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Governo propõe reajuste salarial de 7,8% 
aos servidores públicos federais

Após seis anos sem reajuste 
salarial, os servidores públi-
cos federais receberam, no 

dia 17 de fevereiro, a seguinte propos-
ta: um reajuste salarial de 7,8% sobre 
a atual remuneração, a partir de 1o de 
março de 2023. Para o auxílio-alimenta-
ção, a proposta é de 43,6%, referente à 
variação acumulada do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
de fevereiro/2016 a fevereiro de 2023, 
passando de R$ 458,00 para R$ 658,00.

A proposta veio oficializada no Ofí-
cio SEI No 4410/2023, do Ministério 
da Gestão e da Inovação em Serviços 
Públicos, após a primeira reunião da 
Mesa Nacional de Negociação Per-
manente, realizada dia 16, em Brasí-
lia. A próxima reunião está marcada 
para o dia 28 de fevereiro, terça-feira.

A secretária-geral do Sindicato dos 
Servidores Públicos Federais do RS 
(Sindiserf/RS), Eleandra Raquel da Sil-
va Koch destaca que a negociação e a 
proposta são conquistas dos servidores. 
“Sabemos que a proposta do governo 
é emergencial. Porém, lutaremos para 
melhorar esse índice para 2023 e inicia-
remos, de imediato, a campanha salarial 
de 2024”, garante ela.

O documento afirma ainda que o 
governo fará gestão junto ao Congresso 

Nacional para a retirada da 
Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) 32/2020; 
da reforma Administrativa. 
“Esse anúncio, que o gover-
no pedirá a extinção da PEC 
32 é mais uma vitória impor-
tante da categoria.”

Além disso, garante que 
a retomada das Mesas Se-
toriais está vinculada à revi-
são do Subsistema de Rela-
ções de Trabalho no Serviço 
Público Federal, previsto no 
Decreto no 7.674, de 20 de 
Janeiro de 2012.

Para a Condsef/Fenad-
sef há espaço para debate 
que possibilite ampliar o 
orçamento previsto para 
remuneração do funciona-
lismo. A entidade considera 
importante, além de debater 
o percentual de reajuste emergencial, 
incluir a necessidade de reajustar o va-
lor da contrapartida que o governo paga 
nos planos de saúde da categoria. Hoje 
os servidores arcam em média com 
70% desse valor. Vale destacar que a 
Geap, plano de autogestão que atende 
a maioria dos servidores e seus fami-
liares, já anunciou reajuste de 9% em 

seus planos. Esse benefício, diferente 
do auxílio-alimentação que contempla 
apenas servidores ativos, também al-
cança aposentados e pensionistas.

No dia 28 de fevereiro, o Sindiserf/
RS realizará uma mobilização nos ór-
gãos, seguindo orientação da Condsef/
Fenadsef que está programando um 
dia nacional de luta dos servidores, 
com atos em Brasília e nos estados.

Uma nova reunião já está confirmada para o dia 28 de fevereiro. Sindiserf/
RS e o conjunto das entidades seguirão mobilizando a categoria. Reajuste já!
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O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos 
Federais do RS  (SINDISERF/RS) informa que afastou 
um dos seus diretores, trabalhador vinculado à Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH. A medida 
se deu após a entidade ter conhecimento, pela impren-
sa, de que o mesmo estaria envolvido em atos ilícitos no 
Hospital Universitário da FURG.

Diante da gravidade dos fatos em apuração, sem im-
plicar qualquer consideração prematura acerca da culpa 
de um diretor, ao qual deve ser assegurado o devido pro-
cesso legal, a diretoria do SINDISERF/RS, em reunião 
extraordinária realizada em 23 de janeiro de 2023, deci-
diu afastá-lo de suas atribuições estatutárias e atividades 

sindicais até que os fatos sejam devidamente apurados 
pelas autoridades competentes, sendo a ele vedado pra-
ticar qualquer ato em nome do SINDISERF/RS durante o 
afastamento.

Por fim, o SINDISERF/RS, na qualidade de entidade 
sindical amparada nos mais altos valores sociais e de 
defesa do Serviço Público, repudia veementemente qual-
quer ato que atente contra a vida e a dignidade humana 
e, bem como, manifesta o repúdio a qualquer tentativa de 
vincular tais malfeitos às entidades sindicais representa-
tivas.

