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Índice de renovação na Câmara 
Federal é de 44,05%, segundo o Diap 

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Rio 
Grande do Sul (Sindiserf/RS) sempre alertou a categoria 
e a sociedade que o presidente e candidato à reeleição 
Jair Bolsonaro (PL) é inimigo do serviço público. Uma das 
principais ações de seu governo foi o envio da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC 32), da reforma administrati-
va, para o Congresso Federal.

A proposta se inscreve num contexto com projeto explí-
cito de desmonte do estado e tem como objetivo retirar mais 
recursos do setor público, acabar com a estabilidade dos 
servidores e ocupar os cargos públicos com apadrinhados 
dos governos, promovendo a corrupção no setor. Além de 
abrir caminho para o aprofundamento das práticas de tercei-
rização, privatização e, no limite, extinção de órgãos e insti-
tuições, substituindo pela iniciativa privada. E pior, a PEC 32 
está para voltar a tramitação a qualquer momento. Até ago-
ra, ela não foi votada por pressão dos servidores públicos.

Destacamos também um estudo técnico, elaborado 
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), referente ao Projeto de Lei Or-
çamentária Anual (PLOA 2023), que apresenta pontos que 

devem afetar diretamente servidores e serviços públicos. A 
proposta de orçamento sequer sustenta promessas feitas 
pelo próprio Bolsonaro. Para o funcionalismo estão pre-
vistos R$ 14,2 bilhões, valor insuficiente para garantir até 
mesmo os 5% de reajuste linear, prometidos ainda neste 
2022 por ele, mas não cumpridos.

Outro dado que demonstra o desrespeito do Bolsonaro 
e sua gestão é que, sem a realização de concursos públi-
cos, o número de servidores brasileiros nunca foi tão baixo, 
estando abaixo da média dos países desenvolvidos, se-
gundo dados de 2019 da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE). No começo do go-
verno de Bolsonaro, havia 640 mil servidores em atividade 
e hoje o número é de 540 mil. O número é o mais baixo 
desde 2011, além de 11% menor que o total de aposenta-
dos e pensionistas do governo federal (656.621).

Esses são apenas alguns dos diversos fatos que 
evidenciam que Bolsonaro quer destruir o serviço pú-
blico. Por isso, defender a soberania do Brasil, com va-
lorização dos servidores e um serviço público gratuito 
e de qualidade é nosso dever.

Por que afirmamos que Bolsonaro 
quer destruir o serviço público
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Índice de renovação na Câmara 
Federal é de 44,05%, segundo o Diap

O índice de renovação na 
Câmara dos Deputados nesta 
eleição foi de 44,05%, segundo 
cálculo feitos pelos Departa-
mento Intersindical de Asses-
soria Parlamentar (Diap). Em 
números proporcionais, a re-
novação ficou dentro da média 
histórica de 45,78% das últimas 
seis eleições para a Câmara.

Foram eleitos 226 deputa-
dos novos e reeleitos 287, de um to-
tal de 446 candidatos à reeleição. Ou 
seja, 64,34% dos deputados que se 
candidataram foram reeleitos.

A renovação, de acordo com ana-
listas do Diap, pode ser considerada 
relativa porque houve o fenômeno da 
circulação de poder com o ingresso 
ou retorno de ex-deputados federais, 
estaduais, senadores e além de go-
vernadores, prefeitos conhecidos na 

política.
E pela primeira vez em sua história, 

o Rio Grande do Sul terá mulheres ne-
gras na Câmara de Deputados. Daiana 
Santos (PC do B) e Denise Pessôa (PT) 
foram eleitas para representar o estado 
em Brasília a partir do ano que vem. 

Também pela primeira vez, o par-
lamento terá duas deputadas trans: 
Erika Hilton (Psol-SP) e Duda Sala-
bert (PDT-MG) e cinco parlamentares 
indígenas.

Senado eleito é 
conservador, mas não 

impedirá ações de governo 
progressista

O perfil do Senado, após as elei-
ções do domingo (2), assumiu ainda 
mais as características ideológicas 
alinhadas ao centro-direita. 

O levantamento feito pelo Depar-
tamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar (Diap), mostra que, com 
os candidatos eleitos, a Casa perma-
necerá predominantemente conser-
vadora e liberal, mas não impedirá as 
ações de um possível governo pro-
gressista.

