
        Janeiro e Fevereiro de 2022                   sindiserfrs.org@gmail.com                      Ligações gratuitas 08006031988

Dia Nacional de Lutas:
Ebserh e Conab

Página 4

Mais sobre a reposição 
emergencial linear

Página 3

Leia nesta edição:
Mobilização

para o 8 de março
Contracapa

Entrevista com a secretá-
ria-geral do Sindiserf/RS 

Página 6

“Não queremos migalhas, queremos o nosso 
direito”, diz Sérgio Ronaldo em plenária 

de mobilização do Sindiserf/RS
Dezenas de servi-

dores e emprega-
dos públicos de todo RS 
participaram da plenária 
de mobilização pela repo-
sição salarial emergencial 
de 19,99%, promovida 
pelo Sindicato dos Ser-
vidores e Empregados 
Públicos Federais do Rio 
Grande do Sul (Sindiserf/
RS) dia 18 de fevereiro. 
A atividade aconteceu de 
maneira virtual, através do zoom, e tra-
tou também da luta contra a Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) 32.

“Não queremos migalhas, quere-
mos o nosso direito”, afirmou o secretá-
rio-geral da Condsef/Fenadsef, Sérgio 
Ronaldo da Silva, que disse ainda que 
não há ilusões em relação ao governo 
Bolsonaro. “Estão prometendo reajuste 
para 2023, mas não queremos e não 
teremos esse governo em 2023, vamos 
acertar as contas com ele em outubro.”

O percentual reivindicado pelos 
servidores, de 19,99%, corresponde 
ao índice para repor a inflação dos três 
anos de Jair Bolsonaro (PL). A última 
negociação salarial para a categoria foi 
em 2015, na gestão de Dilma Rousseff 
(PT) e a perda total no período sem re-
ajuste é de 27%, uma defasagem que 

significa 1/3 dos salários dos servido-
res. Além disso, a reposição das per-
das inflacionárias para as categorias 
está prevista no artigo 37º da Constitui-
ção Federal.

“Foi dado reajuste para os militares 
que são um braço desse governo nefas-
to”, lembrou Sérgio ao salientar que o 
presidente sinalizou, recentemente, um 
aumento para os policiais, que repre-
sentam apenas 3% do funcionalismo. 
“Eles tem direito, mas não podemos não 
concordar com essa segregação, como 
fica o restante do funcionalismo, que 
são 97% do serviço público”. 

Para o dirigente, a solução é manter 
a luta unificada como foi contra a PEC 
32, que de acordo com ele está ador-
mecida. “Precisamos estar preparados 
para quando eles retomarem a reforma 

administrativa, porque 
não tem conversa, temos 
que cancelar a reforma.”

Ele apontou que no 
início do atual governo 
haviam 665 mil servido-
res em atividade, hoje 
são 534.91 servidores, 
desses, 70.091 são 
temporários. “É o menor 
número de servidores na 
história do país, um des-
monte total.”

Na abertura da plenária, a secre-
tária-geral do Sindiserf/RS, Eleandra 
Raquel da Silva Koch, agradeceu a 
presença de todos, falou sobre as di-
ficuldades do momento, com muitos 
servidores em férias, mas destacou a 
importância da unidade da categoria, 
nas três esferas que culminou com 
uma primeira vitória na batalha contra a 
PEC 32 e que deve ser mantida agora, 
na luta pela reposição salarial.

“Estamos organizando o debate e 
mobilizando a categoria, alguns órgãos 
já estão se movimentando e desafia-
mos os outros, nem que seja de ma-
neira virtual”, disse. “Com a PEC 32 foi 
possível um movimento de vanguarda, 
agora temos que trazer a categoria. Por 
isso, é muito importante que dialogue-
mos com os nossos colegas.” 
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Servidores aposentados precisam 
unir forças e se mobilizarem

Em 24 de janeiro comemorou-se o Dia Nacional dos Apo-
sentados. Em 2019, 14,7% da população brasileira tinham 
rendimentos de aposentadoria ou pensão, de acordo com 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). O percentual corresponde ao 
número de 30,7 milhões de pessoas. E segundo o portal do 
servidor do Ministério da Economia, em 2021, o número de 
aposentados, pensionistas e anistiados políticos do poder 
Executivo civil federal que recebem atendimento e prestação 
de serviços pela pasta chega a 170 mil pessoas.

