
Atualmente a Pro-
posta de Emenda 
à Constituição 

(PEC) 32/2020, da reforma 
Administrativa, se encontra 
na Comissão Especial. 

Instalada no dia 9 de 
junho, a Comissão tem 40 
sessões para a análise do 
mérito da proposta e o de-
putado Arthur Oliveira Maia 
(DEM-BA) foi indicado rela-
tor da matéria. 

Além disso, uma série 
de quatorze audiências pú-
blicas previstas para ocor-
rer na Comissão Especial 
já estão sendo realizadas. 

Antes, a PEC 32 teve sua admis-
sibilidade aprovada pela Comissão de 
Constituição e Justiça.

 Cancela a Reforma
O Sindiserf/RS se soma aos ser-

vidores públicos de todo o país que 
estão unidos e engajados na campa-
nha Cancela a Reforma, lançada pela 
Condsef/Fenadsef com as entidades 
filiadas. A campanha disponibiliza 
uma série de materiais didáticos para 

que todos possam entender os peri-
gos da PEC 32.

Uma cartilha com verdade e menti-
ras sobre a proposta está entre o ma-
terial (todo o conteúdo está disponível 
no site do Sindiserf/RS e da Condsef).

Na Pressão
É preciso reforçar e intensificar a 

pressão aos parlamentares da comis-
são especial e cobrar que barrem a 
proposta. Para ajudar nessa luta em 
defesa do setor público é fácil. Acesse 
o site “Na Pressão”. Lá você encontra 

informações e dados para que você 
possa entrar em contato com os depu-
tados membros da comissão em seu 
estado.

Para isso, confira a lista com os 
nomes dos parlamentares membros 
da comissão especial. Em seguida, 
acesse o “Na Pressão” e selecione o 
parlamentar e seu estado e deixe seu 
recado: “Deputado que votar contra 
os direitos do povo não terá meu voto. 
Diga não à reforma Administrativa”.

Leia mais sobre a PEC 32 nas pá-
ginas 3, 4, 5 e 7.
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Em defesa dos direitos dos povos originários: 
não ao Marco Temporal e ao PL490/2007

A Constituição Federal de 1988 representou um avanço 
importante do Brasil no reconhecimento e na proteção dos 
direitos dos povos indígenas, pois efetuou o reconhecimento 
de trajetórias culturais que edificam a construção da nação 
brasileira. E, bem como, definiu que as terras tradicional-
mente ocupadas por esses povos são originárias, ou seja, 
anteriores ao próprio estado. Cabendo assim, ao estado bra-
sileiro promover e prover o reconhecimento e a delimitação 
desses territórios.

Embora, por meio da luta indígena, tenham ocorrido al-
guns avanços, as terras e culturas indígenas seguem ame-
açadas devido inúmeras formas de apropriação forçada e 
superexploração dessas terras por setores do agronegócio, 
garimpo e madeireiros. De acordo com a Articulação dos Po-
vos Indígenas do Brasil (Apib), há atualmente no Brasil 305 
povos indígenas, falando mais de 274 línguas. E outros 114 
povos indígenas isolados e de recente contato, habitando 
1.298 terras indígenas, sendo 408 homologadas e 829 em 
processo de regularização e/ou reivindicadas.

Exemplo de projetos nefastos que violam os direitos in-
dígenas foi a PEC 2015/2000 que propunha a transferência 
de responsabilidades sobre a demarcação de terras indíge-
nas do Poder Executivo para o Legislativo, desrespeitando 
a Constituição de 1988. A partir de muita luta indígena, a 
PEC foi politicamente derrotada e após foi retirada da tra-
mitação legislativa. E agora, recentemente, o Projeto de Lei 
(PL) 490/2007 é a nova ameaça às garantias constitucionais 
dos povos e terras indígenas, pois ele prevê que só poderão 
ser consideradas terras indígenas aquelas que já estavam 
em posse desses povos na data da promulgação da Consti-
tuição, 5 de outubro de 1988, isto é, o chamado marco tem-
poral legislativo. Ocorre que tal tese não se sustenta, pois 

são evidentes as enormes violações e esbulhos de terras 
indígenas que levam os povos indígenas a estarem em luta 
permanente pelos seus territórios tradicionais expropriados.