DIREÇÃO DO SINDISERF/RS
Porto Alegre, 23 de janeiro de 2023

Nota de esclarecimento

Em reuniões com empregados da Ebserh, em Rio Grande, Sindiserf/RS 
reforça a importância do sindicato e da união da categoria

Diretores do Sindiserf/RS passa-
ram o dia 25 de janeiro em Rio Gran-
de, no sul do estado, conversando 
com as empregadas e os empregados 
da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) que atuam no 
Hospital Universitário da FURG (HU-
-FURG). A iniciativa se deu após a 
entidade ter conhecimento, pela im-
prensa na segunda-feira (23), de que 
um de seus diretores, trabalhador vin-
culado à Ebserh, estaria envolvido em 
atos ilícitos no HU.

Os dirigentes conversaram com 
os trabalhadores no começo da tarde 
e da noite para contemplar os dois 
turnos de trabalho e enfatizaram que 
ainda na segunda-feira, o diretor em 
questão, foi afastado temporariamen-
te de suas atividades sindicais, confor-
me nota emitida pelo Sindiserf/RS. 

Na conversa com os trabalhado-
res, a secretária geral do Sindiserf/RS, 

Eleandra Raquel da 
Silva Koch lembrou a 
luta pelo Acordo Cole-
tivo de Trabalho (ACT) 
e garantiu que nada 
será diferente. 

“Vamos nos mo-
bilizar para garantir 
um Acordo justo que 
atenda as demandas 
da categoria. Lamen-
tamos profundamente 
essa situação, que é uma ação indivi-
dual e repudiamos esse fato que está 
em apuração. Por isso, precisávamos 
vir conversar com vocês”, disse.

O secretário de Saúde do Tra-
balhador em exercício da entidade, 
Jaques Boeno também lamentou a 
situação, ressaltou a necessidade da 
investigação, que está sob sigilo, e a 
agilidade do Sindiserf, que respondeu 
assim que soube da situação. “Preci-

samos manter a mobilização e a for-
ça da categoria aqui no HU-FURG. 
O Sindicato não é feito por uma ou 
duas pessoas, o Sindicato é feito por 
todos os trabalhadores,” pontuou o 
dirigente que é empregado da Eb-
serh no Hospital Escola da UFPEL.

“Minha proposição é que olha-
mos para frente, pois temos pautas 
para tocar”, afirmou o assessor ju-

rídico da entidade, Cezar Ramos, que 
também destacou a ação imediata do 
Sindiserf/RS de afastar o diretor con-
forme prevê o estatuto do Sindicato. 
Para o advogado, essa medida é a 
“forma mais sensata e menos doloro-
sa para cada um de nós.”

A empregada do HU-Furg, Tatiane 
Amaral que representou os trabalha-
dores na plenária nacional da Ebserh, 
realizada no começo de dezembro, 
relatou como foi a atividade e reforçou 
a necessidade da união da categoria 
para fortalecer a luta pelo ACT. “Por 
isso é imprescindível a participação 
de todos nas assembleias que o Sindi-
cato convoca, pois é aonde são deci-
didas as demandas”, explicou ela.

Durante o dia, os dirigentes tam-
bém se reuniram com representantes 
da administração do Hospital, onde 
trataram de assuntos institucionais.
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Os servidores(as) e empregados(as) públicos federais da base do 
Sindiserf/RS podem se filiar à entidade através do site. Para se filiar 
é preciso o número de matrícula do SIAPE e demais dados pessoais. 
Também é necessário autorizar a filiação no portal SOU GOV.

A novidade faz parte do novo site do Sindicato, que está no ar desde 
o dia 22 de dezembro. A página conta com recursos de navegação mais 
dinâmicos que pretendem facilitar o acesso às principais informações de 
interesse do servidor federal e empregado público gaúcho. 

A secretaria de Comunicações do Sindiserf/RS, Rosemary Manozzo 
destacou que o novo site levará mais informações para os trabalhado-
res. “Estamos repaginando e com a possibilidade de os sócios poderem 
interagir mais conosco.” Para a dirigente, as entidades sindicais devem, 
cada vez mais, utilizar de novas ferramentas de comunicação como site 
ou aplicativos. 

O Sindicato tem, também, um canal direto com a categoria através 
do whatsapp, para receber todas as informações no seu telefone, é só 
seguir as instruções ao lado. 

ACT da Conab é pauta de reunião entre Sindiserf/RS 
e empregados da Companhia

O Sindicato realizou uma assembleia 
com as empregadas e empregados da 
Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), na tarde de 9 de fevereiro, na 
sede da Companhia. A pauta foi o Acor-
do Coletivo de Trabalho (ACT).