Entre os independentes estão o 
PSD (com 10 senadores), MDB (9), 
PSDB (4) e Pros (1), totalizando 24 se-
nadores. Já a oposição é formada por 
PT (9), PSB (2), PDT (2), Cidadania e 
Rede com (1) cada. Totalizando 15 se-
nadores. Somadas as duas bancadas, 
são 39 senadores.

Assembleia Legislativa do RS terá mais mulheres e negros a partir de 2023
A partir de 31 de janeiro de 2023, 

a Assembleia Legislativa do RS terá 
mais mulheres e negros do que atual-
mente. Conforme o resultado das ur-
nas, 11 candidatas foram escolhidas 
pelos gaúchos e gaúchas, eram nove 
há quatro anos, em 2018. Já entre os 
negros serão três, contra apenas um 
na atual legislatura.

Embora a representação de mu-
lheres tenha aumentado na compara-
ção com 2018, ela se manterá igual à 
presença atual na Casa. Isso porque 
duas suplentes assumiram a titula-

ridade em suas bancadas ao longo 
desta legislatura - Stela Farias (PT) e 
Patrícia Alba (MDB). As duas, porém, 
foram reeleitas e entram como titula-
res em 2023.

Elas se somam a Luciana Genro 
(PSOL), Sofia Cavedon (PT), Laura 
Sito (PT), Bruna Rodrigues (PCdoB), 
Delegada Nadine (PSDB), Eliana 
Bayer (Republicanos), Adriana Lara 
(PL), Kelly Moraes (PL) e Silvana Co-
vatti (PP).

O partido com maior bancada fe-
minina será o PT. Dos 11 parlamen-

tares eleitos pela 
sigla, três são mu-
lheres: as atuais 
deputadas Sofia 
Cavedon e Stela 
Farias, ambas re-
eleitas, e a atual 
vereadora Laura 
Sito, de Porto Ale-
gre.

A mais votada 
entre elas foi Lucia-

na Genro, reeleita com 111.126 vo-
tos, a segunda maior votação entre 
todos os 55 eleitos.

Já a bancada negra será formada 
por Laura Sito (PT), Bruna Rodrigues 
(PCdoB) e pelo vereador Matheus 
Gomes (PSOL), de Porto Alegre, 
que conquistou 82.401 votos, sendo 
o quinto mais votado entre todos os 
eleitos.

O único deputado estadual que se 
declarou negro na eleição de 2018 no 
Estado foi Airton Lima, que era do PR 
e atualmente está no Podemos. Ele 
tentou a reeleição, mas ficou como 
suplente.

O parlamento gaúcho renovou 
43,63% das cadeiras, já que 31 de-
putados foram reeleitos e 24 vão 
para o primeiro mandato ou voltam 
à Assembleia após ficarem de fora 
da atual legislatura. A renovação, no 
entanto, é menor do que em 2018,  
quando foi de 50,9% (27 parlamen-
tares foram reeleitos e 28 conquista-
ram o primeiro mandato).

Bruna Rodrigues (PCdoB), Matheus Gomes (PSOL) e Laura 
Sito (PT) eleitos para o legislativo estadual e Daiana 
Santos (PC do B), eleita deputada federal
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Dirigentes sindicais e representan-
tes dos coletivos negros de diversos 
sindicatos e centrais participam de uma 
série de reuniões, propostas pelo Co-
letivo Pela Igualdade Racial (CIRS) do 
Sindjus. No dia 6 de outubro, o encontro 
deu sequência às tratativas para unir 
esforços na luta antirracista e promover 

ações integradas no mês de novembro. 
Participaram lideranças e integrantes de 
entidades (Sindjus, CPERS, Sindiserf/
RS, Sindbancários, Simpe, Codene e 
CUT/RS), assessorias e Brasil de Fato 
(foto).

Uma análise preliminar da conjun-
tura política nacional e estadual des-

tacou a ampliação 
das bancadas pro-
gressistas e a eleição 
de negros e negras 
como deputadas(os) 
estaduais e federais. A 
mudança positiva nes-
te cenário acena para 
uma qualificação no de-
bate antirracista dentro 
das casas legislativas 
e a maior possibilidade 

de articulação com a sociedade para o 
avanço da agenda antirracista. Uma das 
iniciativas abordadas no encontro foi a 
concretização da lei que institui a Sema-
na Estadual da Consciência Negra, que 
tramita desde o ano passado na Assem-
bleia Legislativo do RS. 