O PL490/2007, que é inconstitucional, coaduna perfeita-
mente com o contexto em que vivemos. Bolsonaro, quan-
do candidato, anunciou que em seu governo não haveria 
“um palmo de terra indígena demarcada”. Mesmo governo 
esse que declarou que dever-se-ia aproveitar a pandemia 
para “passar a boiada” na destruição da proteção ambiental.  
Exemplar dos efeitos, dessas políticas de desproteção e des-
respeito, são os processos judiciais contra o ex-ministro do 
Meio Ambiente Ricardo Sales. Ele que renunciou em junho 
de 2021, mediante a possibilidade de vir a ser condenado 
por suas ações favoráveis à flexibilização e à facilitação da 
invasão e exploração de terras indígenas por madeireiros.

No entanto, a luta indígena segue firme. Exemplo da resis-
tência indígena são as importantes mobilizações realizadas pe-
los povos indígenas no mês de junho. Contudo, o PL 490/2007, 
lamentavelmente, foi aprovado na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara de Deputados, sem que tenha sido 
considerada a sua flagrante inconstitucionalidade. Ao mesmo 
tempo, tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) a proposição 
do marco temporal. O ministro- relator já manifestou seu voto 
contrário a essa tese. Espera-se que o STF garanta a Constitui-
ção e os direitos fundamentais indígenas. 

Apoiar a luta contra o PL490 e contra a tese do marco 
temporal é uma obrigação e uma necessidade dos  movi-
mentos sociais e populares. Por isso, reafirmamos: não ao 
PL490 e à tese do marco temporal. Sim às lutas e direitos 
dos povos indígenas.

Eleandra Raquel da Silva Koch*

*É cientista social, servidora pública federal e 
secretária-geral adjunta do Sindiserf-RS

Haroldo Heleno/CIMI
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Gibi sobre pesadelo da reforma administrativa será 
distribuído para associados do Sindiserf/RS

O Sindicato dos Servidores e Em-
pregados Públicos Federais do RS 
(Sindiserf/RS) distribuirá, para os as-
sociados, a revista em quadrinhos “As 
Desventuras da Família Silva” sobre o 
pesadelo da reforma administrativa.

“As Desventuras da Família Silva” 
é um gibi com oito páginas, que surgiu 
a partir de uma provocação do pre-
sidente da CUT-RS, Amarildo Cenci, 
como forma de explicar melhor à po-
pulação as maldades da PEC 32/2020. 
A ideia foi abraçada pela diretora da 
CUT-RS e presidente do Sindicato dos 
Servidores Municipais de Caxias do Sul 
(Sindiserv), Silvana Piroli, e executada 
pelo cartunista Fredy Varela, junto com 
o departamento de comunicação da en-
tidade e o acompanhamento da Central.

“Minha intenção com este material 
é estabelecer uma proximidade com 
os leitores, por meio de estudo dos 
traços, cores e uma boa história, e 
creio que consegui fazer esta cone-
xão”, avalia Varela.

A tiragem inicial foi de 30 mil exem-
plares, destes, seis mil são do Sindi-
serf/RS que irá enviar o material jun-
to com o jornal da entidade para os 

servidores associados. A publicação 
conta a história de uma família. O pai, 
a mãe e os dois filhos enfrentam as 
dificuldades pós-reforma administra-
tiva, caso a PEC 32 seja aprovada, 
como a falta de concursos públicos, 
a precarização dos serviços de 
saúde e educação, além do au-
mento da corrupção.

“O gibi demostra no cotidia-
no das famílias o que significa 
a reforma administrativa. O 
que significa esses serviços 
deixarem de existir. O que significa es-
tes serviços serem feitos por pessoas 
que não são servidores concursados 
e mudam a cada momento dependen-
do da vontade do governante. É um 
retrato da precarização do serviço pú-
blico que traz a reforma administrati-
va”, explica a secretária geral adjunta 
do Sindiserf/RS, Eleandra Raquel da 
Silva Koch.

A servidora também integra a dire-
ção da CUT-RS e acompanhou toda a 
construção da revista em quadrinhos. 
Eleandra destaca que o objetivo é 
dialogar com a população para que a 
sociedade entenda que não é verdade 

que 
PEC 32 
visa acabar com 
privilégios. “Os servidores pú-
blicos não são privilegiados, estamos 
com nossos salários congelados há 
mais de cinco anos”.