Diante desse contingente, a secretária dos Aposentados 
e Pensionistas do Sindicato, Zaida Haack Bastos, lembra 
da importância dos servidores aposentados se somarem 
aos demais trabalhadores se organizarem. “A organização, 
em qualquer área da vida, é essencial para quem quer ob-
ter vitórias”, enfatiza.

PEC 32 é uma ameaça aos aposentados - Atualmen-
te, todo o funcionalismo enfrenta uma luta para barrar a 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/2020, da 
reforma administrativa. O discurso adotado pelo governo 
de Jair Bolsonaro (PL) para defender a Proposta é cheio 
de mentiras. Uma delas é de que a reforma atingirá ape-
nas os futuros servidores, isso não é verdade. A PEC 32 
atinge não só os servidores ativos como os aposentados 
e pensionistas.

Zaida salienta que a reforma representa um retroces-
so. “No caso específico do aposentado, significa o fim do 
vínculo paritário com o servidor da ativa. Ou seja, extingue-
-se a conquista de tratamento igualitário entre o servidor 

aposentado e o servidor da ativa, quando os aumentos 
salariais deixam de ser repassados a todos, num mesmo 
percentual”, explica ela.

Se a PEC 32 for aprovada, o governo terá a garantia de 
que o servidor aposentado, seja do município, do estado 
ou da União terá os seus vencimentos congelados, ficando 
ao arbítrio do patrão corrigir ou dar a ele aumento salarial. 

É necessário unir forças - “Porém, ocorre que esse 
servidor contribuiu durante sua vida laboral para ter direitos 
e os tem”, salienta Zaida, acrescentando que diante das 
ameaças é necessário que todos unam forças com quem 
pode defendê-los, o Sindicato.

“Assim é que como diretora titular da secretaria de 
Aposentados e Pensionistas, conclamo a todos os aposen-
tados que se aproximem do Sindiserf. A entidade que já 
provou estar apta a lutar por todos e que não larga a mão 
do aposentado. Nossos direitos estão severamente amea-
çados e é necessária a nossa união”, finaliza.

Em 1º de fevereiro, o Sindiserf/RS 
com um conjunto de 20 sindicatos e 
centrais sindicais lançaram nota em 
que reivindicam a permanência da 
Irmã Lourdes Dill em Santa Maria. O 
documento é endereçado especial-
mente às Autoridades Eclesiásticas.

Tendo chegado em Santa Maria no 
ano de 1987, a convite do então bispo 
Dom Ivo Lorscheiter, Lourdes Dill foi, 
por 35 anos, coordenadora do Projeto 

Esperança/Cooesperança, ajudando a 
firmar nossa cidade como referência no 
que se refere a projetos voltados à eco-
nomia solidária e agricultura familiar.

A notícia de sua transferência che-
gou de forma repentina no dia 21 de 
dezembro de 2021, suscitando uma 
série de mobilizações contrárias por 
parte de entidades e coletivos. Cabe 
destacar que a atuação da Irmã sem-
pre esteve alinhada aos movimentos 

sociais e populares.
Com despedida de Santa Maria 

marcada para o próximo dia 2 de abril, 
Irmã Lourdes deve ser transferida 
para a Diocese de Grajaú, no Mara-
nhão. Contudo, coletivos, sindicatos 
e movimentos tentam reverter a situ-
ação. Nas redes sociais circulam, há 
semanas, postagens com a hashtag 
#ficaIrmãLourdes.

Fonte: Sedufsm

Transferência de Lourdes Dill para o Maranhão foi anunciada, de forma repentina, no final de dezembro

Sindicatos reivindicam permanência de Irmã Lourdes em Santa Maria

ATENÇÃO! Você que é aposentado ou pensionista não deixe de fazer a prova de vida no mês 
do seu aniversário. Procure sua agência bancária e evite ter o bloqueio no seu pagamento.
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O Sindicato disponibiliza para a categoria e a sociedade em geral, dois panfletos sobre a reposição salarial emer-
gencial linear de 19,99% para todos os servidores. As peças explicam que há dinheiro no orçamento e condições 
legais para o reajuste da categoria. O calendário de mobilização também é divulgado nos 
panfletos.