O ofício 01/2023 da Fenadsef, As-
nab e Fisenge enviado ao Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
foi lido na reunião. O documento con-
ta que as audiências de conciliação no 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
avançaram para um acordo, a ser assi-
nado, sobre a proposta de reajuste de 
9,92%, em novembro de 2022, e, duas 
semanas depois, chegaria a 18,42%. A 
Conab não concordou com o acordo, 
por isso ainda não foi assinado, pois o 

mesmo não incluiria quatro cláusulas 
específicas que a Companhia estava 
condicionando ao reajuste.

A Condsef/Fenadsef e demais en-
tidades representativas dos servidores 
defendem o acordo e que os pontos 
do contrato com a GEAP, reajuste no 
auxílio alimentação e creche, indicação 
de pessoas de fora do quadro funcional 
para cargos operacionais e a liberação 
dos dirigentes sindicais e associativos 
sejam debatidos posteriormente.

A secretária geral do Sindiserf/RS, 
Eleandra Raquel da Silva Koch expli-
cou que a reunião não era deliberati-
va, mas importante para a mobilização 
e para garantir o reajuste. “Sabemos 
que ainda há muito debate sobre o 

Serviço de Assistên-
cia à Saúde (SAS) e 
a Geap. E ninguém 
que entrar no dissí-
dio porque há risco 
de perdas de direito”, 
declarou ela.

“Em qualquer 
cenário temos que 
nos mobilizar, fazer 
a luta capital versus 

trabalho. Além disso, entendemos que 
o debate fortalece a mobilização e 
também, porque não tem nada ganho 
ainda”, disse.

A assessora jurídica do Sindiserf/
RS, Gabriela Marques explicou o que 
significa a negociação ir à dissídio: “se 
acontecer, a negociação inicia do zero. 
Até agora não temos nenhum acordo 
assinado, há apenas a intenção.”

“Os gestores precisam entender 
que o maior patrimônio das empresas 
é o trabalhador”, disse o secretário ad-
junto de Filiação e Política Sindical da 
entidade, Jorge Ildo da Motta, que é 
empregado da Conab.

Os empregados da Conab estão há 
quatro anos sem conseguir fechar um 
ACT e desde o início, a Conab insistiu 
em reajuste zero e retirada de cláusu-
las sociais. No último período, surgiram 
rumores que a empresa teria apresen-
tado a opção de ressarcimento em re-
lação à questão do SAS/Geap, porém, 
isso ainda não está em negociação.

O secretário de Administração e 
Patrimônio do Sindiserf/RS, Marcolino 
de Oliveira, também esteve presente 
na assembleia.

Filie-se pelo novo site do Sindiserf/RS
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O Fonasefe esteve no dia 1 de feve-
reiro, reunido com ministro da Previdên-
cia Social, Carlos Lupi (PDT) para pedir 
a revogação do Decreto nº 10.620/2021, 
que transfere a gestão e concessão das 
aposentadorias e pensões das servido-
ras e dos servidores das autarquias e 
fundações federais para o Instituto Na-
cional de Seguridade Social (INSS). 

O ministro reconheceu que a trans-
ferência do órgão de origem para o 
INSS não tem coerência já que o INSS 
foi criado para gerir os celetistas e não 
os Regime Jurídico Único (RJUs). 

As entidades encaminharão em bre-
ve toda documentação que comprove 
que o decreto é inconstitucional e funda-
mente a revogação o quanto antes.

Entidades pedem revogação 
do Decreto nº 10.620/2021
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Sindiserf/RS participa de reuniões em defesa da 
Funasa no litoral Norte e na região Sul do estado

O Sindicato segue defendendo in-
tensamente a existência da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), contra 
a Medida Provisória (MP) 1156/2023, 
que extingue o órgão. Na sexta-feira, 
10 de fevereiro, aconteceu uma reu-
nião com a Associação dos Municípios 
do Litoral Norte, no município de Osó-
rio, e no sábado (11), foi realizado um 
encontro com Associação dos Municí-
pios da Região Sul, em Herval.

O Sindiserf/RS e a categoria de-
fendem a reestruturação do órgão 
com concursos públicos e aumento 
de servidores, pois há anos a Funa-
sa sofre com o sucateamento e de 
acordo com o secretário de Relações 
Intersindicais e Parlamentares do Sin-
diserf/RS, Marizar Mansilha de Melo, 
as reuniões foram bastante produti-
vas, com a presença de prefeitos de 
diversos municípios, parlamentares e 
o Superintende Interino da Funasa no 
RS, Antônio Carlos Boszko.

