
RESUMO DE TESE AO CONGRESSO 

 

Palavra do Presidente - Saudando os 30 anos de lutas! 

Fundado em 31 de janeiro de 1989, o Sindipúblicos completa 30 anos neste 

2019. Inicio essa tese parabenizando todos os servidores que fizeram e fazem 

parte desta história de combate.  

Representávamos apenas os trabalhadores da Administração Indireta até 

2002, quando houve a unificação com o Siseades (Sindicato representante dos 

trabalhadores da Administração Direta) e nosso corpo passou a ter essa forma 

que temos hoje. Ou seja, a unidade dos trabalhadores para lutar por seus 

direitos e pela prestação de serviços públicos de qualidade está no DNA do 

Sindipúblicos. 

Tivemos muitas conquistas ao longo desses 30 anos. Somos pioneiros na 

assinatura de diversos acordos que garantiram as bases dos direitos que o 

funcionalismo público capixaba tem hoje. Incidimos em emendas na própria 

Constituição Estadual, como a que garantiu a gratificação de assiduidade. Mais 

recentemente, em 2018, fomos protagonistas e principais responsáveis pela 

conquista do auxilio-alimentação para todos os servidores do executivo. 

Levamos aos tribunais superiores a luta pelo Precatório da Trimestralidade, 

atuando com outros sindicatos e defendendo junto a eles a contratação de um 

conceituado escritório em Brasília para levar adiante o processo. Conquistamos 

uma série de avanços pontuais pra cada categoria específica que se organiza 

conosco, referente a realinhamentos, planos de carreira, adequações no 

ambiente de trabalho, denúncia de chefias assediadoras etc.  

Mantendo a tradição de buscar a unificação da luta do funcionalismo público, 

estivemos na articulação e organização do Fórum das Entidades dos 

Servidores Públicos do Espírito Santo (Fespes), que teve importante papel na 

defesa dos trabalhadores diante dos ataques do governo Hartung, e, em 

âmbito nacional, atuamos com destaque junto à Pública – Central do Servidor – 

que reúne sindicatos e associações de servidores de todo o país para fazer 

frente às tentativas de desmonte do serviço público e precarização do 

funcionalismo. 

Em outras palavras, o Sindipúblicos pavimentou o caminho dos que, como eu, 

chegaram ‘agora’ ao serviço público estadual. Nossa nova geração tem, por 

conseguinte, a tarefa intransferível de manter direitos e avançar nas conquistas 

para que as gerações futuras possam servir ao público e trabalhar para o 

desenvolvimento do estado do Espírito Santo, de nosso povo, de nossa 

economia e de um futuro mais igualitário e justo para trabalhadores e, 



principalmente, trabalhadoras que, em nosso estado, são vitimas recorrentes 

de diversos tipos de violência. 

Em sua base, o Sindipúblicos conta com cerca de 6 mil filiados, entre ativos e 

aposentados, que laboram em mais de 50 órgãos públicos no Estado do 

Espírito Santo. Isso é ainda pouco perto do que podemos chegar a ser! Para 

avançarmos ainda mais, precisamos do empenho de todos. Parte de cada um 

o convencimento para a filiação de mais servidores ao Sindicato e aproximação 

deles ao cotidiano de Nossa Entidade, para termos assim o fortalecimento de 

nossa capacidade de reivindicação. Quanto mais filiados, maior a potência da 

nossa voz.  

Parte de cada um, também, o combate ao divisionismo. Juntos nos 

fortalecemos, divididos caímos. É auto sabotagem permitir que nossas forças 

se dividam, fragmentados não causamos o mesmo impacto. É hora de nos 

unirmos e enfrentarmos as adversidades do atual período, do avanço contra os 

direitos e conquistas dos trabalhadores e da crise financeira instalada nos 

Sindicatos, reflexo da Reforma Trabalhista que dentre outras medidas 

prejudiciais à organização sindical, retirou a obrigatoriedade do imposto 

sindica. 