De acordo com a secretária-geral do Sindiserf/RS, Eleandra Raquel da Silva Koch, mes-
mo no contexto da pandemia, o Sindicato está se desafiando a reunir as servidoras e os 
servidores nos seus locais de trabalho. “Seja de forma remota ou presencial, com o intuito 
de informar sobre a unidade do serviço público em defesa da reposição que não dá conta 
das nossas perdas, mas que representa o acumulado da inflação nos últimos três anos”, 
conta.

A dirigente salienta que os panfletos também abordam a unidade dos servidores das 
três esferas, “que foi essencial até aqui para barrar a PEC 32, da reforma administrati-
va”. “Precisamos informar a categoria, aprofundar o debate e mobilizar para a jornada 
de mobilização em fevereiro, para que em março tenhamos condições de construir 
uma greve unificada do serviço público federal”, destaca ela.

Reposição linear: Sindiserf/RS elabora panfletos

Servidores federais caminham para uma 
greve geral no dia 9 de março

O governo divulgou que está estudando um 
reajuste do auxílio alimentação, deixando 

evidente que esta seria uma maneira de calar a pres-
são dos servidores. A iniciativa exclui 

os aposentados da reposição salarial linear
Os servidores públicos federais 

estão caminhando para uma greve 
geral nacional, em 9 de março. A ca-
tegoria está há pelo menos cinco anos 
com salários congelados, mas vem 
reivindicando apenas um reajuste de 
19,99%, referente à inflação de três 
anos do governo Bolsonaro.   

Fonasefe e Fonacate, fóruns que 
representam o conjunto das entidades 
dos servidores do Executivo, enviaram 
ofício ao ministro da Economia, Paulo 
Guedes, cobrando a abertura imedia-
ta de um canal de negociação. Mas o 
governo está negando qualquer tipo 
de negociação neste sentido e ainda 
quer a compreensão dos sindicatos.   

Além da reposição da inflação, os ser-
vidores querem negociar o cancelamento 
da PEC 32, da reforma Administrativa, e a 
revogação da Emenda Constitucional 95, 
que congelou os investimentos no setor 
público por vinte anos. 

Ao sancionar a Lei Orçamentária 

de 2022, o governo Bol-
sonaro cortou quase R$ 
1 bilhão do INSS, R$ 740 
milhões da educação e 
reservou apenas R$ 1,7 bilhão para re-
posição de perdas inflacionárias de uma 
ínfima parcela de servidores. No último 
mês de dezembro, Bolsonaro afirmou 
que a reposição seria concedida apenas 
a três categorias (Polícia Federal, Polí-
cia Rodoviária Federal e o Departamen-
to Penitenciário Nacional). Mas, hoje, o 
Brasil possui 1,257 milhão de servidores 
federais de diversas áreas.  

Enquanto reservou um valor ínfimo 
para o reajuste dos servidores na Lei 
Orçamentária, o Governo destinou 
R$ 37,6 bilhões para emendas parla-
mentares, dos quais R$ 16,5 bilhões 
estão no “orçamento secreto”. A Lei 
também reserva um valor de R$ 1,9 
trilhão para o refinanciamento da dívi-
da (banqueiros). 

Importante destacarmos que a ar-

recadação do Governo, em 2021, teve 
um aumento substancial em compara-
ção com 2020. Houve um aumento de 
17,3% na arrecadação de impostos, 
devido aos constantes reajustes dos 
combustíveis. Corrigido pela inflação, 
o valor representa R$ 1,971 trilhão. No 
ano anterior, a arrecadação foi de R$ 
1,679 trilhão. 

Com o objetivo de enganar os servi-
dores, devido ao ano eleitoral, Bolsona-
ro disse que o governo terá condições 
de promover a reposição apenas em 
2023. Além disso, o governo divulgou 
que está estudando um reajuste do 
auxílio alimentação, deixando evidente 
que esta seria uma maneira de calar a 
pressão dos servidores. A iniciativa ex-
clui os aposentados de uma reposição 
salarial justa e linear.