As lideranças dos movimentos tam-
bém debateram a construção coletiva 
das ações para o Novembro Antirracis-
ta, para contemplar atividades que des-
taquem a luta por direitos, os territórios 
e a resistência através da cultura, da 
religião, educação e comunicação. “Nós 
sabemos trabalhar na coletividade, esse 
é um princípio de nossa ancestralidade”, 
pontuou a diretora do Sindibancários e 
secretária de Combate ao Racismo da 
CUT-RS, Isis Garcia. 

Com informações do Sindjus

Arthur Lira, reeleito de-
putado federal por Alagoas, 
atual presidente da Câmara 
dos Deputados e articulador 
central do chamado ‘Orça-
mento Secreto’ - denuncia-
do por Simone Tebet como 
podendo ser o maior esque-
ma de corrupção do planeta 
- demonstra ter pressa para 
seguir com o projeto de 
destruição dos serviços pú-
blicos brasileiros. Lira quer 
colocar a toque de caixa 
em votação a famigerada 
PEC 32/20, da reforma Ad-
ministrativa de Bolsonaro-
-Guedes. 

Na prática, a proposta 
acaba com concursos, fa-
cilita contratação de cargos 
eleitorais de políticos e de-

missão de trabalhadores de 
acordo com a vontade de 
quem está no poder. 

Essa falsa reforma 
Administrativa não ataca 
somente servidores, ela 
acaba com os direitos da 
população, além de abrir 
portas para a corrupção. 
Aprovar a PEC 32 é andar 
na contramão! 

Se aprovada essa pro-
posta, os únicos beneficiá-
rios serão políticos corruptos 
e segmentos da iniciativa 
privada que vão lucrar com 
a privatização de tudo que é 
público, enquanto a popula-
ção é deixada de lado. Você 
pode ajudar a por fim à essa 
PEC da destruição. Essa 
luta também é sua!

Arthur Lira pretende colocar a reforma 
administrativa em votação ainda este ano

Movimento sindical organiza Novembro Antirracista unificado
O secretário de Movimentos Sociais, Gênero e Etnias do Sindiserf/RS, Joelsio Luiz Barbosa 

dos Santos e a adjunta Valéria da Silva Amaral estão acompanhando as reuniões

ENQUETE: A Câmara dos Deputados abriu consulta 
pública para que a população se manifeste sobre 

a Reforma Administrativa PEC 32. 
Vamos participar e demonstrar que a maioria dos 

brasileiros é CONTRA o desmonte  dos serviços públicos.
Participe através do link:

https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2262083 
O Brasil não aguenta mais destruição e retrocesso.

Isso tem que acabar!
NÃO À PEC 32

VAMOS BARRAR A PEC 32! NÃO À REFORMA ADMINISTRATIVA
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Economia estuda novo teto de gastos; a justificativa é o Judiciário 
e o Legislativo, mas o foco está nos salários do funcionalismo

O governo de Jair Bolsonaro (PL) é o 
único, desde a redemocratização, a não 
conceder qualquer reajuste salarial ao 
funcionalismo. Ainda assim, o Tesouro 
Nacional, órgão do Ministério da Eco-
nomia, estuda um novo desenho do teto 
de gastos, no qual sugere ainda mais 
limites diferenciados para o Judiciário e 
o Legislativo e nos gastos de pessoal, 
afetando também os salários de traba-
lhadores e trabalhadoras do Executivo.

A discussão tem sido colocada pelo 
órgão do Ministério da Economia como 
uma sugestão e ainda não integra ofi-
cialmente a proposta que vem sendo 
apresentada a interlocutores de fora 
do governo. Mas, segundo a Folha de 
S. Paulo, é considerada relevante para 
auxiliar na “sustentabilidade das contas 
públicas”.

Conforme a Folha, o Tesouro Nacio-
nal trabalha em uma reformulação do 
teto de gastos que autorizaria o cres-
cimento real das despesas conforme 
o nível e a trajetória da dívida pública, 
a uma taxa a ser definida a cada dois 
anos. A regra também concederia um 
bônus anual de ampliação dos gastos 
em caso de melhora do superavit nas 
contas públicas.