É hora de se reinventar e de se superar! É tempo de encontrarmos novas 

formas de atrair o servidor para as lutas que impactam em sua vida e na da 

sociedade; novas formas de lutar e reivindicar, novas formas de captar 

recursos e mais serviços a oferecer aos associados. Não retroceder, não 

diminuir, precisamos de otimismo frente às dificuldades para crescermos e 

continuarmos firmes nas lutas dos servidores, da sociedade e por serviços 

públicos de qualidade! 

 Tadeu Guerzet  

Presidente do Sindipúblicos 

 

Contextualizando as condições nacionais que nos trouxeram aqui 

Já em 2014, a crise econômica começou a derrubar os índices econômicos que 

experimentávamos na travessia da última década. Nesse ano, tivemos o 

primeiro déficit primário desde 2001, quando se iniciou a série histórica de 

superávits.  

Em meio à investigação de um generalizado esquema de corrupção na 

Petrobrás; envolvendo o governo, os partidos da base aliada e muitos partidos 

da oposição; com a deflagração da Operação Lava Jato inicia um processo de 

esgotamento político do Ciclo PT. Devido à queda do desempenho da 

economia e às ‘pedaladas fiscais’, de 02 de dezembro de 2015 a 31 de agosto 



de 2016, a maior economia da América do Sul, e uma das maiores do mundo, 

esteve paralisada diante da disputa política pelo impeachment de Dilma 

Roussef.  

O cume da crise econômica, entretanto, é identificado em 2017, com 

desemprego atingindo 13% da população economicamente ativa. Esse cenário 

agrava a crise política e social que vivíamos e nos coloca em 2018 com um 

cenário eleitoral improvável e com resultado ainda menos previsível. 

Vieram candidaturas clássicas que sempre dominaram a disputa nacional nos 

últimos anos, PT e PSDB, com Haddad e Alckmin, respectivamente. Marina 

Silva, pela Rede, e Ciro Gomes, pelo PDT, também representavam 

candidaturas já conhecidas, ocupando uma localização de ‘Centro’. 

Do outro lado, candidaturas novas, com discurso de combate à corrupção e 

ruptura com blocos eleitorais consolidados, como as de Bolsonaro, Amoedo, 

Henrique Meireles, Cabo Daciolo e Guilherme Boulos. 

A eleição é polarizada por Haddad e Bolsonaro. Bolsonaro como representante 

de um emergente radicalismo de Direita e o PT, menos por radicalismo 

programático que pelo Partido ter sido a outra ponta da disputa escolhida 

amplamente pela esquerda. Programas mais radicais da esquerda - do PSOL, 

PCB e PSTU - não tiveram adesão da classe trabalhadora.  

Pela direita, que já estava há 14 anos sem conquistar o poder, houve um 

entrincheiramento em seu antipetismo e seu radicalismo, que mais colocou 

distinção aos valores progressistas que aos governos anteriores. Anos de 

represamento dessa expressão política, causaram um rompimento de dejetos 

dos mais variados tipos. O antissindicalismo, o anti-feminismo, o anti-combate 

ao racismo, o anti-diversidade sexual, o anti-sem terra, o anti-sem teto, o anti-

estado laico. Quem convergiu esse projeto foi Jair Bolsonaro (PSL), unificando 

com a base militar em sua vice-presidência, e uma forte coluna vertebral neo-

pentecostal em seu arco de alianças.  

O centro, o meio termo dessa cisão social e eleitoral, depositou seus votos em 

Ciro, Amoedo, Marina, Henrique Meireles e Alckmin. Tentaram inclusive 

atenuar o clima da disputa PT-PSL para realiza-la sob um novo pacto que 

desinflamasse o ambiente democrático. Porém, os votos obtidos pelas SEIS 

candidaturas somaram apenas 20,7%. Enquanto 75% do eleitorado tomou 

posição por um dos dois pólos da disputa, indo ao segundo turno Haddad e 

Bolsonaro.   

Após uma campanha ainda mais tencionada, Bolsonaro é eleito no segundo 

turno com maioria dos votos válidos, mas que na prática representou menos de 

40% dos votantes visto ao alto percentual de votos brancos e nulos. 