Fonte: Sindsep-PE
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“O Sindicato continuará atuante na defesa do 
serviço público”, diz a nova secretária-geral do 

Sindiserf/RS, Eleandra Raquel da Silva Koch

O que a categoria pode esperar 
dessa nova gestão do Sindiserf/RS?

A categoria pode esperar um sindi-
cato que continuará atuante na defesa 
do serviço público, contra a privatiza-
ção do mesmo, em defesa da valoriza-
ção das nossas carreiras e de mudan-
ças estruturais que possam construir 
um novo projeto de futuro para o Bra-
sil, para que o povo brasileiro possa 
se libertar dessa política nefasta de 
desmonte do país, da soberania e do 
serviço público, representado por Jair 
Bolsonaro e Paulo Guedes.

Os servidores e os trabalhadores 
tem um papel fundamental na cons-
trução de um novo projeto de futuro, 
de esperança. Mas, sem deixar de 
priorizar a luta em defesa do serviço 
público e da valorização das nossas 
carreiras, pois os servidores pagam 
a conta pela política do governo Bol-
sonaro com o arrocho salarial que 
já atinge mais de 27% das nossas 
remunerações, o congelamento dos 

nossos salários e sucateamento do 
serviço público. Então, os colegas e as 
colegas estão convidados a fortalecer 
o Sindiserf e a nossa luta pelo servi-
ço público, para que juntos possamos 
construir melhores condições de tra-
balho, valorização salarial e colaborar 
com a construção de um novo projeto 
de futuro.

 É a primeira vez que uma servi-
dora está à frente da entidade. Qual 
a importância desse fato? Fale um 
pouco da sua trajetória.

Em primeiro lugar, é uma honra re-
presentar as mulheres e as trajetórias 
de inúmeras companheiras 
que construíram o Sindiserf, 
que dedicaram as suas vidas 
na construção desse sindica-
to, mas nunca nenhuma delas 
esteve à frente da secretaria-
-geral ou da presidência. En-
tão, em primeiro lugar, me 
reconheço como resultado da 

luta dessas mulheres que construíram 
esse espaço, esse protagonismo e que 
tiveram esse compromisso.

Sou oriunda de uma família onde 
as mulheres, no caso a minha mãe, 
uma professora, sempre acreditou 
que era possível construir um mundo 
melhor para todos. Ela foi a primei-
ra presidenta de uma associação de 
moradores na cidade onde eu mora-
va, então foi no bojo dessa luta que 
lembro que me reconheci como uma 
militante, no sentido de alguém que 
queria se engajar, se associar para 
construir mudanças desde muito 
cedo. Fui militante do movimento es-

ENTREVISTA ESPECIAL*

Aos 45 anos, a servidora do Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária (Incra), Eleandra Raquel da 
Silva Koch é a primeira mulher a assumir o comando do 
Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Fede-
rais do Rio Grande do Sul (Sindiserf/RS). “É uma honra 
representar as mulheres e as trajetórias de inúmeras com-
panheiras que construíram o Sindiserf, que dedicaram 
as suas vidas na construção desse sindicato, mas nunca 
nenhuma delas esteve à frente da secretaria-geral ou da 
presidência”, declara.

A entidade representa 42 órgãos no estado e, nos úl-
timos meses, está à frente da luta contra a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 32, que propõe a reforma 
administrativa, mas, na prática, significa o fim do serviço 
público. Além disso, o funcionalismo iniciou 2022 reivindi-
cando a reposição salarial linear de 19,99%, valor referente 
às perdas acumuladas durante os três anos de governo Bol-

sonaro.  “É necessá-
rio fazer essas duas 
coisas ao mesmo 
tempo, derrotar a 
PEC 32 e lutar pelas 
nossas carreiras”, 
afirma Eleandra.