“Destacamos a importância do 
serviço prestado pela Funasa à popu-
lação dos menores municípios e que 
isso, certamente, ficará comprometido 
se ela for realmente extinta. Como as 
pequenas cidades terão acessos a 
recursos no Ministério das Cidades?”, 
questionou ele, alegando que a dispu-
ta orçamentária será muito grande.

“Além disso, para termos um ser-
viço público forte precisamos de 
servidores públicos concursados e 
valorizados,” defendeu ele. Segundo 
Marizar, diversos parlamentares se 
colocaram à disposição para fazer a 
luta em defesa da Funasa.

O Conselheiro Fiscal do Sindicato, 
José Nede Ferreira Goulart, ponderou 
que há centenas de municípios com 
menos de 50 mil habitantes que de-
pendem do trabalho da Funasa e que 
ficarão desassistidos.

“A função da Funasa é de atender 
as pequenas cidades, os quilombolas, 
indígenas, assentamentos, melhorias 
habitacionais e Tratamento de Água 
Potável. Com a extinção da Funasa, 
não haverá investimentos em sanea-
mento básico aumentando em 80% o 
risco das doenças nas pessoas, por 
isso lutamos pela reestruturação da 
Funasa. Aqui no estado, por exem-
plo, a situação é de sucateamento. 
Precisamos de mais servidores e da 
realização de concursos, pois somos 
contra a terceirização no serviço públi-
co”, afirmou Nede.

Durante as agendas, o Sindicato 
entregou um conjunto de Manifestos 
para a Presidência da República, escri-
tos por diversas entidades – entre elas, 
o Sindiserf/RS, defendendo o órgão. 
Além de um histórico da Funasa, que 
tem sua existência a partir do antigo 
Departamento Nacional de Endemias 
Rurais (DNERu), na década de 1950.

Desde o começo de janeiro, um 
grande movimento em defesa da Fu-
nasa está acontecendo em todo o 
Brasil. Para os próximos dias, estão 
previstas mobilizações nos aeroportos 
nos estados e em Brasília, para pres-
sionar os deputados e garantir a exis-
tência da Funasa com reestruturação 
e realização de concurso público.

Fotos-: Divulgação

Prestação de contas 2022 e 
a previsão orçamentária são 

aprovadas em assembleia

O Sindiserf/RS aprovou, por unani-
midade, a prestação de contas do ano 
de 2022 e a previsão orçamentária para 
2023 em Assembleia Geral, na tarde de 
14 de fevereiro, na sede da entidade.

O Conselho Fiscal apresentou as 
considerações em relação às contas 
e se pronunciou pela aprovação inte-
gral das contas do exercício de 2022. 
Após, o secretário de Finanças do Sin-
dicato, Edi Frutuoso da Costa exibiu a 
previsão orçamentária para este ano, 
que também foi aprovada.

A assembleia foi acompanhada 
pelo contador da entidade, Carlos Bor-
sa e pela assessora jurídica do Sindi-
cato, Inajara Sonnemann Barbosa.
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Para mobilizar a categoria e pres-
sionar os representantes do governo, 
o Sindiserf/RS visitou diversos órgãos 
e conversou com a categoria sobre 
o reajuste. As mobilizações aconte-
ceram no Dia Nacional de Luta pelo 
Reajuste Salarial, que ocorreu em 31 
de janeiro e teve atividades em diver-
sos estados. E no dia 7 de fevereiro, 
data que marcou a reinstalação da 
mesa de negociação com a categoria, 
em Brasília, com a presença de nove 
ministros e dirigentes das entidades 
representativas dos servidores. 

 Servidores do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), Ministério da Agricultura e 
Pecuária (Mapa), Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), Institu-
to Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (IcmBio), Fundação 
Nacional da Saúde (Funasa), Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan) e  Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) participaram das mobilizações. 

“É muito importante a insta-
lação da mesa de negociação 
dos servidores públicos fede-
rais, hoje pela manhã, com a 
presença de ministros e com 
as falas de diversas entidades 
em defesa do nosso reajuste e 
das nossas carreiras”, avaliou a 
secretária geral do Sindiserf/RS, 
Eleandra Raquel da Silva Koch. 
Ela chama atenção para a situ-
ação de seis anos de sem nego-
ciação com a categoria, de arro-
cho salarial, de destruição das 
carreiras e do serviço público.