Já em seus primeiros dias de governo promove uma radical mudança 

ministerial concentrando todas as pastas da economia em Paulo Guedes, que 

parece ser sua “Equipe econômica de um homem só”.  

Logo depois, cumprindo sua promessa de campanha, facilita o acesso a armas 

de fogo. E assim, inicia uma série de ações de retiradas de direitos ou do 

campo ultraconservador como o aumento da lista de agrotóxicos permitidos, 

corta investimentos para a educação, congela a realização de concursos 

públicos federais, entre outros. 

Em suas declarações, buscou manter acesa a cantilena ideológica de sua 

plateia, obtendo resultados estapafúrdios. Rompendo com o desejo de 

construção de uma política externa brasileira independente e centrada na 

resolução de conflitos, na construção de uma boa imagem do país no cenário 

internacional e sem qualquer retorno objetivo, declarou que passaria a 

embaixada brasileira de Israel para Jerusalém, afrontando o mundo Árabe 

gratuitamente e chamando para o Brasil uma briga em que erámos vistos como 

conciliadores. Foi aos Estados Unidos e, além de, num ato completamente 

antipatriótico, ‘entregar’ a base de Alcântara sem qualquer contrapartida, 

sinalizou com a possibilidade de entrega das riquezas naturais da Amazônia, 

criticou imigrantes latinos que lá vivem e fez diversas declarações sugerindo 

uma participação com vidas brasileiras em um eventual enfretamento militar à 

Venezuela, Rússia e Cuba. 

Essa postura no cenário internacional gerou diversos questionamentos da 

imprensa e de analistas políticos mundo afora. O desprezo à postura e às 

posições do presidente brasileiro tornou-se tão grande a ponto do prefeito de 

Nova York, Bill de Blasio, comemorar que Bolsonaro não iria mais à cidade, 

após um evento que teria sua presença ser desmarcado após manifestação 

global nas redes sociais contra as empresas patrocinadoras. 

Em que pesem as declarações, as patacoadas de Bolsonaro não estão no 

cerne da luta de classes hoje. A principal plataforma econômica do governo e, 

consequentemente, centro do enfrentamento a ele, passa a ser a proposta de 

Reforma da Previdência, que depois de incontáveis mudanças devido, 

principalmente, a pressão do movimento sindical, manteve o aumento da idade 

mínima para se aposentar, aumento de valores da contribuição e redução de 

direitos para pensionistas, pessoas de baixa renda e trabalhadores rurais. 

Novos acontecimentos têm adquirido relevância na conjuntura. As descobertas 

de relações do gabinete de seus filhos com milícias cariocas, depósitos de 

cheques não explicados, ‘rachid’ em seus gabinetes, nomeação de ministros e 

secretários de Estado sem qualificação e capacidade por indicação de 

‘influencers’, troca constante de pessoal do primeiro escalação do governo e 

arrependimentos quantos aos atos de governo.   



No campo da política, o corte da relação entre a presidência e Rodrigo Maia, 

presidente da Câmara dos Deputados, mostra a incapacidade de dialogar para 

composição de um pacto de governança e coloca a Reforma da Previdência e 

outras promessas feitas ao setor financeiro em posição fragilizada. As 

intervenções em empresas estatais, como a interferência na política de preço 

da Petrobrás e no marketing do Banco do Brasil, afastam Bolsonaro, também, 

do setor que apostaria na diminuição da intervenção estatal no mercado 

brasileiro.  

Para nós, o momento de combater esse governo é agora. Só assim será 

possível assegurar nossos direitos, pois, enquanto vivermos sob governos que 

retiram nossas conquistas, permaneceremos em constante luta. 

Espiríto Santo 

Em nosso estado, Casagrande retorna ao governo, desta vez prometendo 

autonomia em relação a seu antigo bloco hartunguista. Indica para secretarias 

importantes nomes que não fazem parte da política tradicional e adota um 

discurso de fortalecimento estatal. Entretanto, dá sinais de que permanecerá 

conservador na área econômica, dos investimentos públicos e manterá a 

deplorável política de loteamento e desvalorização do servidor público através 

de contratações precárias, sem realizar concursos e sem reajuste salarial. 