A dirigente ga-
rante que na gestão 
2022-2024, a cate-
goria pode esperar 
“um sindicato que 
continuará atuante na defesa do serviço público, contra 
a privatização do mesmo, em defesa da valorização das 
nossas carreiras e de mudanças estruturais que possam 
construir um novo projeto de futuro para o Brasil”. 

Confira a entrevista:
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tudantil secundarista, fui presidenta 
do meu grêmio, participei da união 
municipal dos estudantes secunda-
ristas e depois fui para universidade, 
militei lá também, fui do DCE. Tive, 
ainda, uma militância partidária, por-
que também acho importante tomar 
partido, participar da construção de 
um projeto mais amplo de socie-
dade. Então tenho essa trajetória, 
movimento estudantil, participação 
popular, a referência da minha mãe 
como uma mulher que mostra que as 
mulheres podem fazer política.

Qual o principal desafio do Sin-
diserf/RS no próximo período?

Conseguir mobilizar os trabalha-
dores e trabalhadoras nos seus lo-
cais de trabalho a partir da discussão 
sobre a defesa do serviço público, 
o direito ao reajuste linear dos nos-
sos salários, das nossas carreiras 
que estão achatadas, arrochadas, 
e ao mesmo tempo sabendo que se 
a gente não derrotar a PEC 32 nada 
disso será possível. Então é necessá-
rio fazer essas duas coisas ao mes-
mo tempo, derrotar a PEC 32 e lutar 
pelas nossas carreiras. No entanto, a 
gente precisa fazer parte da mudan-
ça política que precisamos construir 
no Brasil em 2022. Portanto, a gente 
precisa que os servidores públicos te-
nham protagonismo na revogação das 
reformas nefastas que foram feitas no 
governos Temer e Bolsonaro e na 
construção de mudanças estruturais. 

Os sindicatos, como um todo, 
estão perdendo representatividade. 
E no caso de entidades de classe 
de servidores, há o fato que muitas 

vezes a categoria não se 
renova, pois não há rea-
lização de concursos pú-
blicos. Como reverter isso 
e fortalecer as entidades 
sindicais?

Essa pergunta é muito 
importante e é um desafio 
na verdade. Diz respeito 
aos desafios que já re-
feri antes. Como a gente 
consegue garantir que as 
pessoas, os trabalhadores 
e trabalhadores do serviço 
público compreendam que é 
necessário fortalecer a sua 
ferramenta coletiva de mobilização 
que é o Sindicato. Mas é muito mais 
fácil fazer isso num processo de luta, 
de mobilização. Então é por isso, que 
precisamos construir, acumular mui-
ta luta política que esteja sustentada 
pelas contribuições que são feitas nos 
locais de trabalho e na base da cate-
goria. Para além disso, acredito que o 
Sindicato não deve perder o seu foco 
fundamental que é fazer política em 
defesa do trabalhador e da trabalha-
dora do serviço público, mas precisa 
pensar política de formação, precisa 
aprofundar a sua comunicação com a 
categoria, e pensar também em novas 
formas de ter presença cotidiana na 
vida das pessoas. Se há política e se 
há luta, podemos pensar em questões 
mais associativas, como por exemplo, 
convênios que não onere o Sindicato, 
mas que possa beneficiar, fidelizar os 
sócios no sindicato cotidianamente, 
mas só é possível pensar essas ações 
associativas se tivermos luta e unida-
de sindical. E acho que é possível pen-
sar isso a partir das novas formas do 

movimento sindical e do novo 
modelo trabalho no serviço pú-
blico, como o trabalho remoto 
que é novo, mas já apresenta 
inúmeras precarizações.

Qual a principal ameaça 
que um governo conserva-
dor e neoliberal representa 

para uma sociedade que precisa 
de um serviço público de qualida-
de?

