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O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos 
Federais do RS (Sindiserf/RS) realizará eleições gerais 
dos membros da Diretoria Colegiada e Conselho Fiscal 
no dia 24 de novembro de 2021, no horário das 9h às 
24h, por via remota.

O secretário geral do Sindiserf/RS, Marizar Mansilha 
de Melo afirma que o processo eleitoral é um momento 
importante do sindicato. “Como em toda democracia, as 
eleições são o ponto alto para exercer a cidadania. No 
dia 24 de novembro, a categoria do Sindiserf/RS exer-

cerá esse direito de decidir o futuro da entidade”, afirma 
o dirigente.

A comissão eleitoral é composta por Joel Fernandes 
Canto, Sindicato dos Desenhistas; Cecílio Guterres, do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa 
Rita e Evandro Leonir da Silva, do Sindicato dos Traba-
lhadores dos Correios do RS. A comissão foi eleita em 
assembleia realizada no dia 29 de outubro.

No site do Sindicato, estão disponibilizadas todas as 
informações sobre as eleições do Sindicato.

Sindiserf/RS realizará eleições em 24 de novembro

Confira o passo a passo para votar
1º PASSO - Acesse o site de votação
Ao acessar a página de votação atra-
vés de seu computador ou smartpho-
ne digite seu CPF no campo indicado 
para fazer login.

2º PASSO - Responda o questionário
Uma nova aba irá se abrir com 4 per-
guntas, responda corretamente de 
acordo com suas informações.

3º PASSO - Inicie seu voto
Tudo certo para você começar a votar! 
Agora você visualiza o período das 
eleições e clica em ACESSAR VOTA-
ÇÃO.

4º PASSO - Escolha entre as 
opções
Perguntas de múltipla escolha 
serão apresentadas a você. 
Selecione a opção que repre-
senta melhor sua opinião e cli-
que em “Confirmar”.

VOTO FINALIZADO! - Salve 
seu comprovante
Parabéns! Você concluiu o 
seu voto! Salve ou imprima 
seu comprovante para realizar 
verificações futuras, se você 
desejar.

Não encontrou seu cadastro?

VOTE EM SEPARADO!
Se os seus dados não estão na lista-
gem, ou seu e-mail e celular estiverem 
desatualizados, você vota em separado.

Passo 1 - Acesse a página de votação 
através de seu computador ou smar-
tphone e digite seu CPF no campo 
indicado.

Passo 2 - Se após preencher seu 

CPF o sistema ainda não lhe iden-
tificar, uma nova tela questionando 
se deseja votar em separado será 
apresentada. Clique em SIM.

Passo 3 - Preencha seus dados e 
utilize um celular atualizado, pois 
você receberá um token (código de 
segurança) via SMS.

Passo 4 - Digite o Token (código de 
segurança) recebido em seu celular 
via SMS para prosseguir normal-
mente e completar o seu processo 
de votação.
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A gestão 2019/2021 do Sindicato, assim como tudo 
neste período, foi marcada pelo advento da pan-
demia da covid-19. Além da constate luta pelo fim 

do governo Bolsonaro e a defesa incansável dos direitos 
da categoria, composta por 42 órgãos e autarquias foi 
necessário nos adaptamos a realidade imposta pelo coro-
navírus, mas conseguimos vencer essas barreiras, seguir 
na luta defendendo os servidores e empregados públicos 
federais e fortalecendo o Sindiserf/RS.

 
O ano de 2019 foi marcado por uma intensa luta con-

tra a reforma da previdência do governo de Jair Bolsonaro 
(sem partido), que acabou com a aposentadoria dos brasi-
leiros e foi aprovada no Congresso e posteriormente, ho-
mologada no Diário Oficial da União, em 13 de novembro 
de 2019.  Os roteiros de diretores da entidade pelo interior 
do Rio Grande do Sul para a realização de assembleias e 
conversas com as bases foram constantes até a pandemia. 
Também foram realizadas reuniões com os aposentados e 
pensionistas na sede do Sindiserf/RS. 