“Independentemente de quem for o 
vencedor da eleição, a gente quer con-
tribuir com o debate. Esse é o papel que 
cabe ao Tesouro”, disse o secretário do 
órgão, Paulo Valle, em entrevista coleti-
va em 29 de setembro. A proposta está 
em fase final de elaboração e deve ser 
divulgada em novembro.

No fim, o garrote ainda mais aper-
tado é o do funcionalismo

A matéria divulgada pela Folha de S. 
Paulo mostra que a proposta em discus-
são coloca os salários do funcionalismo 
– que estão congelados, em algumas 

categorias, há cinco anos 
– como o problema a ser 
combatido. O que não é 
uma novidade em se tra-
tando de governo Bolso-
naro.

Hoje, o limite de des-
pesas é corrigido apenas 
pela inflação. Pelo dese-
nho preliminar que está 
em estudo, o novo teto poderia ter um 
crescimento real de 0% a 1%, caso o en-
dividamento esteja aumentando. Mas o 
ganho poderia ser maior, de 0,5% a 2%, 
se a trajetória da dívida for de queda. 
Isso valeria para o Executivo. A suges-
tão é que esses limites sejam diferentes 
para os demais Poderes.

Atualmente, a mesma variação é 
aplicada aos limites individuais de Exe-
cutivo, Judiciário, Legislativo, Ministério 
Público e Defensoria Pública. Por isso, 
quando o governo Bolsonaro articulou, 
no fim de 2021, uma mudança na cor-
reção do teto de gastos para conseguir 
gastar mais em ano eleitoral, os demais 
Poderes também foram beneficiados.

As despesas com salários no Judici-
ário, no Legislativo e no Executivo, de-
vem seguir, segundo a Folha, “uma re-
gra mais rígida”, ou seja, uma correção 
menor. A matéria destaca que “dentro 
do governo, acredita-se que esse for-
mato daria mais conforto à expansão de 
gastos no Executivo, além de promover 
maior alinhamento entre as políticas de 
pessoal praticadas dentro da administra-
ção pública”. O jornal afirma que, “além 
de ostentarem salários mais elevados, 
Judiciário, Legislativo e Ministério Públi-
co acabam, por vezes, conquistando re-
ajustes mais benevolentes em suas re-
munerações”. Como é comum na mídia, 
o texto busca confundir o leitor, dando a 

entender que os salários de servidoras e 
servidores estão no mesmo nível dos da 
magistratura e dos procuradores, inclu-
sive citando que o Supremo Tribunal Fe-
deral STF) “encaminhou uma proposta 
de aumento de 9% para 2023, seguido 
de outros 9% em 2024” e que “A reivin-
dicação acabou virando parâmetro para 
todo o Judiciário e também para o MP”. 
O que não foi informado é que a catego-
ria está sem qualquer reposição salarial 
desde 2019, quando foi integralizada a 
última parcela do PCS.

A secretária geral do Sindiserf/RS, 
Eleandra Raquel da Silva Koch lembra 
que o governo Bolsonaro é o primeiro 
governo após a redemocratização que 
não repõe as perdas dos servidores e 
servidoras públicos. Além de promover 
o maior arrocho e destruição do serviço 
público. “Continuaremos lutando para 
que conste na Lei Orçamentária Anual a 
reposição linear emergencial dos servi-
dores públicos. As perdas já acumulam 
mais de 40%, a nossa pauta unificada 
é de 19,99%, índice da inflação acumu-
lada dos últimos três anos, sem contar 
2022”, explica. 

“É inadimissível o desrespeito e a 
desvalorização do serviço público. Der-
rotaremos a PEC 32 e garantiremos que 
os servidores estejam no orçamento 
2023. É luta que faremos todos os dias”, 
finaliza Eleandra.

Com informações do Sintrajufe/RS

O Congresso Nacional divulgou o novo cronograma de tramitação do Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA – PLN 32/2022), a votação deve ser até 16 de dezembro. A oficialização do novo calendário foi feita 

pelo presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputado Celso Sabino (União-PA) e leva em
consideração a realização do segundo turno para as eleições. 

Foto: Renata Machado
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Os trabalhadores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalar (Ebserh) 
aprovaram a proposta consolidada na Audiência de Conciliação ocorrida no 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), dia  29 de setembro, com isso, a greve 
está encerrada. A deliberação ocorreu nas assembleias realizadas em 30 de 
setembro no Hospital Escola da UFPEL, em Pelotas, no Hospital Universitário 
da FURG, em Rio Grande e no Hospital Universitário de Santa Maria.