A principal ameaça é de fato o 
aniquilamento da prestação de servi-
ços públicos, que vira um novo ativo, 
muito importante para o mercado. 
Imaginemos o que seria desse país 
se não houvesse o SUS durante a 
pandemia, se não houvesse mínimas 
condições de proteção social que fo-
ram construídas durante os governos 
de Lula, Dilma e anteriores, e que o 
Bolsonaro não conseguiu destruir. 
Foram essas conquistas que já exis-
tiam que garantiram que houvesse 
o auxílio emergencial de R$ 600,00, 
que fez a diferença na vida de tan-
tas pessoas e o governo não queria 
pagar. Então o principal risco de um 
governo neoliberal é a aniquilação 
dos serviços públicos, dos direitos da 
população, a mercantilização desses 
direitos e serviços. E esse é o projeto 
do governo Bolsonaro, claro que tudo 
isso num contexto de subordinação 
econômica, de entreguismo de tudo 
aquilo que vemos nos nossos bens 
coletivos naturais. É um governo que 
acredita no desmonte, na destruição. 
O risco é que eles consigam comple-
tar essa agenda entreguista. É contra 
isso que precisamos lutar.

*Leia a íntegra da entrevista no site 
Texto: Renata Machado

Fotos: Acervo Sindiserf/RS
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Empregados da Ebserh protestam por avanços no ACTs
Em todo o Brasil, empregados da Empresa Brasileira de Serviços Hos-

pitalares (Ebserh) protestaram no Dia Nacional de Lutas (10/2). Aqui no Rio 
Grande do Sul não foi diferente e houve atos nos três hospitais universitários 
que os empregados da Ebserh atuam, no Hospital Universitário de Santa 
Maria (HUSM), em frente ao Hospital Escola (HE) da UFPEL e no Anexo do 
HE, Bloco 3. Também realizaram uma mobilização, os empregados da Eb-
serh do Hospital Universitário (HU) da FURG, em frente ao estacionamento 
do CCMar, em Rio Grande.

A categoria está com processos de negociação de seus Acordos Cole-
tivos de Trabalho (ACTs), em mediação no Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) e enfrenta ameaças de retirada de direitos, desmonte e desrespeito 
por parte da Empresa e do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Na quarta-feira (9), a direção da Ebserh encaminhou uma nova proposta 
para o ACT 2020/2023, enquanto ainda estava no meio de uma reunião com 
representantes da categoria. A atitude da empresa de “vazar” a proposta foi 
alvo de repúdio da Condsef/Fenadsef, FNE, Fenam, Fenafar e CNTS, pois 
gerou muita confusão e dúvidas entre os empregados.

O empregado da Ebserh no HU-FURG e secretário da Saúde do Tra-
balhador do Sindiserf/RS, Reginaldo Luceiro Valadão avaliou as atividades 
como “extremamente positivas”.

De acordo com ele, em todo o RS trabalhadores de todas as áreas: mé-
dicas, assistenciais e administrativos participaram. “Todos nós estamos lu-
tando pelo direito à valorização, por respeito, e por um ACT digno”, disse.

O dirigente também destacou o apoio das chefias aos empregados da 
Empresa “Entenderam que essa é uma luta do trabalhador. E esperamos 
que a empresa tenha responsabilidade com os trabalhadores, pois as per-
das são grandes neste três anos e a nossa luta vai aumentar”, prevê.

Além de atos simbólicos na porta de Hospitais Universitários (HUs) em 
todo o Brasil, o Dia de Luta dos empregados da Ebserh contou também com 
movimentação nas redes sociais. 

DIA NACIONAL DE LUTAS: EBSERH E CONAB

Sofrendo ameaças com a retirada 
de direitos, empregados da Conab lu-
tam por avanços no ACT que está em 
impasse e mediação há mais de dois 
anos. Isso porque a Secretaria de Co-
ordenação e Governança das Empre-
sas Estatais (Sest) segue impondo a 
supressão de várias cláusulas sociais 
do ACT 2017/2019, hoje em vigor.

De reposição salarial, a mudan-
ças em plano de assistência à saúde, 
além da criação de normas internas 
que alteram cláusulas já firmadas, 
diversos são os pontos que vem ge-

rando polêmica e travando o ACT.
O empregado da Companhia e se-

cretário adjunto de Filiação e Política 
Sindical do Sindiserf/RS, Jorge Ildo 
da Motta, destacou a dificuldade em 
realizar mobilizações na Conab devi-
do ao baixo número de empregados 
no RS e ao fato da maioria estar no 
regime de tele trabalho, mas acredi-
ta que a data é uma oportunidade de 
conscientizar os trabalhadores.