O Sindipúblicos mantém postura de enfrentamento à substituição de mão de 

obra efetiva pela de temporários e comissionados, obtendo vitórias pontuais no 

combate à farra das contratações de DTs. Apesar das promessas de melhoria 

dos serviços públicos, o que passa pela valorização do funcionalismo, 

Casagrande declara que pretende manter contratações temporárias e sem  

concurso para o estado.  

Além de reforçarmos a necessidade de CONCURSO PÚBLICO EM TODOS 

OS ORGÃOS do Estado, somos radicalmente contra a política de 

desvalorização do servidor e do Estado como prestador de serviços aos seus 

cidadãos. 

É necessário iniciarmos uma campanha ampla, chamando a sociedade, para 

exigir CONCURSOS E VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO PARA 

SALVAR O ESPÍRITO SANTO. É tempo de apontar todos os problemas que se 

desencadeiam a partir das indicações sem critérios legais e cobrar que a 

prestação de serviço público seja adequadamente feita por pessoas 

adequadamente valorizadas por isso.  

ESTATUTO E ESTRUTURA 

O Sindicato passou anos operando acostumado ao saldo do depósito do 

imposto sindical para sanar suas contas. O fim do imposto trouxe um baque 

não esperado pelas entidades sindicais e precisamos debater isso no VI 



Congresso. Debater sobre nossa fonte de arrecadação, nossos serviços, nossa 

taxa de contribuição, nossos benefícios, nosso futuro. 

Acreditamos que reduzir serviços, festas, passeios e benefícios não estimula a 

adesão. Não podemos permitir que, na crise, a gente diminua nossa atuação 

junto a base tanto na grande Vitória como no interior do estado. Precisamos 

pensar sempre em ampliar nossa ferramenta de resistência e, para isso, o VI 

Congresso precisará enfrentar este delicado debate, acumular propostas e 

votá-las em plenária final com compromisso com a entidade. 

Nosso estatuto também precisa ser constantemente verificado e revisado. No 

dia a dia nos deparamos com imprecisões e situações novas que precisam ser 

revisadas de forma que melhor possamos estabelecer os critérios e relações 

que padronizam a vida de nosso sindicato. 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

A aliança com os movimentos sociais tem se mostrado uma importante fonte 

de reforço à mobilização. Diante a dispersão de nossa base, grupos e 

organizações aliadas, como os movimentos estudantis e camponês, têm sido 

fundamentais em nossos atos.  

As greves do Incaper, por exemplo, obtiveram êxito devido ao apoio do 

segmento social com os quais trabalham: os pequenos agricultores e 

trabalhadores sem terra. O movimento estudantil, por outro flanco, solidariza 

com nossas pautas também por afinidade de bandeiras.  

É vital para nosso futuro e nossas reivindicações nos colocar como apoiadores 

de tais movimentos e colaboradores. Partindo de uma concepção de que nossa 

luta é ampliada, e que é possível unificar interesses entre diversos segmentos 

também explorados, aumentando nossa força de reivindicação e fortalecendo 

nossos aliados.  

QUALIDADE DE VIDA DE NOSSOS ASSOCIADOS 

O Sindicato precisa se reinventar a cada dia, para dar conta dos diversos 

fatores que afetam a vida de seus associados. Se for certo que o trabalho não 

mais se resume ao ambiente da repartição, também o instrumento de 

associação e representação dos trabalhadores precisa estar atento aos fatores 

que impactam a vida dos servidores dentro e fora do horário de expediente. O 

plano de lutas não é mais a única força motriz. Se não ofertarmos à nossa base 

possibilidades de melhoria de qualidade de vida, perderemos força, filiações e, 

com elas, capacidade de mobilização para viabilizar nosso plano de lutas. 

O Sindicato precisará, nesse próximo período, além de fazer a defesa 

intransigente de adequadas condições de trabalho, adentrar novas áreas. 

Fortalecer as ações de integração, lazer, cursos, convênios, atividades 



culturais e artísticas. Tudo isso deve ser trabalhado como possibilidades. 