Durante todo esse período, acompanhamos a luta dos 
servidores e empregados públicos da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh) e da Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (Conab) que buscam, na justiça, a 
garantia dos direitos conquistados e já previstos nos Acor-
dos Coletivos de Trabalhos, que estão cada vez mais sen-
do desrespeitados pelas empresas. Em 2019, realizamos 
uma conversa com o senador Paulo Paim sobre a reali-
dade da Conab. Também testemunhamos os ataques do 
governo aos órgãos vinculados ao Meio Ambiente com o 
intuito de “passar a boiada”.

Com um olhar mais amplo, percebemos que o governo 
Bolsonaro não deu tréguas e disparou sua ofensiva contra 
os direitos em todos os níveis no setor público. Os ataques 
continuaram até nos piores momentos da pandemia, ini-
ciada em março de 2020. Foi necessário se adequar ao 
home-office e auxiliar a categoria que também passou a 
atuar no trabalho remoto.

Ainda as-
sim, o Sindiserf/
RS não dimi-
nuiu sua atua-
ção nem nos 
períodos mais 
críticos da pan-
demia, sempre 
defendemos e 
o distanciamento 
social e orienta-
ções da Organi-
zação Mundial 
de Saúde (OMS). 
A vacinação em 
massa da popu-
lação também foi outro mote do Sindiserf/RS. Enquanto os 
patrões e os governantes em todos os níveis negaram o 
direito a EPIs para os trabalhadores da saúde que estavam 
na linha de frente do combate à covid-19, o sindicato lutou 
arduamente em parceria com CUT e CONDSEF, enfren-
tando o negacionismo do governo e defendendo os traba-
lhadores da área da saúde.

O Sindicato também se engajou e realizou uma oficina, 
com apoio dos técnicos do Dieese, sobre a Calculadora 
da Saúde, lançada pela Condsef, que auxiliou no mape-
amento da situação dos trabalhadores da saúde no com-
bate à pandemia. A CUT-RS encorajou as entidades e os 
trabalhadores gaúchos a retomarem as ruas por vacinas, 
empregos, auxílio emergencial de R$ 600,00 e pelo Fora 
Bolsonaro. Passamos a integrar o projeto “CUT na Comu-
nidade”, com a doação de cestas básicas para as comuni-
dades carentes de Porto Alegre. Ações sociais como essa 
também aconteceram em Santa Maria e General Câmara.

O Sindicato continua exercitando uma prática de gestão 
democrática de suas lutas, apostando na construção cole-
tiva das propostas e no engajamento dos movimentos em 
defesa do servidor público. Essa visão política se materia-
liza na sequência de assembleias, lives, cursos, reuniões 

dos grupos, frentes 
e que compõem a 
agenda dos direto-
res.  

Devido às restri-
ções no atendimen-
to do Sindicato, por 

Sindiserf/RS: balanço da gestão 2019/2021
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conta da pandemia, a assessoria jurídica tem desenvolvido 
suas atividades por demanda dos filiados que procuram a 
nossa equipe. A assessoria também participa, através de 
seus representantes em reuniões da direção, atividades 
políticas, sejam juntas a CUT, representações de base, 
sempre na luta pela manutenção dos direitos e garantias 
da categoria. 

Ainda por conta da pandemia, não foi possível realizar 
o Congresso do Sindicato, pois avaliamos que os debates 
e a mobilização sindical ficariam prejudicados.  Contudo, 
há questões relevantes ao novo momento da organização 
sindical e do mundo do trabalho que precisam ser aprofun-
dadas com urgência. Não temos dúvidas, que o Congresso 
acontecerá assim que possível e será uma oportunidade 
de fortalecimento da mobilização, da formulação e de for-
talecimento da defesa do serviço público.

Na área da comunicação, participamos do V Encontro 
de Comunicação da Condsef/Fenadsef, bem como das 
reuniões mensais dos Coletivos de Comunicação da Con-
federação e da CUT-RS. Produzimos matérias que são 
reproduzidas nos sites da CUT-RS e Condsef. E vimos a 
necessidade de criar um perfil no Twitter para participar 
das ações de twittaços promovidos pela CUT Brasil e Con-
dsef/Fenadsef.