“No momento que estamos pas-
sando no nosso país só com luta va-
mos conquistar alguma coisa em nos-

so favor”, salienta Jorge se referindo 
ao cenário de descaso e desmonte 
que está diretamente ligado à falta de 
interesse do governo em investir em 
políticas públicas voltadas para a se-
gurança alimentar do povo brasileiro.

A Conab é uma das estatais na 
mira de Bolsonaro para ser privati-
zada. Nos últimos anos o governo já 
fechou dezenas de armazéns respon-
sáveis pela distribuição e controle dos 
alimentos e de seus preços, combate 
à fome, proteção a pequenos agri-
cultores, entre outras políticas.

Conab: insegurança a quem garante segurança alimentar
Fotos: Divulgação
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Nomes Pasta 
Araci Pereira Nunes 35735 
Carlinda Apolo de Oliveira 35735 
Familiares de Eduardo Rodrigues 47690 
Familiares de Enedy Rodrigues Machado 38764 
Familiares de Jesuino Soronh Emilio 3208 
Familiares de Manoela Dias Santos 37156 
Familiares de Vicentina Macario Ribeiro 37156 
Familiares de Oswaldo Ponce de Leon 47298 
Familiares Jose Silveira da Luz 3940 
Familiares de Maria Emilia da Gloria Ferreira Cruz 1490 
Familiares de Eleana Suhin Darus 4761 
Familiares de Eduardo Moraes 3529 
Familiares de Eli da Silveira Gonçalves 3529 
Familiares de Adão de Oliveira Vaz 565 
Familiares de Durcilio Moura 3529 
Adão Alves dos Santos 45904 
Familiares de Roberto Ribeiro 729 
Familiares de Antonio Carlos dos Reis Aguiar 729 
Angelo Aladino Orofino 68 
Familiares de Breno Rodrigues Farias 3417 
Familiares de Carlos Valdir de Oliveira 3417 
Familiares de Afonso dos Santos 3417 
Adão Renato da Silva Soares 753 
Cesar Lemos da Fontoura 753 
Julia Cristina Mota da Silva 753 
Lidio Ximendes Pires 753 
Ducy Vargas Alves 3610 
Denizar da Rosa 3610 
Elauterio Rodrigues 3610 
Declecio Camargo de Almeida 3610 
Adão dos Santos 45904 

  

 

Na quinta-feira (27/1), tomamos conhecimento de no-
vos casos de práticas golpistas em nome do escritório. 
Os relatos e registros das conversas alertam que, ao fa-
zer contato, o golpista se apresenta utilizando um número 
pessoal em nome do advogado sócio Manoel Skrebsky, 
anuncia a liberação do alvará, e diz que para obter uma 
isenção de Imposto de Renda é necessário o pagamento 
de custas para a emissão de uma certidão de isenção, no 
valor de R$ 3.880,00. Os casos envolvem processos da 
Ebserh e da STEMAC.

O escritório Woida, Magnago, Skrebsky, Colla & Ad-
vogados Associados reforça que não integra em sua po-
lítica de comunicação/contato com os clientes o envio de 
mensagens e ligações para solicitar dados pessoais e/ou 
cobrança de taxas para liberação de valores processuais. 
Desde 2020, há um alerta sobre a crescente de denúncias 
deste tipo de prática, principalmente em razão do uso mas-
sivo de plataformas virtuais para a comunicação.

Neste sentido, é importante que os clientes do escritório 
lembrem que todos os dados necessários são coletados no 
momento de ajuizamento da ação, junto com o advogado/a 
responsável e de forma presencial. Após isso, o escritório 
não solicita nenhum outro dado para a liberação de valo-
res, tampouco solicita depósito ou qualquer transferência 
para liberação dos valores de uma ação.

