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Colega Ibegeano e participante SIAS, sou Cida Valadares, tenho 59 anos, 
sou casada, tenho três filhas.  Sou paraibana e moro em Palmas/TO há 31 anos. 
Fiz graduação Eng.ª de Minas pela UFPB em Campina Grande, Especialização 
em Docência Universitária pela Universidade Católica de Brasília e MBA 
Executivo em Gestão Pública pela FGV. Fiz muitos cursos afins proporcionados 
pela SIAS durante minha vivência na SIAS desde 2010. Também fiz muitos 
outros cursos e treinamentos na área de gestão disponibilizados pelo IBGE e 
outras instituições. 

Ingressei no IBGE, em Palmas/Tocantins, há 19 anos, no cargo de Analista 
em Gestão e Infraestrutura. Nesse período, estive à frente da Supervisão 
Administrativa, da Gerência de Planejamento e Supervisão e como Chefe 
Substituta da UE/TO. Atualmente, estou lotada na Gerência de Planejamento e 
Supervisão. 

Tive a oportunidade de participar do Conselho Fiscal da SIAS de 2010 a 
2013 na qualidade de suplente, tendo assumido a titularidade até o final do pleito.  
Essa experiência motivou-me a continuar nesse relevante trabalho, pois nas 
reuniões que participei me chamou a atenção a seriedade e a organização com 
que a Direção e a Equipe de Colaboradores da SIAS tratam e conduzem de 
forma comprometida e responsável as atividades e os assuntos pertinentes à 
Entidade. 

Isso também me instigou a ser mais presente e participativa na 
observância, acompanhamento  e condução dos interesses dos ibgeanos junto 
a esta Entidade, o que me levou a disponibilizar meu nome para o Conselho 
Deliberativo nas Eleições de 2017 e agora à recondução para o mesmo 
Conselho.   

Conto com seu voto, confiança e colaboração para bem representá-lo! 
 

COMUNICA 



 

 

Conselho Fiscal: Maria Antonia Esteves da Silva 

 

Gostaria de me apresentar a todos associados da SIAS. Sou Maria 

Antonia Esteves da Silva, servidora do IBGE em MG, desde 1976, tendo atuado 

em diversas áreas da Instituição e, hoje, como chefe da Unidade do IBGE em 

MG, lidero um contingente de quase seiscentas pessoas. Formada em 

Pedagogia, Direito, Especializada em Direito Público e MBA em Gestão Pública, 

estou sempre em permanente reciclagem, na certeza de que conhecimento não 

se esgota. Tenho acompanhado a SIAS de muito perto como conselheira, e pude 

constatar como é grande o compromisso de todos que nela atuam, a seriedade 

e responsabilidade como conduzem todos os Planos de Benefícios e todos os 

seus recursos, o que me estimulou a concorrer a uma vaga, agora no Conselho 

Fiscal, de modo a dar continuidade ao trabalho que desenvolvi no Conselho 

Deliberativo, razão de ter disponibilizado o meu nome. Conto com o apoio de 

cada um de vocês.  

 

 
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2021. 

COMISSÃO ELEITORAL 
 

 

A presente mensagem, nos termos do art. 29 do Regulamento Eleitoral 2021, representa 

exclusivamente a opinião pessoal dos candidatos à vaga nos Conselhos Deliberativo e Fiscal. A 

Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade – SIAS se isenta de responsabilidade, em 

qualquer nível (cível, administrativo e criminal), acerca do teor da mensagem veiculada pelos 

candidatos. 
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