Rodrigues do Nascimento – Vice-presidente do Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos de Saúde de Campinas
Franca
“Confiamos na liderança do Edison à frente da Federação e por isso defendemos a sua continuidade no comando da entidade. Temos questões sérias para enfrentar como a reforma da previdência e a questão do custeio sindical. É preciso experiência e inteligência para compor o primeiro time que negocia, propõe e vai exigir que os trabalhadores tenham o respaldo de
suas entidades de classe. Esta diretoria tem esta capacidade e juntos com o Edison, sabemos que temos chance de avançar.”
Elaine da Silva Amaral – Presidente do Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos de Saúde de Franca
Jaú
“Os trabalhadores estão precisando de entidades fortes para representá-los e a Federação cumpre o seu papel. Junto com a
UGT (União Geral dos Trabalhadores) tem atuado de forma incessante junto ao Congresso Nacional na defesa dos direitos dos
trabalhadores. Também está com os Sindicatos filiuados em todas as negociações salariais, visando a garantia de benefícios,
salários dignos e o reconhecimento dos sindicatos como legítimos representantes dos trabalhadores. Este trabalho precisa
ser reconhecido pelos profissionais da saúde por meio da sindicalização as suas entidades, pois ao contrário estarão fazendo
o jogo daqueles que querem transformar o mundo do trabalho numa terra sem lei.”
Edna Alves - Presidente do Sindicato dos Empregados dos Estabelecimentos de Saúde de Jaú
Piracicaba
“A reforma sindical trouxe sérios problemas para o movimento sindical, pois ele foi atacado em sua estrutura essencial, aquela que envolve o seu financiamento e o golpe nos direitos conquistados pelos trabalhadores. A Federação representa, com
muita legitimidade, os trabalhadores da saúde. E não só do Estado de São Paulo como de todo o Brasil, pois sabemos que as
conquistas que vierem daqui, certamente vão se estender a todos. Confiamos nesta diretoria e no presidente Edison que, por
isso mesmo, vai continuar encabeçando este grupo de trabalho.”
Paulo Roberto G. Richieri - Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Piracicaba
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Presidente Prudente
“A legislação trabalhista atual é tão contrária aos trabalhadores que precisamos de entidades fortes para combater as investidas do governo e também do setor patronal. Temos dragões a vencer e confiamos na Federação para ser a representante
dos trabalhadores de São Paulo juntos aos representantes patronais, ao Congresso Nacional e junto ao governo, tendo as
centrais sindicais e outras entidades dos trabalhadores de nível mundial, como a Uni Global, dando essa sustentação. Por isso,
apoiamos o presidente Edison e estamos com ele nesta batalha.
Sebastião Aparecido Matias - Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Presidente Prudente
Ribeirão Preto
“Os trabalhadores estão em constante risco. Não precisa ser um gênio para ver que a atual legislação trabalhista coloca os
trabalhadores nas mãos dos patrões. Ainda que se diga que os benefícios serão negociados, a reforma trabalhista abriu
brechas sérias para que as empresas façam o que bem querem. Contra essa situação, só com entidades fortes e realmente
preocupadas com os trabalhadores. A Federação Paulista da Saúde tem sindicalistas e um presidente que não só se preocupa
como batalha para que os profissionais sejam respeitados. A base sindical de Ribeirão Preto e Região está junto com nossa
entidade federativa, pois sabe que somente um sindicato forte conquista direitos aos empregados, pois na atual conjuntura
do mercado de trabalho é quase impossível à mobilização individual ou de poucos funcionários para que o empregador ouça
anseios e necessidades de seus funcionários.”
Sérgio Roberto Balduino da Silva - Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Ribeirão Preto
Rio Claro
“O Edison fez uma ótima gestão e já deu início a muitas lutas em prol dos trabalhadores e também das entidades sindicais.
E não apenas em nível trabalhistas, mas também em favor dos direitos das mulheres e das minorias. Já conseguimos evoluir
muito e ainda temos um longo caminho pela frente. Rio Claro e região está com ele, somando nas lutas e certos que ainda
sairemos vitoriosos desta batalha.”
Maria Hermann – Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Rio Claro
Santos
“Estamos há anos junto com o presidente Edison na luta pelo reconhecimento e respeito aos trabalhadores da saúde. Os
profissionais da saúde da Baixada Santista renovam mais uma vez esta parceria, pois sabe que está bem representada e que
existem muitas frentes de luta a serem enfrentadas. E para vencer, precisamos de quem saiba empunhar as armas certas e
seja persistente para enfrentar inimigos tão poderosos como são os integrantes do governo federal e muitos do Congresso
nacional que atingem sem piedade os direitos conquistados nas Campanhas Salariais pelos sindicatos. Por isso, desejamos
sorte para esta nova gestão na Federação.”
Paulo Pimentel - Presidente do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de
Santos (Sintrasaúde)
São José dos Campos
“Temos questões importantes para dar continuidade. Os direitos dos trabalhadores vêm sendo constantemente violentados
e agora, mais do nunca, eles precisam de representantes legítimos. A Federação cumpre esse papel e os sindicalistas da base
de São José dos Campos está junto com a entidade nesta batalha.”