Confira a proposta aprovada:
1)    Manutenção de todas as cláusulas sociais do ACT vigente, o qual con-

tinuam através de prorrogações, concordando com a alteração da redação das 
cláusulas 2ª, 4ª, 12ª, 13ª, 14ª, 17ª e 27ª, conforme pactuado na mesa;

2)    Reajuste linear de 22,30% (vinte e dois, vírgula trinta por cento), pelo 
INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IBGE, incidindo sobre os 
salários e benefícios dos empregados públicos da Empresa;

3)    Pagamento dos valores retroativos sobre salários e benefícios conside-
rando os respectivos ACTs vencidos;

4)    Após o reajuste linear de 22,30% (vinte e dois, vírgula trinta por cento), 
a Ebserh conceda também aumento de R$ 600,00 (seiscentos reais) aos Assis-
tentes Administrativos e aos Técnicos em radiologia;

5)    Vigência de 3 anos (Março de 2020 a Fevereiro de 2023).
O movimento paredista teve início no dia 21 de setembro e chegou a alcançar 

36 dos 41 hospitais. No RS, o Sindicato acompanhou o movimento de perto, com 
diretores e assessores jurídicos indo até os hospitais apoiar os trabalhadores.

Empregados da Ebserh no RS aprovam proposta e encerram greve

O Sindiserf/RS parabeniza a categoria pela conquista e 
agradece o apoio e empenho dos trabalhadores e 

trabalhadoras grevistas, que se mantiveram firmes no 
movimento enfrentando assédio da chefia, indefinições e 

desrespeito por parte da Empresa e o mal tempo.

Movimento nacional durou 10 dias. No estado, o Sindiserf/RS 
acompanhou de perto a paralisação da categoria

No dia 10 de outubro, a Seção Es-
pecializada em Dissídios Coletivos do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
concluiu o julgamento das cláusulas 
econômicas do Dissídio Coletivo de 
Greve ajuizado pela Ebserh ainda em 
2021. O julgamento aconteceu de-
pois de uma audiência de conciliação 
no dia 29 de setembro que ocorreu 
somente depois que a categoria deu 
início a uma greve histórica que mo-
tivou a retomada da discussão dos 
ACTs que já se arrastava por pelo 
menos três anos sem consenso entre 
empresa e empregados. O TST con-

cluiu o julgamento conferindo 11% de 
reposição aos empregados que serão 
retroativos a 1º de março desse ano. 

Todas as cláusulas sociais foram 
renovadas até a próxima data base da 
categoria em 2023. A data para apli-
cação do percentual de reposição nos 
salários dos empregados e emprega-
das da Ebserh só deve ser conhecida 
após a publicação do Acórdão pelo 
TST. Isso deve ocorrer já nas próxi-
mas semanas. Assim que o acórdão 
for publicado a assessoria jurídica fará 
nova análise detalhada que será divul-
gada.

TST forma maioria em julgamento de dissí-
dio com 11% retroativos a março desse ano

Fotos: Divulgação

Assembleia em Santa Maria

Assembleia em Rio Grande

Assembleia em Pelotas

Confira algumas imagens da greve
Fotos: Renata Machado e Divulgação
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Salário mínimo de R$ 1.302, in-
flação de 4,5%, juros a 12,49% e dó-
lar a R$ 5,12. Esses são alguns dos 
principais números do Projeto de Lei 
Orçamentária Anual para 2023 (PLOA 
— PLN 32/2022), enviado pelo gover-
no ao Congresso Nacional no dia 31 
de agosto. Essas e outras projeções 
contidas na proposta são foco de um 
informativo que as Consultorias de Or-
çamento, Fiscalização e Controle do 
Senado e da Câmara dos Deputados 
acabam de lançar, com análises, tabe-
las e comparações sobre o Orçamento 
para o ano que vem.

Mercado: No projeto de Lei Orça-
mentária, o governo faz uma projeção 
de crescimento de 2,5% para o pro-
duto interno bruto (PIB) em 2023. O 
informativo aponta, porém, que a pro-
jeção do mercado para o crescimento 
da economia é bem menor: 0,37%. O 
estudo ainda adverte que esse índice 
“significativamente menor”, se confir-
mado, poderá impactar as receitas e, 
por consequência, o resultado primário. 
O mercado também diverge na inflação 
para o ano que vem, prevendo 5,30% 
para o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA).