“Agora precisamos de luta 
e de mobilização para garantir 
que seja enviado, por Medida 
Provisória, o reajuste emergen-
cial para que possamos conti-
nuar o debate sobre a reestruturação 
das nossas carreiras e avançar na 
regulamentação da Convenção 151, 
que é o direito à negociação coletiva 
das servidoras e servidores. Que nun-
ca mais aconteça tanta truculência e 
desvalorização do serviço público”, 
declara Eleandra.

O secretário geral adjunto do Sindi-
serf/RS, José Mário Amaral Virué des-
tacou a importância da agenda para 
tratar dos pontos de pauta e chamar 
atenção, pela necessidade da unida-
de e mobilização dos trabalhadores. 
“Só assim para conquistarmos uma 

reposição emergencial, aumento do 
vale alimentação, correção do plano 
de saúde, entre outras reivindicações. 
Não existe vitória, sem luta”, enfatiza 
o servidor.

Brasília - a cerimônia de reinsta-
lação da negociação sinalizou posi-
cionamentos importantes do governo 
Lula e seu compromisso com servido-
res e serviços públicos. Por sua vez, 
a categoria vai seguir cobrando ações 
concretas e urgentes. O fortalecimen-
to das entidades sindicais que repre-
sentam os servidores foi apontado 
como fundamental e um dos pilares 
do fortalecimento da própria democra-
cia brasileira.

Por reajuste salarial, Sindiserf/RS realiza mobilizações no órgãos
Há seis anos sem reajuste salarial, servidores 

públicos federais lutam para, ao menos, repor as 
perdas do período. Sindiserf/RS atua intensamente 

nos órgãos, mobilizando a categoria

Fotos: Renata Machado

Foto: Celito Brugnara
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O Sindiserf/RS convoca os seguintes servidores ou seus familiares a entrar em contato 
com a Assessoria Jurídica do Sindicato para os devidos encaminhamentos

Adolfo Griebeler Born
Alceu Flores
Alirio Pontes
Ana Maria Simeão
Ana Maria Krauspenhar
Anezio Vizzoto Osmari
Adolpho Guilherme Schlee
Assis Cezar Vargas
Arsentoi Bernardes Ruscigno
Arlindo Muniz Saraiva
Arlindo João Schio
Areovaldo Silva da Costa
Araguary Pereira da Silva
Berenice Lagranha do Amaral 
Vieira
Berenice De Moraes Sedrez
Berenice Cunha da Cunha
Brunon Luiz Schultz
Blair Odaisa da Silva Carvalho
Carlos Fernando Peres Gardani
Carlos Antonio de Oliveira Aleixo
Carmen Berta Tres Rodrigues
Carlos Magno Pires dos Santos
Claudio Almir da Silva Carvalho
Claudia Silva Ferraz
Charles Moraes Sonnestrahl
Cecilia Vieira Cecchin
Cassio Pereira Michaelsen
Daltro de Souza Darisbo
Dalton Lahirihoy
Darvin Rodolfo Reisdorfer
Denise Correa Bicca
Dionisio Arza Filho
Edison Sanfelice
Eduardo Becker
Eduardo Esmerio dos Santos
Egon Feldens
Elaine Maria Ferreira Mendes
Enio Paulo Scarparo
Enio Joao Ravanello Rossato
Enio Derli Machado Batista
Edenir Selau
Eli dos Santos Madeira
Eraldo Batista
Eula da Silva Neiva
Eunice Teresinha Costa Kolovski
Eleonora Schramm
Feliciano Edo Hoffmann
Felomena Ilha Pires
Flavio Machado Carvalho
Gideon Ribeiro de Souza

Gilberto Hilgert Fonseca
Gilberto Joao Pavani
Gilberto Polesso
Gilberto Wallace Battilana
Gisana Maria Vencato
Hele Medeiros de Camargo
Helena Beatriz Maidana de 
Andrade
Heloisa Brandão Rubenich
Heloisa Helena de Castro Lopes
Henrique dos Santos Zambarda
Henrique Jose de Lima
Horacio Medeiros Mariano
Iara Maria Segu
Ilo Altino Ribeiro Telles
Ilson Jeronimo Scherer
Inez Malcum Rospide
Inge Lore Arndt Fiss
Iolanda Pinto Piccoli
Irne Rodrigues Oliveira
Isabel Cardoso da Silva E Souza
Isabel Cristina Silva Vargas
Itacir Biotto
Ivete Maria Escalante Farias
Izidro Roberto Leal Souza
Jeronimo Jarbas de Almeida
Joao Carlos Sampaio de Oliveira
Joao De Carvalho Calixto
Joao Eliseu Dauri Pezzetta
Joao Luiz Nunes Leiria
Joao Maria Telles
Joao Pedro Lopes Jacobi
Joao Pedro Santa Maria
Joice Paula Wolff
Jorge Antunes do Nascimento
José Antonio Santos Ribeiro
José Brilhante Nagipe
José Carlos de Oliveira Brito
José Edson Azambuja de Souza
José Luiz Chepp Duarte
José Silvio Dorneles Pinto
Julio Henrique Rogge
Jurema Mattos Danigno
Jussara Pedroso Strack
Ladislau Moreira Teixeira
Lauro Borgmann
Lauro Stoll Herzer
Levindo Vitorio Muccia
Liberta Stamer Neves
Lila Lima Gonçalves
Livia Mara Damasio Bertoncello

