
Servidoras e servidores públicos, por um Sindipúblicos que resgate a bandeira da luta de classe, não um 

sindicato submisso a bandeiras político partidárias, SOMOS A CHAPA 2 – JUNTOS SOMOS + FORTES. 

Queremos sua confiança e seu apoio para juntos resgatarmos a luta que tanto marcou o movimento 

sindical da década de 90. Nossa bandeira tem que ser a luta da classe que representamos, não bandeiras 

político partidárias. 

A primeira ação ocorrerá na área de comunicação. Uma comunicação forte, presente e envolvente e, 

claro, participativa nos dará a compreensão do rumo a seguir.  

Trabalharemos o retorno do nosso jornal mensal, usando linguagem acessível. Assim, podemos atingir 

todos os públicos, principalmente a sociedade capixaba, principal consumidora de nossos serviços e que 

elege a classe política, a qual dita as políticas públicas que são aplicadas no âmbito socioambiental.  

É preciso que nós, produtores de serviço público fiquemos atentos, pois os eleitos loteiam as estruturas 

públicas com quadro de pessoal, em sua maioria, despreparado, sem compromisso com o interesse 

público, no eterno jogo do toma-lá-dá-cá, alegando a estapafúrdia garantia da governabilidade.  

É preciso trazer esse debate para nossa comunicação. A sociedade precisa ter compreensão do jogo 

que, se mantido como está, faz dela e nós, servidoras/es os principais perdedores. 

À medida que a sociedade entender como as dificuldades são postas, começaremos a mudar o cenário. 

Daremos vitrine às causas que nos impedem de produzir bens e serviços públicos de qualidade, não os 

efeitos, usados para eternizar as promessas, quase sempre, colocando servidores públicos como vilões, 

quando na realidade vão exterminando a finalidade pública de empresas e órgãos públicos. 

Se não atacarmos as causas, os efeitos nos tornarão reféns dessa política de poucos e para poucos. 

Além do jornal impresso, fortaleceremos a comunicação digital e o eficaz panfleto. Notícias quentes não 

podem aguardar o periódico, nem ficar esperando o "Enter", pois perdem o calor da informação. Outro 

ponto que daremos atenção é a política de formação sindical: servidoras e servidores públicos não 

podem ficar à deriva do debate político, das ações de governo em que o interesse público é represado. É 

preciso despertar nos servidores a histórica consciência de classe; as consciências crítica e política. 

Assim, fortaleceremos todas e todos, nos inspirando para necessária e urgente luta, daí surgirão 

naturalmente novas lideranças; e que essas tenham consciência plena de que a luta de classes é 

inerente à nossa existência.  

Nosso jornal, entre outras informações, destacará informes jurídicos: precatórios, rotativo e demais 

demandas/dúvidas surgidas por telefone, por email; nas visitas das bases, ou por meio das/os 

delegadas/os.  

Vamos criar a seção Lupa, trazendo destaques sobre ações que ferem o interesse público, como a 

pratica de nepotismo; o entendimento de afrouxamento de ações de fiscalização, entre outros abusos. 

Chapa 2 – JUNTOS SOMOS + FORTES 

https://www.instagram.com/chapa2_2021/ 

“Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde 

fores.” Josué 1:9 

 

 

 

 

 



 

 