O trabalho das consultorias ainda 
registra que as projeções do gover-
no para as taxas de câmbio e de ju-
ros mostram-se compatíveis com as 
expectativas de mercado. Enquanto 
o governo prevê o dólar a R$ 5,12, o 
mercado aposta em R$ 5,20. O gover-
no prevê a taxa da Selic em 12,49%, 
enquanto o mercado fixa o índice em 
11%. Quanto ao salário mínimo, o infor-
mativo lembra que o reajuste previsto 
corresponde apenas à correção pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC) projetado, sem previsão 
de aumento real.

Saúde, educação e auxílio: O 
projeto do Orçamento de 2023 prevê a 

aplicação de R$ 119,8 bilhões em ma-
nutenção e desenvolvimento do ensino 
e R$ 149,9 bilhões em ações e servi-
ços públicos de saúde. O PLOA 2022 
previa a aplicação de R$ 111,2 bilhões 
e R$ 134,5 bilhões nas respectivas áre-
as. Para alcançar os R$ 149,9 bilhões 
em despesa com a saúde, o Executi-
vo considerou que R$ 9,7 bilhões de 
emendas impositivas e R$ 9,9 bilhões 
de emendas de relator-geral serão alo-
cadas em saúde.

De acordo com a Constituição de 
1988, metade do montante das emen-
das individuais (R$ 5,9 bilhões) tem 
destinação assegurada a essa área. De 
acordo com a regra do teto de gastos 
(Emenda Constitucional 95, de 2016), 
os valores mínimos a serem aplicados 
em educação e saúde no exercício de 
2023 corresponderão aos valores cal-
culados para as aplicações mínimas de 
2022 corrigidos pelo IPCA acumulado 
de janeiro a dezembro de 2022, proje-
tado em 7,20% no PLOA 2023. Para a 
educação, estima-se valor mínimo de 
R$ 67,3 bilhões, enquanto para a saú-
de, mínimo de R$ 149,9 bilhões.

O Orçamento ainda prevê R$ 105,7 
bilhões destinados ao programa Auxílio 
Brasil, suficientes para pagar benefí-
cio médio mensal de R$ 405 a pouco 
mais de 21 milhões de famílias. Esse 
montante está R$ 8,8 bilhões abaixo 
da despesa autorizada para o progra-
ma em 2022 (R$ 114,5 bilhões). A men-
sagem presidencial menciona intenção 
do governo de manter, em 2023, o valor 
de R$ 600 mensais. O informativo aler-
ta, no entanto, que o aumento requere-
rá aporte adicional de R$ 52 bilhões e 
compatibilização com os limites do teto 
de gastos, mediante mecanismos de fi-
nanciamento e flexibilização fiscal não 
mencionados na mensagem.

Resultado fiscal: O déficit primário 
implícito no PLOA para o exercício fi-
nanceiro de 2023 é de R$ 63,7 bilhões 

(0,6% do PIB), montante ligeiramente 
inferior à meta de resultado primário 
estabelecida pela LDO 2023 (déficit de 
R$ 65,9 bilhões). No triênio, o resultado 
primário experimenta trajetória estável.

As consultorias destacam “a expres-
siva contração fiscal” para 2023, com re-
dução das despesas primárias em 1,3% 
do PIB em relação a 2022 (de 18,9% 
para 17,6% do PIB). Essa contração 
concentra-se nas despesas discricio-
nárias do Poder Executivo, que sofrem 
redução nominal na ordem de 36% em 
relação ao valor projetado para 2022.

O PLOA 2023 contém autorizações 
no montante de R$ 13,3 bilhões para 
reajustes remuneratórios e concessões 
de vantagens. Além disso, há auto-
rizações para provimento de 52.444 
cargos, funções e gratificações, com 
impacto de R$ 3,5 bilhões em 2023.

Críticas: O relator-geral do Orça-
mento, senador Marcelo Castro (MDB-
-PI), criticou o governo pela proposta 
de reajuste de apenas 5% para os 
servidores públicos federais. Ele afir-
mou que vai trabalhar para corrigir os 
vencimentos a um índice próximo do 
proposto para o Judiciário, que prevê 
aumento bem superior: 18% em dois 
anos. O senador destacou que grande 
parte dos servidores está sem reajuste 
desde 2017 e que as perdas acumula-
das chegam a 30%.