Lizete Rabenschlag Rossato
Lourdes da Silva Pavim
Leda Ferreira de Oliveira
Leo Junqueira Guedes
Leonido Pazini
Luiz Joao Sachett
Luiza Maria Enriconi
Luiza Vargas da Costa
Luis Guilherme Terrago Giordano
Luiz Carlos Bueno Paradeda
Luiz Carlos Ronchi Martins
Luiz Cesar Cozzatti
Luiz Helio Benvegnu
Maria Helena de Siqueira
Maria Beatriz Silveira Netto
Maria Beatriz Vielmo Lima
Maria Carlinda Biazus
Maria Clara Ferreira Soares
Maria Corinda Amanda de A. 
Breton
Maria Helena Viana Muccia
Maria Iara da Costa Santos
Maria Mota Garcez
Maria Salete Pasquato Lima
Maria de Jesus Barreto Carneiro
Maria de Lourdes Lapa
Maria Luiza Gomes Reis
Maria Edna Pons
Maria Helena dos Santos Fontana
Maria Therezinha Rosskopf
Maria Vera de Paula
Mara Rita dos Santos
Marcelino Alves da Silva
Marconde Delpreto Farias Ap-
pratto
Merilene Mendes de Magalhaes
Mario Carvalho Leite Neto
Marly Leida Lino da Silva
Mauro Azevedo de Moura
Mauro dos Santos
Mauro Pighini da Silva
Miguel Coifman Brancehtein
Milton Blank
Milton de Vargas Pinto
Moema Borges Bertaso
Mosiris Roberto Giovanini Pereira
Nair Rossetto
Nei Gilvan Gatiboni
Neiva Boscarin Mocelin
Neiva Teresinha V de Almeida
Neivo José Panassolo

Nelso Keiber
Nelson Bolzan
Nelson Caetano de Andrade
Nelson Cezar Oliveira Pires
Nelson Correa Soares
Nelson Rosa Duarte
Adelau Fraga de Oliveira
Aldo Leandro de Melo
Altayr Luiz Berison
Ancel Simplicio Portela
Armando Roberto Pasqual
Bárbara Kubinski
Bartolo Perez
Carlos Roberto Nunes S. Ro-
drigues
Celso Agenor Paraboni
Cláudio Matzembacher
Cleber Maciel Passos
Eduardo Greipel Loureiro
Euclidio Malmann
Floriano Bittencourt Neto
Gilma Valadao Duarte
Helena Silveira Simão
Herculano Gomes Jaccottet
Iara Maria Reis Gaspar
Ilse Kiindok Parpal
Joaquim Francelino B. Nogueira
José Adão Moura
José Carlos de Ramos
José Roberto Medeiros Soares
José Romeu Medeiros
Julio Cesar Massignan
Luciane Barcelos Remiao
Magda Rosane F. Baldassari
Mancel Torres Abreu
Maria Aparecida Drago Bena-
vides
Marli Ferreira Braga
Mauricio Gonçalves Vasco Al-
ves
Neri Machado Soares
Nicolau Furtat
Nilo Manoel Mattia
Nilza dos Santos Teixeira
Noé Gulart Amaral
Norma Soares de Lima Xisto
Orlando Rodrigues
Palmira Ferreira Nogueira
Paulo Antonio Barros de Oliveira
Paulo Borges Almeida
Paulo Cesar Gutierres Guggiana