De acordo com ela, os mais atin-
gidos por essa reforma administrativa 
serão os servidores municipais, que 
tem uma remuneração média de 2,5 
salários mínimos. “O objetivo do go-
verno é entregar os serviços públicos 
para que o mercado possa lucrar e o 
gibi mostra isso, com arte, com dese-
nhos e com alegria”, destaca.

“As Desventuras da Família Silva” será entregue 
junto com a edição do jornal aos sócios(as) e pode 

ser acessado no site do Sindicato

Superpedido de impeachment de Bolsonaro é entregue
Os escândalos da com-

pra superfaturada da vacina 
indiana Covaxin e as denún-
cias de cobrança de propina 
para compra do imunizante 
da AstraZenica e a morte em 
decorrência da Covid-19 de 
mais de 514 mil pessoas no 
Brasil, muitas das quais po-
deriam estar vivas se o país 
tivesse começado a vacinar 
mais cedo, são mais do que 
suficientes para o presiden-

te da Câmara dos Deputa-
dos, Arthur Lira (PP-AL) dar 
andamento ao superpedido 
de impechment contra o 
presidente Jair Bolsonaro 
(ex-PSL).

A afirmação é do vice-
-presidente da CUT, Vag-
ner Freitas, que esteve em 
Brasília para acompanhar 
o protocolo do superpedido 
de impeachment, no dia 30 
de junho. Somente da CUT, 

este é o terceiro ou quarto 
dos mais de 120 pedidos pe-
dido de impeachment que já 
foram entregues,.  

A CUT, centrais sindicais, 
partidos de diferentes linhas 
políticas e ideológicas, além 
de várias entidades dos mo-
vimentos sociais e da entida-
de civil, ao todo mais de 700 
entidades e pessoas físicas, 
assinam o superpedido.

O pedido imputa a Bol-

sonaro 23 crimes previstos 
na lei 1.079/50, conhecida 
como Lei do Impeachment. 
Entre eles, cometer ato de 
hostilidade contra nação 
estrangeira, tentar dissolver 
o Congresso Nacional, atra-
palhar investigações, violar 
o direito à vida dos cidadãos 
na pandemia, incitar milita-
res à desobediência à lei e 
não agir contra subordina-
dos que agem ilegalmente.
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Três parlamentares gaúchos são titulares na Comissão 
Especial, da Câmara dos Deputados, que vai analisar o 
mérito da PEC 32/2020, da reforma Administrativa: Alceu 
Moreira (MDB), Osmar Terra (MDB) e Marcelo Moraes 
(PTB). O Sindicato quis saber o que os deputados pensam 
sobre o assunto. Entre os dias 15 e 17 de junho, entramos 
em contato via telefone com as assessorias de imprensa 
dos parlamentares* e por e-mail enviamos a seguinte per-
gunta: “Como integrante da Comissão Especial da PEC 32, 
qual a sua opinião sobre a reforma administrativa?”. Não 
houve respostas.

Os três deputados que representam a sociedade gaú-
cha na Comissão não se manifestaram, perderam a opor-
tunidade de falar com o povo que o elegeu e com uma 
categoria que será destruída caso a reforma administrativa 
seja aprovada e sancionada. Para o Sindiserf/RS já está 
bastante evidente a posição desses parlamentares.

“Lamentavelmente, os deputados aqui do RS que par-
ticipam da comissão especial da PEC 32 não se propõem 
a prestar contas do projeto ao povo gaúcho”, afirma a se-
cretária geral adjunta do Sindiserf/RS, Eleandra Raquel da 
Silva Koch. Para a dirigente, isso revela que eles não têm 

preocupação alguma com a defesa do serviço público, ao 
contrário são favoráveis a PEC 32, que não é uma reforma 
e sim a destruição do serviço público.

“Isto é: o fim: do Sus, da educação pública e da prote-
ção social.  O que depreende-se da desconsideração dos 
três deputados gaúchos, ao ignorar os questionamentos 
realizados, é que eles concordam com a entrega dos servi-
ços públicos para o mercado e o lucro”, acredita Eleandra.

Por fim, ela chama a atenção para a importância de 
pressionar todos os parlamentares para que votem contra 
a PEC 32. “O Sindiserf/RS, a CUT  e a Condsef integram 
várias campanhas para pressionar os deputados e é ur-
gente fazer isso, precisamos exigir que eles votem a favor 
do povo e contra a destruição do serviço público”, enfatiza.