Outros pontos criticados por Mar-
celo Castro no Orçamento são a falta 
de aumento real do salário mínimo, a 
ausência da correção da tabela do Im-
posto de Renda  cobrado de pessoas 
físicas (IRPF) e a falta de previsão para 
o aumento do Auxílio Brasil.

O projeto da PLOA 2023 começa 
sua tramitação no Congresso pela Co-
missão Mista de Orçamento (CMO). 
Depois de discutida e aprovada na 
comissão, a proposta será votada pelo 
Plenário do Congresso.

Fonte: Agência Senado

Consultorias do Senado e da Câmara lançam 
informativo sobre Orçamento de 2023
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O Sindiserf/RS convoca os seguintes servi-
dores ou seus familiares a entrar em contato 
com a Assessoria Jurídica do Sindicato para 

os devidos encaminhamentos.
–  

 
–  

–  
–  

–  
–  

 
–  

–  

  

 

Grito dos Excluídos volta às 
ruas de Porto Alegre nos 200 

anos da Independência

Mais de 3 mil pessoas saíram às ruas de Porto Alegre 
na manhã ensolarada de 7 de setembro, no 28º Grito dos 
Excluídos e das Excluídas. Movimentos populares, pasto-
rais sociais, centrais sindicais e partidos de esquerda cele-
braram a vida e a democracia, protestaram contra as ame-
aças de golpe e reivindicaram comida, terra, teto e trabalho 
para o povo brasileiro.

A mobilização foi realizada no bairro Partenon, na zona 
leste da capital gaúcha. Nas faixas e cartazes, os partici-
pantes defenderam “vida em primeiro lugar” e questiona-
ram: “200 anos de (in)dependência, para quem?”. 

No encerramento foi erguido o grito pelo direito ao tra-
balho com empregos decentes e renda, contra a precariza-
ção, para garantir o sustento das famílias com dignidade. 
Após, foi realizado um ato inter-religioso em forma de jo-
gral com manifestações de várias igrejas e crenças.

Fo
to

: C
ar

ol 
Lim

a/
CU

T-
RS

Foto: TSE

A ausência de eleitores neste primeiro turno foi um pou-
co acima se comparada a de 2018. No total, 32 milhões 
765 mil e 980 pessoas (20,95%) dos que têm direito ao 
voto preferiram se abster. Este número é 0,65 pontos per-
centuais acima do que a última eleição, correspondendo a 
2 milhões 824 mil e 715 eleitores.

Apesar da ausência, quem não votou no primei-
ro turno pode votar no segundo, pois cada turno 
de votação é uma eleição independente. De acordo 
com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) podem e 
devem votar no segundo turno, em 30 de outubro, 
todos que estão em situação regular com a Justiça 
Eleitoral.

Quem vai votar no segundo turno, mas não votou no 
primeiro tem de justificar a ausência do local de votação 
no domingo (2) em até 60 dias, sob pena de multa e ou-
tras sanções, já que o voto é obrigatório para os brasilei-
ros e brasileiras que têm entre 18 e 69 anos.

Para os jovens com 16 e 17 anos, para as pessoas 
com mais de 70 anos e para os analfabetos, é facultativo. 
Isso quer dizer que eles podem, mas não são obrigados, 
por lei, a votar.

Quem não votar nem justificar fica impedido de reno-
var ou tirar passaporte, se for residente no Brasil; tirar 
carteira de identidade; receber salário se for servidor 
público; participar de concursos públicos; fazer emprésti-
mos na Caixa, entre outras punições. 

O eleitor que estiver no Brasil ou no exterior, pode fa-
zer a justificativa eleitoral por meio do aplicativo e-Título, 
disponível para os sistemas Android e IOS.

Também é possível justificar acessando o portal justifi-
ca.tse.jus.br. Nesse caso, bastará preencher requerimen-
to de justificativa. Este mesmo site possibilita que você 
consulte o requerimento já enviado.