Paulo Mozart Berner de Oliveira
Paulo Ricardo Dias da Silva
Paulo Roberto Amaral Peres
Paulo Roberto Dornelles
Paulo Roberto Peres Giesta
Paulo Vitor Sehn
Pery Rodrigues
Raul José Raimundi
Regina Maria Coelho Michelon
Regina Maria de Almeida Chissini
Regina Maria Rossi Bernardes
Reneli Luiz Girardello Rossato
Roberto Vanderlan S. de Azevedo
Rodi Marvel Farias Aparatto
Rogerio Cogo
Ronei Neves de Azevedo
Roque Celso Zorzi
Rosa Maria da Silva
Rosa Neita da Rosa Ribeiro
Rosana Moema Canabarro Savi
Rubiney Lenz
Rudimar Ribeiro Vaz
Ruth Rosa Martins
Ryu de Oliveira Soares
Sandra Regina Guindani
Sara Roseli de Souza Furtado
Saul Milton Varela de Melo
Sérgio Auguto Letizia Garcia
Sérgio de Vargas Pinto
Sérgio Lanes dos Santos Ferreira
Sidenei Valentin Blanger
Silmar Coraci da Silva Guimarães
Simara Rossetto
Solismonte Demarco Rodrigues
Solon Mota E Silva
Sonia Maria Trindade de Moraes
Suzy Maru Moreno Saes
Tania Maria Pena Trevisan
Telmo Marengo
Ubiraci Gonçalves Born
Uiraçaba Abaeté Solano 
Sarmanho
Ulisses Grechi
Valdyr Joaosinho Scholz
Vasquinho Brandelli
Venícius Barroso Silveira
Viktor Byruchko
Vitor Hugo Al-Alan Koetz
Walmor Marmentini
Yara Terezinha Silva
Yolanda Xavier dos Santos

Os servidores ativos, aposentados e pensionistas abaixo listados são beneficiários do processo trabalhista n° 
05929.018/90-1 que trata das diferenças da URP/89. Solicitamos contato com a assessoria jurídica do Sindiserf/RS pre-
ferencialmente através do e-mail publico@woida.adv.br ou através dos telefones (51) 3284-8300 / (51) 99232-4015 ou, 
ainda, por meio de nossa central de atendimento pelo Whatsapp (61) 3226-6937.

Atenção beneficiários do processo que trata das diferenças da URP/89

Familiares de Carlos Renato da Silveira
Familiares de Carlos Raul da Silva Teixeira

Familiares de Silvio Matias da Rosa
Familiares de Luiz Alberto Ramos Pereira

Familiares de Auri dos Santos Veiga
Familiares de Alcidio Avila da Silva

Marco Antonio de Britto Gass
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O Sindiserf/RS obteve importante vitória na Justiça em favor dos seus filia-
dos vinculados aos quadros da Administração Direta.

Através da demanda judicial promovida pelo Sindiserf/RS, a União foi con-
denada a devolver aos seus servidores as parcelas do PSS indevidamente 
descontadas sobre os valores do adicional de férias e funções gratificadas 
(FG) que não se incorporam a aposentadoria, no período compreendido entre 
08/07/2003 e 20/07/2012.

Em razão disso, a assessoria jurídica do Sindiserf/RS solicita aos seus filiados, 
servidores da União, que estavam em atividade entre 08/07/2003 e 20/07/2012, 
que entrem em contato através do telefone (51) 3284-8300, pela central de what-
sapp (61) 3226-6937 ou ainda pelo e-mail publico@woida.adv.br, a fim de encami-
nhar a documentação necessária para o recebimento desses valores.

Contribuição Previdenciária (PSS) sobre 1/3 de 
férias e funções gratificadas não incorporáveis 

dos servidores da administração direta
Diante dos ataques de 8 de janeiro 

em Brasília, praticados por grupos de 
extrema direita, apoiados por setores  
vinculados ao ex-presidente Jair Bol-
sonaro (PL), o Sindiserf-RS se posi-
ciona:

Todas as forças democráticas, sindi-
cais, populares, devem exigir a punição 
exemplar dos golpistas e terroristas. O 
Sindiserf-RS está pronto para apoiar e 
participar de todas as manifestações e 
mobilizações em defesa da democra-
cia, em defesa do voto popular.

Não admitiremos que a vontade 
popular, expressa nas urnas, seja se-
questrada pelo golpismo. Todas as 
forças democráticas, sindicais, popula-
res, devem exigir a punição exemplar 
dos golpistas. Todos os comandantes 
responsáveis pela inação da PM e os 
oficiais militares que prevaricaram de-
vem ser imediatamente substituídos e 
investigados. Nenhuma tolerância com 
os golpistas. Basta!