A proposta de reforma administrativa tem como obje-
tivo 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 disso, a PEC abre caminho para o aprofun-
damento das práticas de terceirização, privatização e, no 
limite, extinção de órgãos e instituições e sua substituição 
pela iniciativa privada.

E os suplentes? Na CCJ, eles votaram 
contra a reformaO Sindiserf/RS também procurou as assessorias dos de-

putados que são suplentes na Comissão Especial Marcel Van 
Hattem (NOVO) e Paulo Pimenta (PT), para os mesmos respon-

derem o que eles pensam sobre o PEC 32. 
Até o fechamento desta edição, Van Hattem 
não havia respondido nosso e-mail. Por telefone, a assessoria 
de imprensa informou que a matéria estava em discussão no 
partido. Já Pimenta, enviou um vídeo para o Sindicato, mani-
festando sua posição contrária à reforma administrativa.

Na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), da Câmara dos 
Deputados, três parlamentares 
gaúchos votaram contra a aprova-
ção da admissibilidade da reforma 
administrativa. São eles: Maria do 
Rosário (PT), Fernanda Melchio-
nna (PSOL) e Pompeo de Mattos 
(PDT). Os três foram procurados 
pelo Sindicato e mandaram víde-
os defendendo o cancelamento da 
PEC 32. Os vídeos podem ser con-
feridos na página do Sindiserf/RS 
no facebook.
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O discurso ado-
tado pelo governo 
de Jair Bolsonaro 
para defender a re-
forma administrativa, 
é cheio de mentiras. 
Uma delas é de que 
a reforma atingirá 
apenas os futuros 
servidores, isso não 
é verdade. A PEC 32 
atinge não só os ser-
vidores ativos como 
os aposentados. 

Atualmente, o ín-
dice de reajuste sa-
larial dos servidores 
da ativa é repassado 
automaticamente às aposentadorias do Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS). A reforma administrativa acaba com essa paridade e os aposentados 
ficarão à própria sorte para conseguir reajustes.

O secretário de Aposentados e Pensionistas do Sindicato dos Servidores e 
Empregados Públicos Federais do RS (Sindiserf/RS), José do Patrocínio Costa 
Martins acredita que a situação dos aposentados é igual ou ainda pior do que 
dos servidores que estão na ativa. “E com a reforma administrativa irá piorar, 
pois não podemos esperar nada desse governo”, alerta ele. 

A secretária adjunta da pasta, Vivian Petit também salienta a triste realidade 
dos servidores aposentados que, segundo ela, são lembrados apenas para tirar 
direitos. “Estamos valendo mais mortos do que vivos para o governo. E a so-
ciedade nem lembra o quanto trabalhamos e fomos desprezados por diversos 
governos”, declara a dirigente.

A proposta prevê ainda que os novos servidores contribuirão ao Regime Ge-
ral de Previdência Social (RGPS) e não ao RPPS. Com isso, as contribuições 
desses novos servidores deixarão de abastecer o regime dos atuais aposenta-
dos e serão encaminhadas ao INSS, o que vai gerar um colapso no RPPS e, 
provavelmente, o seu fim.

Mobilização é fundamental
Atualmente, a PEC está tramitando na Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados e diante desse cenário de ataque ao servidor e ao serviço público, 
pressionar os parlamentares para votar contra é necessário. Os dirigentes res-
saltam a importância da mobilização para barrar a PEC 32.

“Precisamos unir forças de todos, ativos e aposentados. A mobilização total 
de todos os servidores é fundamental para o cenário não ficar ainda pior”, afir-
ma José do Patrocínio. 

Já Vivian recorda que as mulheres sempre são as mais atingidas nas refor-
mas governamentais. “Vamos ser esquecidas. Precisamos lutar contra a PEC 
pois não somos números, somos pessoas. A reforma administrativa vai tirar o 
que resta da nossa dignidade”, garante a dirigente.

