
Sindipúblicos – Eleições 2021 

CHAPA1 – RenovAção para Resistir e Avançar  

 APRESENTAÇÃO 

 

A Chapa 1 - RenovAção para Resistir e Avançar tem compromisso com a 
defesa irrestrita da Democracia e da Constituição Federal de 1988, garantidora 
dos nossos direitos fundamentais e da prestação de serviços públicos com 
qualidade para toda a sociedade. 

Isso significa, dentre outras lutas, lutarmos pela educação pública, universal e de 
qualidade em todos os níveis, pelo fortalecimento do SUS e pelo reconhecimento 
e valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde pública incansáveis no 
enfrentamento à COVID-19. 

Significa também lutarmos: pela soberania alimentar da população; por políticas 
de valorização da agricultura familiar e pela defesa dos movimentos sociais do 
campo. Por políticas públicas na área de assistência social e por uma Previdência 
pública democrática e transparente, onde as servidoras e servidores contribuintes 
tenham garantida a participação efetiva na gestão das instituições e fundos 
previdenciários. 

Nossa defesa pelo meio ambiente leva em conta as gerações futuras e, por isso, 
somos contra o desmatamento e acreditamos no fortalecimento dos órgãos de 
gestão e fiscalização, assim como da participação popular qualificada no processo 
decisório.  

A dita “Reforma Administrativa”, com o fim da estabilidade é, para nós, um crime e 
uma tentativa de redução do papel do Estado, com privatizações de cartas 
marcadas.  

Chega de retirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. 

Nesse momento pensando no futuro do nosso sindicato e no interesse dos 
servidores e das servidoras públicas estaduais e seus familiares propomos um 
projeto de gestão para o triênio 2021/2024 em quatro eixos:  

1. da Qualidade de vida e saúde do servidor e da servidora;  
2. da Formação, organização e mobilização sindical;  
3. da Comunicação Social e Novas Tecnologias e;  
4. da Articulação e mobilização política. 

Algumas das nossas propostas são:  

I. revisão dos planos de cargos e salários;  
II. recomposição das perdas salariais;  

III. concurso público;  
IV. luta contra o assédio moral institucional;  



V. redução da jornada de trabalho para quem tem filho, cônjuge ou 
dependente com qualquer deficiência, sem redução de salário e sem 
compensação de horas; 

VI. realizar levantamento das condições de trabalho dos órgãos públicos que 
compõe a nossa base sindical e  

VII. construir curso básico de formação sindical para disponibilização aos 
delegados sindicais, diretoria e demais sindicalizados. 

  

Contamos com seu apoio!  

Participe de nossas redes sociais e dê sua sugestão. 

Nos dias 18 a 21 de outubro de 2021,  

Vote Chapa 1 - RenovAção para Resistir e Avançar. 

 

ONDE ESTAMOS: 

WhatsApp: 27 992459662 

Fanpage: https://www.facebook.com/renovacaochapa1 

Instagram: https://instagram.com/renova_acao1?utm_medium=copy_link 

Chave PIX: renovacaochapa01@gmail.com 

 

 

 
* Os textos estão publicados na íntegra conforme recebidos pela Comissão Eleitoral. 
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