
Chapa única!

Eleição - Dias 10 e 11 de outubro 2017

ação e luta
Pela valorização do trabalho de psicólogas e psicólogos, pela 

manutenção dos direitos conquistados e conquista de novos direitos!

A chapa única AÇÃO E LUTA candidata à eleição do Sindicato das Psicólogas e 
dos Psicólogos de Santa Catarina – SinPsi-SC, gestão 2017-21, tem como tarefa 
principal mobilizar e organizar a categoria que atua em diferentes campos e 
áreas, quer seja na iniciativa privada, no setor público, no terceiro setor e ainda 
os profissionais autônomos. A Chapa é composta por psicólogas e psicólogos 
que atuam profissionalmente em diferentes áreas/campos de trabalho e que 
representam as grandes regiões do Estado. 

No atual momento, com a aprovação da Reforma Trabalhista, é iminente 
desenvolver ações para impedir o desmonte dos direitos já conquistados nas 
relações e condições de trabalho. Estas mudanças vão atingir as Psicólogas 
e Psicólogos de Santa Catarina, assim como a todos os trabalhadores e 
trabalhadoras do Brasil. Por isso será necessário um trabalho de articulação 
outros sindicatos e entidades representativas para conseguirmos fortalecer 
as lutas de pautas comuns e buscar atender as nossas especificidades como 
categoria e trabalhar de forma descentralizada.

Com a Contribuição Sindical tornada facultativa, precisamos também ampliar 
o quadro associativo por meio da filiação e a Chapa Ação e Luta tem como 
meta fazer uma forte campanha de filiação, para que a categoria (re)conheça o 
SinPsi-SC como entidade representativa essencial na defesa de seus direitos 
e de seus interesses. 



Nossa plataforma de ações
Ampliar convênios e benefícios para os filiados;
Propiciar orientação e assessoria jurídica aos filiados com escritórios de 
advocacia parceiros;
Desenvolver Campanha de Filiação permanente;
Estabelecer Acordos e Convenções Coletivas visando interesses de psicólogos 
que atuam em hospitais e/ou estabelecimentos de saúde, empresas de 
diferentes ramos, nas APAES e outras ONGs;
Propor Projetos de Lei de Piso Salarial para os Psicólogos/as no Estado de SC e 
apoiar as ações nacionais (luta permanente);
Manter a luta pela Redução da Jornada de Trabalho para 30 horas semanais 
sem redução salarial em âmbito nacional e local (luta permanente);
Propor ao Sistema Conselhos de Psicologia a regulamentação dos estágios em 
psicologia como forma de evitar a precarização do trabalho da/o psicóloga/o;
Propor Projetos de Lei estadual para Inserção dos psicólogos na rede de educação 
pública e privada no estado similar ao que tramita no Congresso Nacional;
Manter parceria com Dieese para a atualização monetária da Tabela de 
Honorários profissionais  e outros serviços; 
Fortalecer a FENAPSI por meio de nossas representantes na atual direção;
Manter a relação institucional com o CRP-12 para garantir melhores condições 
de trabalho para as (os) psicólogas (os) em Santa Catarina
Contribuir com Plano de carreira, cargos e salários, tanto no setor público como 
no privado, em especial com a descrição correta da nomenclatura do CARGO 
DE PSICÓLOGO e respectiva descrição das atividades de forma compatível com 
a área/campo de atuação, entre outros direitos da/o trabalhadora/o.
Atuar para o avanço das políticas públicas com melhoria das condições de 
trabalho;
Criar um canal de diálogo permanente com os estudantes e os Cursos de 
Psicologia em todo o Estado
Desenvolver ações para a Inserção /ampliação das vagas de psicólogos nos 
concursos públicos e luta permanente contra a terceirização!
Desenvolver ações voltadas às psicólogas/os recém-formados, criando um 
canal de orientação sobre o início das atividades profissionais 
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Tesoureira
Sabrina Guidi Valverde 

(Fpolis)

Diretora de Formação 
Sindical Cristiani 

Meira Alves (Criciúma)

 Diretora Social
Sandra Angelita Bouvier 

(Ituporanga)

Presidente
Sandra Lúcia Vitorino 

(Joinville)

Secretária Geral – Vânia 
Maria Machado ( Fpolis)

Diretor de 
Comunicação 
e Imprensa 

Eleomar 
Paes (Palhoça)

Diretora de Politica
 e Org. Sindical
 Raquel Valiente 

Frosi (Fpolis)

Nossa chapa
diretoria efetiva

suplente de diretoria

Fabiola Coferi 
(Major Vieira)

Raquel 
Campos (Fpolis)

Lucileia Pereira 
(Fpolis)

Helen Monteiro
 (Criciúma)

Soraia Aparecida
 de Araújo (Fpolis)

Maria Esther 
Souza Baibich (Fpolis)

Ronaldo Justino 
Bernardi (Chapecó)



Maira Marchi Gomes 
(Sáo José)

Erich Max 
Karing (Brusque)

Beatriz Gomes
 Molinos (Fpolis)

conselho fiscal efetivo

Zilma de Cássia Soares 
Saibro da Silva (Fpolis)

Jaqueline Prestes 
Leal (Itajaí)

Lílian Motta 
Gomes (Lages)

Conselho fiscal suplente

Delegados na federação

Ivelise Pieniz 
Macagnan (Joinville)

delegados suplentes

Verifique seu nome na lista dos votantes e a na lista das 
urnas e região de abrangência da respectiva urna

Vote na chapa Ação e Luta assinalando o sim na cédula
acesse o site do sindicato para saber mais informações
serão 12 urnas no total, com 3 fixas: na sede do Sinpsi-sc, 
São José e Joinville e 9 itinerantes

v
v
v
v

 Sandra Angelita 
Bouvier

Sandra Lúcia 
Vitorino

Vânia Maria 
Machado 