Servidores aposentados são alvo 
da reforma administrativa

TST homologa acordo 
entre Ebserh e entida-
des representativas 
dos trabalhadores

Documento garante, entre 
outros pontos, manutenção de 
todos os direitos do atual ACT, 
devolução do ponto cortado 

em 13/5 e dos abonos, além de 
suspensão do dissídio coletivo 

até 31 de janeiro de 2022
Foi homologada e publicada pelo 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) a 
ata do acordo firmado entre a Empre-
sa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh) e as entidades representa-
tivas dos trabalhadores (Processo nº 
DCG-1000761-57.2021.5.00.0000), 
que suspendeu o dissídio coletivo em 
andamento até a data de 31 de janeiro 
de 2022. Conforme definição da audi-
ência de conciliação do dia 29 de ju-
nho, o acordo garante:

-  A suspensão da tramitação do dis-
sídio coletivo de greve até 31/1/2022;

- A Ebserh procederá à devolução 
dos valores descontados no salário 
dos empregados a título de “falta de 
greve”, referente ao dia 13/05/2021, 
até a folha de setembro de 2021;

- A Ebserh concederá dois abonos 
referentes ao período 2021/2022 aos 
empregados, a serem gozados até 
28/2/2022, nos moldes da Cláusula 
16ª do ACT 2018/2019;

- A prorrogação de todas as cláusu-
las atualmente vigentes até a assina-
tura do novo ACT ou o julgamento do 
dissídio coletivo de greve; e

- A retomada das negociações en-
tre as partes a partir de 1º de fevereiro 
de 2022, referentes às duas últimas 
datas-bases anteriores.
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No dia 24 de junho foi realizada 
uma reunião ordinária do Conselho 
de Administração (CONAD), onde a 
Resolução ad referendum GEAP/
CONAD Nº 492/2021, emitida por 
ato isolado do Presidente do Con-
selho de Administração e represen-
tante da Casa Civil, Thiago Meirel-
les, não foi submetido a voto.

Entre os pontos de pauta estava 
novamente a Resolução GEAP/CO-
NAD 492/2021, que anula o acordo 
feito com as entidades sindicais a 
qual pretende promover aumentos 
entre 15% e 20% nos planos de saú-
de de cerca de 80.000 beneficiários.

Segundo informações, foi uma 
reunião dura, os conselheiros eleitos 
se manifestaram contrários ao rom-
pimento de acordos homologados, 
inclusive acordos celebrados na jus-
tiça. Em ato arbitrário, o Diretor-Pre-
sidente da GEAP, Ricardo Figuei-
redo, decidiu encaminhar desde o 
início do mês correspondências aos 
beneficiários abarcados pelos acor-
dos, informando sobre a nulidade e 
reajustes dos planos de saúde.

A assessoria jurídica da Cond-
sef/Fenadsef está acompanhando a 
situação e em breve, será chamada 
uma reunião para discutir o tema.

Informe sobre o GEAP

Sindicatos alertam empresa e reivindicam livre acesso aos banheiros
Sindiserf/RS se somou a um con-

junto de entidades que apoiou o ato, 
em frente à empresa Calçados Beira 
Rio, promovido pelo Sindicato dos 
Sapateiros de Novo Hamburgo. A ati-
vidade realizada dia 13 de julho foi 

para advertir a empresa, para que não 
ocorra como na fábrica de Calçados 
Zenglein, onde uma trabalhadora uri-
nou nas calças, após ser impedida de 
ir ao banheiro.

“Nós, trabalhadores, vendemos 
nossa força de trabalho, 
mas nunca a nossa digni-
dade”, enfatizou a sapateira 
e diretora do Sindicato, An-
gélica do Nascimento. De 
acordo com ela, os traba-
lhadores não aceitam mais 
o controle do banheiro. A 
secretária geral adjunta 

do Sindiserf/RS, Eleandra Raquel da 
Silva Koch, garantiu que a represen-
tação dos servidores públicos federais  
não podia estar em outro lugar, se não 
neste ato. A dirigente acredita que 
essa luta pela dignidade, pelo acesso 
ao banheiro irá acumular e terá fruto 
nas negociações da campanha sala-
rial. “Nós, servidores públicos, esta-
mos lutando contra uma reforma que 
irá destruir o serviço público e acabar 
com o SUS,  com as escolas e cre-
ches. Somos todos trabalhadores e é 
uma honra caminhar ao lado de vo-
cês”, finalizou.

SOLIDARIEDADE

A sessão da CPI da Pande-
mia realizada no dia 25 de junho, 
ouviu o servidor do Ministério 
da Saúde Luis Ricardo Miranda 
e seu irmão, o deputado federal 
Luis Miranda (DEM-DF). Eles 
fizeram denúncias que vão con-
tribuir com as investigações do 
possível caso de corrupção en-
volvendo a importação da vacina 
indiana Covaxin. 