Mesmo quem não votou no primeiro 
turno pode votar no segundo
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SECRETARIA GERAL
Titular: Eleandra Raquel da Silva Koch (INCRA)
Adjunto: José Mário Amaral Virué (IBAMA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
Titular: Marcolino Antunes de Oliveira (COMAER)
Adjunta: Vivian Petit (PRF)
SECRETARIA DE FINANÇAS
Titular: Edi Frutuoso da Costa (COMEX)
Adjunto: Ary Otávio Canabarro dos Santos (MIN. 
SAÚDE)
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Titular: Marcos Gladimir Lima Lacerda (COMEX)
Adjunta: Vera Regina Gomes da Rosa (EBSERH)
SECRETARIA DE FILIAÇÃO E POLÍTICA SINDICAL
Titular: André dos Santos Almeida (EBSERH)

Adjunto: Jorge Ildo da Motta (CONAB)
SECRETARIA DE FORMAÇÃO
Titular: Leonardo Toss (MAPA)
Adjunto: Walter Morales Aragão (INCRA)
SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERSINDICAIS e 
PARLAMENTARES
Titular: Marizar Mansilha de Melo (FUNASA)
Adjunto: Norberto Ferreira de Azambuja (COMEX)
SECRETARIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS, GÊNE-
RO E ETNIAS
Titular: Joelsio Luiz Barbosa dos Santos (IBAMA)
Adjunta: Valéria da Silva Amaral (IPHAN)
SECRETARIA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
Titular: Zaida Haack Bastos (DNIT)
Adjunto: Arlindo Augusto Fernandes Ximendes 

(MIN. SAÚDE)
SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES
Titular: Rosemary Manozzo (FUNASA)
Adjunto: Francisco de Paula Bastos Correia (DE-
CIP/ME)
SECRETARIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR
Titular: Reginaldo Luceiro Valadão (EBSERH)
Adjunto: Jaques Vagner Soares Boeno (EBSERH)
CONSELHO FISCAL
Titulares: José Francisco Santin (MIN SAÚDE), Eva 
Lourdes Silva Corrêa (INCRA) e José Nede Ferreira 
Goulart (MIN. SAÚDE)
Suplentes: Cledi Ribeiro da Silva (MIN. SAÚDE), 
Ivany Pinheiro Machado (COMEX) e  Hélio Adão 
Kozikoski (FUNAI)

Publicação do Sindicato dos Servidores 
e Empregados Públicos do RS
Jornalista responsável: Renata 

Machado (MTb.: 14.046) 
4.050 exemplares

8h30 às 12h – 13h30 às 18h
Tel.: 0800 603 1988

sindiserfrs.org@gmail.com
Rua General Bento Martins, 24, conj. 902

Porto Alegre - RS

CURTA A 
NOSSA 

PÁGINA NO 
FACEBOOK

Estamos também
no Twitter: 

@SindiserfRS

Se informe!

Acesse o nosso site: 
www.sindiserfrs.org.br

Outubro  chegou  e  veio  novamente  com  ele  a  ne-
cessidade  de conscientizar  as  mulheres  sobre  a pre-
venção do câncer de mama e do câncer de colo de útero, 
fortalecendo a luta em defesa da saúde pública e da vida.

O  movimento  conhecido  como Outubro Rosa nasceu 
nos Estados Unidos,  na  década  de  1990,  para  estimu-
lar  a participação da população no controle do câncer  de  
mama.  No  Brasil,  a  primeira  iniciativa partiu  de  um  
grupo  de  mulheres,  em  2002.  O Instituto Nacional de 
Câncer (Inca) participa do movimento, desde 2010, promo-
vendo  campanhas  e  espaços  de  discussão sobre câncer 
de mama, divulgando e disponibilizando seus materiais in-
formativos, tanto para profissionais de saúde quanto para 

a sociedade.
O câncer de mama no Brasil é o tipo de doença  que  

mais  afeta  as  mulheres.  Acima  dos 40  anos,  a  incidên-
cia  de  casos  é  ainda  maior. 

Confira alguns cuidados que todas as mulheres devem 
observar:

-  prevenção  com  consultas  e  exames  espe-
cíficos;
- para mulheres acima de 40 anos, mamogra-
fia anual;
- auto exame (apalpação das mamas para de-
tectar alterações, como caroços, nódulos);
- alimentação saudável.

Outubro traz conscientização para as 
mulheres sobre o câncer de mama

Que o 28 de 
outubro, dia do 
servidor público 
seja uma data de 
luta por melhores 

condições de 
trabalho e de 

reflexões sobre a 
importância dos 

serviços públicos 
para o Brasil!