Em caso de dúvida, antes de qualquer encaminhamen-
to, orientamos que se busque esclarecimentos junto aos 
nossos canais de contato:

CENTRAL DE ATENDIMENTO – (51) 3284.8300
CANAIS NO WHATSAPP
CANAL TRABALHISTA: (51) 993.478.201
CANAL PREVIDÊNCIA: (51) 996.735.449
CANAL CONSUMIDOR: (51) 999.772.37
CANAL SERVIDORES PÚBLICOS: (51) 992.324.015
CANAL SAÚDE COLETIVO / EBHSER: (51) 99178.0799
CANAL SAÚDE PORTO ALEGRE: (51) 98916.2481
EMAIL: woida@woida.adv.br

Escritório da assessoria 
jurídica não realiza qualquer
cobrança para liberação de 

valores de processos

O Sindiserf/RS convoca os seguintes servidores ou seus 
familiares a entrar em contato com a Assessoria Jurídica 

do Sindicato para os devidos encaminhamentos.

O Sindicato aprovou a 
prestação de contas do ano 
de 2021 em Assembleia 
Geral, realizada através do 
zoom, na terça-feira (15/2). 
A previsão orçamentá-
ria para 2022 também foi 
aprovada pelos presentes.

O Conselho Fiscal apre-
sentou as considerações 
em relação as contas e se 
pronunciou pela aprovação 
integral das contas do exer-
cício de 2021. A assem-

bleia aprovou a aprovação 
das referidas contas. Em 
seguida, o secretário de 
Finanças do Sindicato, Edi 
Frutuoso da Costa exibiu a 
previsão orçamentária para 
este ano, que também foi 
aprovada. 

A assembleia foi acom-
panhada pelo contador da 
entidade, Carlos Borsa e 
pelo assessor jurídico do 
Sindicato, Marcelo Garcia 
da Cunha.

Prestação de contas é 
aprovada em assembleia
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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)
Adjunto: 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)
Adjunto: 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 Toos (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)
Adjunto: 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

Em Brasília, Sindiserf/RS intensifica luta pela 
reposição salarial e contra a PEC 32

Diretores do Sindicato participa-
ram do ato simbólico, realizado dia 2 
de fevereiro, em Brasília, na retomada 
dos trabalhos no Congresso Nacional 
em 2022, reivindicando reposição sa-
larial emergencial linear de 19,99%, 
sem deixar a luta contra a reforma 
administrativa (PEC 32).  Foi um dia 
nacional de mobilização em defesa 
dos serviços públicos. 

 O secretário de Administração e 
Patrimônio do Sindiserf/RS, Marcolino 
Antunes de Oliveira destacou que a 
atividade foi marcada pela unidade dos 
servidores, fruto das lutas reali-
zadas em 2021 contra a reforma 
administrativa. “Os servidores 
demonstraram garra e disposi-
ção nas manifestações de hoje 
em frente ao Palácio do Planal-
to, Palácio da Justiça e no Anexo 
II. E Esperamos continuar assim 
nos estados, unidos e mobiliza-

dos, porque juntos somos mais fortes.”
O secretário de Relações Intersin-

dicais e Parlamentares, Marizar Man-
silha de Melo também esteve em Bra-
sília, participando da atividade.

A agenda fez parte do calendário 
aprovado na Plenária Nacional das 
Servidoras e dos Servidores Públicos 
Federais, ocorrida no dia 27 de janei-
ro. O ato consistiu em uma caminhada 
entre o espaço do servidor até a Praça 
dos Três Poderes, onde os participan-
tes soltaram balões com uma faixa 
que pedia “negociação já!”

O Dia Internacional das Mulhe-
res, celebrado no 8 de março está 
se aproximando e a fim de organizar 
atividades alusivas a este importante 
dia, as diretoras do Sindiserf/RS já 
iniciaram as mobilizações.

As dirigentes se reuniram nos dias 
14 e 23 de fevereiro para debater as 
ações para dialogar com as servido-
ras e empregadas públicas, além de 
participarem de reuniões do Coletivo 
de Mulheres da CUT-RS para integrar 
as atividades estaduais e nacionais.

Uma live do Sindiserf/RS sobre a 
realidade da mulher servidora está pre-
vista para o dia 11 de março, às 18h na 
página do Sindicato, no facebook. 

Acompanhe no site, mais informa-
ções.

MULHERES
Diretoras do Sindicato 

intensificam mobilização 
para o 8 de março