A sessão trouxe à tona o esque-
ma, assim como levantou considera-
ções sobre a importância da estabili-
dade do servidor público. Um direito 
que está sendo ameaçado pela Refor-
ma Administrativa.

Em depoimento, Luis Ricardo Mi-
randa contou que, durante a análise 
dos documentos no processo de com-
pra da Covaxin, foram encontradas in-
formações divergentes das contidas no 
contrato original firmado entre a Bharat 
Biotech e o Ministério da Saúde.

A denúncia foi levada ao presi-
dente Jair Bolsonaro, que citou o nome 
do líder do governo na Câmara, depu-
tado Ricardo Barros (PP-PR), como 
suspeito de ser o mentor por trás das 
irregularidades. O Planalto nega as 

acusações. Desde então, o servidor 
e o irmão passaram a ser ameaçados 
pelo ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência, Onyx Lorenzoni, e pelo 
assessor da Casa Civil, Élcio Franco.

O servidor deixou claro que só 
teve coragem de denunciar a questão 
por conta da estabilidade, que o pro-
tege da demissão ou de uma possível 
retaliação.

“Meu cargo não é indicação polí-
tica. Não sou filiado a nenhum partido. 
Meu partido é o SUS. Minha função é 
trabalhar para que os insumos e vaci-
nas cheguem de maneira mais rápida 
possível aos braços dos brasileiros, 
realizando toda parte de importação e 
de desembaraço o mais rápido possí-
vel. Trabalho em defesa do interesse 
público”, disse.

Fonte: Brasil de Fato

Denúncia na CPI da Covid foi garantida por 
estabilidade de servidor público
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Documentos necessários para a filiação:
- Ficha de filiação preenchida, todos os campos com letra legível, endereço, 

nome completo, e-mail e número de telefone.
- Escanear o último contracheque (legível).
- Autorizar o desconto em folha de pagamento ( 0,75% da remuneração).

Como autorizar no portal do servidor SOU GOV.br: 
- Entrar no portal GOV.br (pode ser pelo APP SOU gov.br).
- Colocar CPF e  senha.    
- Ir em consignações - Outras consignações descontadas em folha - Autori-

zar desconto em folha - (selecione tipo de consignação) - DESCONTO SINDI-
CATO (marcar este): Sindicato dos Servidores Federais do RS.

- Autorizar.
- Imprimir todos os documentos (ficha de filiação, contra cheque e autoriza-

ção do desconto em folha) enviar por e-mail: sindiserfrs.org@gmail.com.

Como fazer a filiação no Sindiserf/RS

Reforma administrativa é tema de plenária do Sindicato
Atividade também elegeu delegados(as) 
para a Plenária Estatutária da CUT-RS
Foi realizada no final da tarde de 14 de julho, a plená-

ria do Sindiserf/RS, realizada através do zoom. O encontro 
discutiu a mobilização contra a PEC 32 e a eleição dos 
delegados e delegadas à 16ª plenária estadual da CUT.

O assessor jurídico da entidade, Marcelo Garcia Cunha 
informou que a PEC 32, que dispõe sobre a reforma Admi-
nistrativa está em tramitação no Congresso e atualmente se 
encontra na Comissão Especial da Câmara dos Deputados.

A proposta tem como objetivo retirar mais recursos do 
setor público, acabar com a estabilidade dos servidores e 
ocupar os cargos públicos com apadrinhados dos gover-
nos, promovendo a corrupção no setor. “Quando o servidor 
não é estável, é o serviço público que fica instável”, des-
tacou Marcelo. “Portanto, é necessário que esse serviço 
tenha a garantia que ele é prestado por alguém capacitado 
e técnico para isso, sem vínculos com políticos”.

Além disso, a PEC abre caminho para o aprofundamen-
to das práticas de terceirização, privatização e, no limite, 
extinção de órgãos e instituições e sua substituição pela 
iniciativa privada. “Com a PEC e a possível unificação de 
regimes de contratação, vamos voltar há anos atrás. A re-
forma vem para destruir o serviço público e desconstitucio-
nalizar direitos”, garante ele.