Luta contra PEC 32 (reforma admi-
nistrativa) e Fora Bolsonaro

Desde que foi apresentada na Câmara dos Deputados, 
no dia 3 de setembro de 2020, a Proposta de Emenda 
Constitucional 32/2020, da reforma administrativa se tor-
nou foco central da luta do Sindiserf/RS, juntamente com 
a Condsef e CUT. Presente nas atividades dos servidores 
federais, estaduais e municipais, o sindicato incorporou na 
sua agenda a luta contra as privatizações e a PEC que 

destrói o serviço 
público. 

 
Plenárias e 

assembleias com 
a categoria para 
abordar esse as-

sunto foram 
realizadas pelo 
Sindicato, que 
promoveu uma 
campanha de 
mídia (com 
adesivos, ban-
deiras, faixas, ou-
tdoors e spots em 
rádios), além de 
participar da cam-
panha nacional 
“Cancela a refor-
ma” e integrar as 
ações de comunicação da Frente dos Servidores Públicos 
do RS (FSP-RS). Também, reproduzimos e distribuímos o 
gibi “As desventuras da família Silva, que a CUT-RS produ-
ziu, em parceria com o Sindserv/Caxias do Sul. 

Nos últimos meses, com a vacinação avançando em 
todo o Brasil, se intensificaram os atos Fora Bolsonaro. 
Desde maio, os diretores  e as diretoras do Sindicato mar-
cam presenças nessas atividades que já reuniram 80 mil 
pessoas nas ruas de Porto Alegre pedindo o impeachment 
do presidente. Atividades ocorridas no interior do estado 
também tem representação do Sindiserf/RS.

Chegamos ao final dessa gestão lamentando e nos soli-
darizando com as famílias das mais de 600 mil vidas perdi-
das, entre elas muitos colegas do serviço público. Enfren-
tamos, hoje, uma grave crise econômica com 14 milhões 
de desempregados e de famílias ameaçadas pela fome e 
a existência e ação de nossa entidade em conjunto com 
o movimento sindical e social teve papel importante para 
ajudar os trabalhadores a resistirem aos ataques e deter a 
escalada autoritária do governo Bolsonaro.  

Por fim, lembramos os diretores João Carlos Marques 
da Fontoura e João Ernesto Boeira e, os ex-diretores Pa-
ráclito José Braseiro de Deus e Giovanni Nunes Talavera, 
que faleceram durante a nossa gestão. Também em seus 
nomes, seguiremos em  luta!



4                                                                                                                                                      Sindiserf/RS

SECRETARIA GERAL
Titular: Marizar Mansilha de Melo (FUNASA)
Adjunta: Eleandra Raquel da Silva Koch (INCRA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRI-
MÔNIO
Titular: Marcolino Antunes de Oliveira (COMAER)
Adjunto: José Nede Ferreira Goulart (MIN. SAÚDE)
SECRETARIA DE FINANÇAS
Titular: Edi Frutuoso da Costa (COMEX)
Adjunto: João Ernesto Boeira (IBAMA) - in memorian
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Titular: José Mário Amaral Virué (IBAMA)
Adjunto: Venina Pureza de Freitas (INCRA)
SECRETARIA DE FILIAÇÃO E POLÍTICA SINDICAL
Titular: Pablo da Cunha Martins (EBSERH)

Adjunto: Maria Cristina Câmara Silva (CONAB)
SECRETARIA DE FORMAÇÃO
Titular: Ary Otávio Canabarro dos Santos (MIN. SAÚDE)
Adjunto: Luís Antônio Ribeiro (DNIT)
SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERSINDICAIS E 
PARLAMENTARES
Titular: Sabrina da Silva Preto de Oliveira (EBSERH)
Adjunto: Romário Krug Oliveira (EBSERH)
SECRETARIA DE MOVIMENTOS SOCIAIS, GÊNE-
RO E ETNIAS
Titular: Francisco de Paula Bastos Correia (MPOG)
Adjunto: Arlindo Augusto Fernandes Ximendes (MIN. 
SAÚDE)
SECRETARIA DE APOSENTADOS E PENSIONIS-
TAS

Titular: José do Patrocínio Costa Martins (MIN. 
TRANSPORTES)
Adjunto: Vivian Petit (D.PRF)
SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES
Titular: Álvaro Juscelino Lanner (UFRGS)
SECRETARIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR
Titular: Rosemary Manozzo (FUNASA)
Adjunto: Marcos Gladimir Lima Lacerda (COMEX)
CONSELHO FISCAL
Titulares: José Francisco Santin (FUNASA), Ivany Pi-
nheiro Machado (COMEX) e Eva Lourdes Silva Corrêa 
(INCRA)
Suplentes: João Carlos Marques da Fontoura (MIN. 
FAZENDA) in memoriam, Joelcio Luiz Barbosa dos 
santos (IBAMA) 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 tam-
bém no Twitter: 
@SindiserfRS

O Sindiserf/RS se-
gue pressionando os 
deputados federais 
gaúchos para que vo-
tem contra a Proposta 
de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 32/2020, 
da reforma adminis-
trativa.