Encontramo-nos num dramático descenso das lutas sociais. Resgatar a 

confiança e a identidade de classe de nossa ferramenta sindical é estratégico. 

Para isso, precisamos retomar sentimentos de afetividade entre o Sindicato e 

nossa base. 

 

 

PLANO DE LUTAS, CAMPANHA DE FILIAÇÃO, CONCURSOS, 

REAJUSTES, PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E DEFESA DA 

ESTABILIDADE! 

É tradição de nosso congresso o debate e elaboração de um plano de lutas. 

Esse deve orientar a ação do Sindicato nos próximos três anos. É importante 

para orientar as decisões da diretoria executiva no dia a dia, subordinada às 

decisões do congresso, desde as mudanças do Estatuto até a aprovação da 

análise de conjuntura e do plano de lutas.  

Este plano deve, assim, ser fruto do acúmulo que tivemos ao longo desses 

anos. Perpassando pelos temas: 

 Fixação da data-base 

 Reajuste salarial; 

 Concursos públicos; 

 Fortalecer a luta contra as condições precárias e insalubres; 

 Defesa da estabilidade no serviço público; 

 Defesa do estado e de serviços públicos de qualidade para a sociedade; 

 Contra privatizações; 

 Valorização dos servidores; 

 Pagamento dos precatórios; 

 Valorização do auxilio-alimentação; 

 Pagamento do auxilio-creche previsto em lei; 

 Luta contra discriminações de gênero, raça e orientação sexual; 

 Luta pela agricultura familiar, a agroecologia e o meio ambiente; 

 Luta pelo acesso à moradia e contra a especulação imobiliária; 

 Transporte público de qualidade e sem os abusivos aumentos na tarifa; 

 Realização de mais atividades de confraternização entre os servidores 

com intuito de integrar nossa bas. 

 

O Sindipúblicos lançará uma campanha de filiação necessitando da adesão de 

todos. Os delegados ou as referências de cada sala e órgão precisarão 

VESTIR A CAMISA e construir o dia a dia deste Sindicato. A campanha precisa 

ser pensada como uma tarefa de TODOS os filiados e filiadas. 



ANEXO 

Estabilidade, o que eu tenho a ver com isso? 

No dia 02 de novembro de 2018, final do governo Temer, a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou um projeto que permite 
endurecer as regras para a garantia da estabilidade criando várias hipóteses 
para demissão dos servidores públicos. 

Antes disso, o discurso de campanha do presidente eleito já sinalizava o desejo 
em  “acabar com a estabilidade” e a segurança do servidor que prestou um 
concurso público. 

O argumento que ‘o servidor público é acomodado e que o risco de 
desemprego faria ele produzir mais’ é falacioso. Mas quais as consequências 
para a sociedade? Esse é um problema só do servidor público? Eu digo que 
não! 

Existem vários motivos que reforçam que este é um assunto de todos. Começo 
falando sobre a lisura da contratação. Qualquer cidadão brasileiro pode se 
tornar um agente, um auxiliar, um técnico, um advogado, um operador, seja 
num órgão público estadual, municipal ou federal. Seja na Justiça, nos MPs, 
nos TCs, nos tribunais, autarquias ou bancos públicos sem precisar se envolver 
com políticos, pedir ajuda, indicação ou se vincular ideologicamente. O único 
critério é passar em uma prova. 

Nota-se, no entanto, que os concursos públicos tem desaparecido. Não se vê 
mais concursos para o Detran, para o IEMA, para o IPEM, para o INCAPER, 
para o IDAF, para a Junta Comercial, para o Instituto Jones Santos Neves, 
para o IPAJM, para educação e saúde.  Os governos têm optado por contratos 
sem estabilidade e sem concurso público! 

Sem realizar concursos, os governos realizam processo seletivo internamente, 
sem muita transparência, ou apenas contrata, indicando, apontando. 