Carlos José Gonçalves - Presidente Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde São José dos
Campos
Sorocaba
“Nossa diretoria que representa os trabalhadores de Sorocaba e Região confia muito no trabalho da Federação. A renovação
da diretoria é importante, mas não é necessária quando temos dirigentes que não medem esforços para estar em qualquer
lugar, seja dentro do Brasil ou fora do país, defendendo os direitos dos trabalhadores. Esta é uma articulação necessária e
que precisa de pessoas com conhecimento e estratégia para levar adiante. O companheiro Edison tem competência para nos
liderar dentro e fora do país. Esperamos continuar a finalizar vitoriosos cada batalha.”
Milton Carlos Sanches - Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Sorocaba
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Sindicatos filiados à Federação da
Saúde do Estado de São Paulo
Araçatuba
Rua Afonso Pena, 1.328 - Vila Mendonça
Fone (18) 3622-1207
Site: www.sinsaudearacatuba.org.br
Bauru
Rua Bandeirantes, 12-50 - Centro
Fone (14) 3235-6377
Blog: saudeeluta.blogspot.com
Campinas
Rua Duque de Caxias, 368 - Centro
Fone (19) 3739-4277
Site: www.sinsaude.org.br
Franca
Rua Arthur Marangoni, 2.421 - Vila
Industrial
Fone (16) 3721-4855
Site: www.sinsaudefranca.org.br
Jaú
Rua Sebastião Ribeiro, 501 - Centro
Fone (14) 3622-4131
Site: www.sindsaudejau.com.br
Piracicaba
Rua Riachuelo, 1.111 - Centro
Fone (19) 3434-0424
Site: www.saudesin.com.br
Presidente Prudente
Rua Djalma Dutra, 759 - Vila Ocidental
Fone (18) 3222-7578
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Ribeirão Preto
Rua Marquês de Valença, 33 - Alto da
Boa Vista - Fone (16) 3635-1205
Site: www.sinsauderp.org.br
Rio Claro
Rua 2, 432 - bairro Saúde
Fone (19) 3534-0155
Santos
Avenida Ana Costa, 70 - Vila Matias
Fone (13) 3202-8074
Site: www.sintrasaudesantos.org.br
São José do Rio Preto
Rua Rio Preto, 3.271 - bairro Redentora
Fone (17) 3211-2525
Site: www.sindsauderiopreto.org.br
Sorocaba
Rua Cel. José Prestes, 113 - Centro
Fone (15) 3219-1520
Site: www.ssaude.org.br
São José dos Campos
Praça Londres, 47 - Jd. Augusta
Fone (12) 3922-8151
Site: www.sindsaudsjc.org.br
Diretoria Efetiva
Edison Laércio de Oliveira – presidente
Paulo Pimentel – 1 º vice-presidente
Erivelto Correa Araújo – 2 º vice-presidente
Mychelle Nascimento Francisco – diretora de Relações Públicas
Elaine da Silva Amaral – secretária-geral
Edna Alves – 1 ª secretária
João do Nascimento Carvalho – 2 º
secretário
Valdeir Magri – tesoureiro-geral
Aristides Agrelli Filho – 1 º tesoureiro
Alexandre Ferreira Corte – 2 º tesoureiro
Sérgio Roberto Balduíno – diretor de
Assuntos da Previdência Social
Maria das Graças Artur Machado – diretora de Recursos Humanos
Paulo Roberto Gondim Richieri – diretor
-procurador
Leide Mengatti – diretora de Relações
Intersindicais
Carlos José Gonçalves – diretor de Legislação e Normas
Luiz Carlos Vergara Pereira – diretor de
Imprensa e Divulgação

Maria Hermann – diretora cultural
Milton Carlos Sanches – diretor de Assuntos Parlamentares
Vera Lúcia Salvádio Pimentel – diretora
arquivista
Maria Jerusa de Abreu – diretora de
Sede e Patrimônio
Diretoria Suplente
Maria Helena Anunciação de Souza
Marcelo Alexandre Câncio dos Santos
Anselmo Eduardo Bianco
Sofia Claudete Rodrigues Borges
Maria Ivanilde de Araújo Almeida
Florivaldo Pereira de Almeida
Maria Cecília da Silva
Maria do Carmo de Oliveira
Arnaldo Batista de Almeida
Marcos Paulo Jordano
Carlos José Suzano da Silva
José Monteiro dos Santos
Susana Chiarelli dos Santos
Marly Alves Coelho
Ana Ferreira da Silva
Shirley Cristina dos Santos Bertin
Elidalva da Silva Lima
Martinho Luiz dos Santos Dias
Taís Aparecida Jacon Matheus
Vera Lúcia Andrade de Oliveira
Conselho Fiscal - Efetivos
Elizabete Antonia Bertin
Rozeléia Barbosa dos Santos
Lierse Christovam de Almeida
Conselho Fiscal - Suplentes
Sofia Rodrigues do Nascimento
Natalício Valério da Silva
Francisco Sálvio de Almeida
Delegados Representantes na CNTS Efetivos
Marta Alves de Carvalho
Paulo Cesar Pereira Richieri
Delegados Representantes na CNTS Suplentes
Ivone Carrocini
Sebastião Aparecido Matias
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