É urgente a imediata exoneração 
dos adeptos da extrema direita, por-
ventura ainda infiltrados no governo 
federal. Nenhum dia a mais para os 
gestores do serviço público compro-
metidos com o golpismo. Ao contrário, 
devem ser responsabilizados e imedia-
tamente retirados de suas funções. O 
Serviço Público não pode ficar refém de 
pessoas comprometidas com o golpe e 
com o desmonte do Estado Brasileiro.

Faremos a nossa parte nas ruas e 
esperamos que o governo federal faça 
a sua, afastando das funções de co-
mando imediatamente todos aqueles 
que estiverem comprometidos com o 
golpismo.

Chamamos todos para ir às ruas, na 
jornada que inicia no dia de hoje, 9 de 
janeiro, às 18 horas, na Esquina Demo-
crática. Em defesa da democracia e do 
povo brasileiro.

Fica a democracia, 
sai o golpismo!

Punição aos golpistas e 
desbolsonarizar o governo 

federal já!

Marcha do Fórum Social Mundial Porto Alegre
irradia esperança e democracia

Apesar do calorão de quase 40 
graus, a marcha do Fórum Social 
Mundial (FSM) 2023 tomou as ruas 
do Centro Histórico de Porto Alegre, 
no final da tarde de 25 de janeiro, sob 
o lema “Democracia, direitos dos po-
vos e do planeta”, reunindo centenas 
de ativistas sociais do Rio Grande do 
Sul e do Brasil, irradiando esperança 
e democracia.

A concentração da caminhada, 
organizada pelas CUT-RS e centrais 
sindicais, ocorreu em frente à Prefei-
tura. Após várias apresentações cul-
turais, os sindicais e movimentos so-
ciais abriram as suas faixas e cartazes 
e subiram a Avenida Borges de Medei-

ros, dando visibilizada ao evento e e 
dialogando com a população.

A marcha terminou no início da 
noite, em frente à Assembleia Legisla-
tiva, onde foi realizada uma atividade 
cultural. Os espaços do parlamento 
gaúcho, como o Teatro Dante Barone, 
também foram utilizados para os prin-
cipais debates do Fórum, que encer-
rou no dia 28 de janeiro.

O Fórum Social Mundial foi criado 
em 2001, em Porto Alegre, para se 
contrapor ao Fórum Econômico Mun-
dial que ocorre anualmente em Davos 
na Suíça. A ideia é debater pautas 
sociais de inclusão, diversidade e sus-
tentabilidade.

Foto: Carolina Lima (CUT-RS)
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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

“De repente 30!
Todos os dias agradeço pelas oportunidades que a vida me 

proporciona, desde sempre. Serei gratidão as pessoas incrí-
veis que conheci na minha vida no Sindiserf/RS, ao longo de 
três décadas.

Agradeço, por ser o meu primeiro trabalho, onde cada ano 
que passava aprendi novas tarefas, tive novas oportunidades 
e desafios a serem realizados. Além de dificuldades que con-
segui superar. Trabalhar 30 anos ao lado de pessoas tão ma-
ravilhosas, companheiras e generosas é um grande privilégio.

Tenho muito orgulho de tudo que aprendi profissionalmente, 
e só tenho a certeza que cheguei até aqui porque tive muito 
apoio. Por isso, quero agradecer a todas as pessoas que me 
ajudaram nos momentos que mais precisei e deram a chance 
de estar aqui até hoje, fazendo parte da equipe de trabalhado-
res do Sindiserf/RS. Gratidão! Gratidão!”

Três décadas de dedicação ao Sindicato
Este ano, o Sindicato comemora 35 anos e além da categoria e dos dirigentes que estão à fren-

te da entidade, os profissionais que trabalham no Sindiserf/RS são de extrema importância para essa 
história. Por isso, ao longo desse ano, vamos mostrar quem atua no dia a dia do nosso Sindicato. 
Dia 15 de março, a Simone Pinto da Rosa completa 30 anos no Sindiserf/RS. Atualmente, ela é assessora do setor jurí-
dico. O Sindicato se orgulha muito de você e do seu trabalho. 

Confira o depoimento da Simone, sobre a sua experiência. 

ATENÇÃO: O V Congresso do Sindiserf/RS será realizado nos 
dias 23, 24 e 25 de junho, em Porto Alegre.

Em breve, mais informações serão divulgadas. Fique atento! 

Foto: Renata Machado

Dirigentes do Sindiserf/RS já estão participando das reuniões organizativas do Dia 
Internacional das Mulheres, 8 de março. O Sindicato se somará as atividades e em breve, 

a programação será divulgada. Acompanhe nos nossos canais de comunicação.