Interesses partidários 

Em geral, um governo precisa do apoio legislativo para governar. Os deputados 
eleitos não se posicionam de acordo com interesses da população, mas de 
seus interesses para manter ou ampliar seu poder. Nesse caminho, os 
deputados vendem  apoio ao governo em troca de indicações de funcionários 
contratados. Apresentam ao governador os nomes de apoiadores, familiares, 
amigos que auxiliaram em sua campanha para que assumam esses cargos, 
aniquilando as possibilidades de um cidadão comum, que vem se qualificando 
dia a dia, possa assumir esses cargos por mérito próprio. 

Com isso, o governo garante fazer o que quiser sem ser criticado ou 
investigado. Pode ser corrupto pois ninguém o investigará. Pode tomar 
decisões contra o povo, pois nenhum deputado fará oposição (ou não haverá 
oposição suficiente para garantir os interesses do povo). 

O FIM DA ESTABILIDADE FAVORECE A CORRUPÇÃO 



  

Para o deputado, sua força cresce,  afinal de contas, terá vários cabos 
eleitorais no governo que farão campanha para ele, com seus empregos 
dependendo da sua vitória. 

Para o funcionário contratado, ele se mantém fiel ao político que o indicou 
num regime de servidão ideológica. E mesmo quando o caso não é de 
indicação política, mas de necessidade técnica, também é ruim. A cada 
mudança de governo ele viverá a angústia de se vai continuar empregado 
ou  terá que sair para a entrada de um ‘parente’ de político. 

Para a sociedade, simplesmente não haverá concurso público para selecionar 
profissionais independentes, sem ligação partidária. Além disso, há o segundo 
problema:  a qualidade.  Um funcionário de carreira se especializa e adquire 
experiência no serviço que presta, muitas vezes um novo contratado precisa de 
uma fase de adaptação para conhecer os dispositivos da máquina pública. 

O FIM DA ESTABILIDADE SÓ INTERESSA A POLÍTICO PROFISSIONAL 

O servidor efetivo é avaliado, possui período probatório e pode sim ser 
mandado embora por justa causa respondendo a um processo administrativo. 
Quem dificilmente é mandado embora são as indicações políticas, que estão ali 
para garantir apoio ao governo e, em alguns casos nem assiduidade precisa 
ter. 

Ou seja, ser contra a estabilidade significa ser a favor de barganha política e 
falta de transparência nas relações de poder. 

NO MUNDO  

Segundo o mestre em Administração Antonio Batista, existem países em que 
há pouca estabilidade e outros com mais garantias. Ele apontou a França como 
exemplo disso. Lá os concursos públicos possuem três fases. A estabilidade é 
praticamente sagrada. Na Itália, há avaliação de desempenho e controle de 
horários rígidos, mas a estabilidade também é respeitada.  

Mas o estado brasileiro não é muito inchado? 

Para cada 100 trabalhadores brasileiros, 12 são servidores públicos. A média é 
a mesma verificada nos demais países da América Latina de acordo com a 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Já 
nos países mais desenvolvidos, o percentual costuma ser quase o dobro. Na 
Bélgica, por exemplo, 21% de seus trabalhadores são servidores públicos. Em 
países muito desenvolvidos como Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, um 
terço da população é empregada no serviço público. Na Dinamarca, 35% de 
seus trabalhadores são servidores públicos. Já países como Brasil, Colômbia e 
México, menos de 15%. 

Eu ouvi alguém dizer que o serviço público não gera riqueza, que isso é 
mérito apenas da iniciativa privada. Que países com estado muito grande 
possuem desempenho pior por isso. Não é verdade? 



Não. E os dados mostram isso. Quem cria riqueza é o trabalho produtivo e 
seus trabalhadores, independente de seu patrão ser privado ou estatal. 

Veja este quadro comparativo entre países e sua proporção, servidores 
públicos x privados: 

 

  

Alguns países com proporção menor que a do Brasil? Peru, Colombia, Serra-
Leoa, Etiópia. 

DEFENDER A ESTABILIDADE É PROTEGER A SOCIEDADE DA 
CORRUPÇÃO 

 Por isso, a defesa da estabilidade, é garantir a proteção da sociedade contra 
casos de corrupção. Isso fortalece o Estado e contribui para maior eficiência 
nos serviços públicos e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. 

 

 