A campanha dos outdoors, em 
conjunto com a Frente dos Servidores 
Públicos do Rio Grande do Sul (FSP-
-RS), segue nas ruas e tem surtido 
efeito. Na última sexta-feira (8), um 
dos deputados que votou a favor do 
parecer na Comissão Especial da Câ-
mara, contra o serviço público, postou 
um vídeo em suas redes sociais, onde 
reclama dos outdoors. O que é sinal 
de que ficou incomodado, pois sabe 
que deputado que votar contra o ser-
viço público, não volta.

O Sindiserf/RS  colocou, até agora, 
cinco outdoors. Dois em Porto Alegre 
(na Av. Bento Gonçalves, esquina com 
Av. Princesa Isabel Porto Alegre e na 
3ª Perimetral, junto ao viaduto da As-
sis Brasil). E três no interior, em Novo 
Hamburgo (Rua Joaquim Pedro Soa-
res, esquina com Av. Nicolau Becker), 
Soledade (BR 386-Tabai, próximo à 
ponte do Rio Caí) e em Santa Rosa 
(BR 472, km 8, chegada do município 
– F. Três de Maio).

Além disso, a pressão nas redes 
também continua e todo mundo pode 
participar, enviando mensagens para 
os parlamentares. O recado é um só: 
deputado que vota contra o serviço 

público, não volta!
Diga Não à reforma Administra-

tiva - O site Na Pressão disponibiliza 
canais de comunicação com deputa-
dos e senadores, é fácil e rápido lutar 
contra a reforma como pede o deputa-
do. E você pode mandar seu recado 
de qualquer lugar pelo WhatsApp, e-
-mail ou telefone. Participe da luta e 
pressione os parlamentares para que 
votem NÃO à reforma Administrativa.

Para facilitar, deixamos uma su-
gestão de mensagem:

“Senhor (a) Deputado (a):
Como eleitor (a) venho manifes-

tar repúdio à Proposta de Emenda à 
Constituição 32/2020, que está em 
tramitação nesta Casa. A Reforma 
Administrativa é um verdadeiro mas-
sacre ao servidor público, retirando 
direitos conquistados há anos. Além 
disso, a proposta não ataca o proble-
ma das desigualdades no setor públi-
co, mantém privilégios para a elite do 
funcionalismo e acaba com os servi-
ços públicos oferecidos à população.

Em 2022, teremos Eleições gerais!
Quem votar a favor, não volta!
Vote contra a PEC 32/2020.
Diga não à retirada de direitos!
#NãoàReformaAdministrativa”

PEC 32: Pressão aos deputados 
federais segue a todo vapor

No úlitmo mês, os novos represen-
tantes do Conselho Municipal do Povo 
Negro, de Porto Alegre, foram empos-
sados. O pleito ocorreu em março, por 
meio de plataforma digital devido à 
pandemia de Covid-19.

O Sindiserf/RS conta com dois 
membros. O secretário de Movimen-
tos Sociais, Gênero e Etnias, Francis-
co de Paula Correia e a conselheira 
fiscal, Eva Lourdes Corrêa.

Com 13 membros, o Conselho Muni-
cipal do Povo Negro é um órgão norma-
tivo, deliberativo e fiscalizador, com fun-
cionamento regido por regimento interno. 
Atua pela defesa de justiça social e igual-
dade de oportunidades para todos.

Representação
no CNegro

Sindiserf/RS tem duas 
vagas no Conselho

DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Deixamos aqui o nosso parabéns 
aos servidores e servidoras 

pelo dia 28 de outubro. Lembra-
mos que a data será um dia 

de luta pelos nossos direitos!