Após a fala do advogado, os servidores federais relata-
ram suas experiências nos órgãos que estão lotados e como 
o combate à PEC é fundamental para evitar o desmonte do 
serviço público, que prejudicará a sociedade brasileira.

Plenária cutista: O presidente da CUT-RS, Amarildo 
Cenci falou sobre a plenária Estatutária Estadual RS, que 

será realizada em formato virtual, através da plataforma 
Zoom, nos dias 3 e 4 de setembro, com o tema “Trabalho, 
Direitos e Democracia”. O Fora Bolsonaro e as eleições de 
2022, os desafios e a agenda do próximo período serão 
alguns dos assuntos debatidos na atividade.

Segundo Amarildo, enfrentar a política nefasta do presi-
dente de Jair Bolsonaro é o ponto central. “Ele passa o re-
cado e repica por aí, aqui no RS tem Leite vendendo tudo e 
Porto Alegre tem o Melo implantando reformas destruidoras”. 

 Ele também contou que um dos pontos da plenária 
cutista será “como podemos nos melhor organizar sindi-
calmente. Tanto na estrutura sindical como nos locais de 
trabalho, fazendo o debate com a base”.

Delegação: Rosemary Manozzo, Maria Cristina Câma-
ra Silva, Carla Vanessa Pereira Fernandes e Vivian Petit 
foram eleitas delegadas, além de Eleandra Raquel da Silva 
Koch, que por ser secretária de Meio Ambiente da CUT-
-RS, é delegada nata.

Respeitando a paridade, os delegados eleitos foram, 
Marcolino Antunes de Oliveira, José Mário Amaral Virué, 
Reginaldo Valadão e Joelsio Luiz Barbosa dos Santos. Na 
suplência foram eleitos Walter Aragão.

Após o evento, haverá uma plenária para a delegação 
compartilhar a experiência e os encaminhamentos.

Sede da Assessoria Jurídica:
Rua Andrade Neves, 155/116, Centro, 
Porto Alegre. Segunda a quinta, das 
14h às 18h, pelo tel. (51) 3284-8300

O Sindiserf/RS convoca: Vitorio 
Pozzer e Florencio Avila (pas-
ta 535), Luiz Padilha de Oliveira 
(pasta 38072), Rubem Maciel Ba-
tista da Rocha (pasta 165), Edson 
Aloysio Hausmann (pasta 46865), 
Edson Centenleghe (pasta 46865) 
ou familiares a entrar em contato 
com a Assessoria Jurídica para os 
devidos encaminhamentos de pro-
cesso judicial.

AVISO IMPORTANTE
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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)
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 também
no Twitter: 

@SindiserfRS

Informamos que o atendimento presencial na sede do 
Sindiserf/RS segue suspenso por tempo indeterminado.

Estamos seguindo as orientações da Organização Mundial 
de Saúde e demais órgãos competentes como 

forma de conter a pandemia de covid-19.

Telefones para qualquer tipo de informação sobre 
os serviços prestados pelo Sindicato:

Secretaria do Sindiserf/RS: (51) 98156.7771
Secretaria de Administração: (51) 98123.8387

Agradecemos a compreensão!

ATENÇÃO: EXPEDIENTE DO SINDICATO

FORA BOLSONARO

Servidores se somam aos milhares que vão 
às ruas protestar contra o governo

Os dias 29 de maio, 19 de junho, 3, 13 e 24 de julho fo-
ram marcados por atos contra o governo de Jair Bolsonaro 
(ex-PSL), em todo o Brasil. Os diretores do Sindiserf/RS tem 
marcado presença nas atividades em Porto Alegre e nas cida-
des do interior.

Os participantes reivindicam também vacina já para todos e 
todas, auxílio emergencial de R$ 600 para combater a fome e 
o desemprego, defesa dos serviços públicos e contra a reforma 

administrativa, e não aos cortes na 
educação e às privatizações.

Usando máscaras de pro-
teção, procurando manter dis-

tanciamento e carregando faixas e cartazes, as caminhadas 
pelas ruas do centro 
da capital gaúcha são 
acompanhadas de gri-
tos de “Bolsonaro geno-
cida”, “Fora Bolsonaro” 
e “vacina no braço e 
comida no prato”. 

O Sindiserf/RS con-
tinuará nas ruas contra 
a PEC 32 e pelo Fora 
Bolsonaro.


