
Intervenções dos coordenadores e diretores de base 

 Infelizmente dentro da própria categoria tem muita gente que concorda com as 

medidas do governo. A melhor forma de comunicação sindical são as redes sociais. 

Sugeriu a contratação de agências de publicidade para esse trabalho. 

 Redes sociais são importantes, imprescindíveis, mas não substitui o contato direto com 

o servidor, com o trabalhador; é importante também a ida ao Congresso Nacional, mas 

sem o povo nas ruas, não vamos convencer os congressistas; vamos trabalhar a nossa 

categoria para a greve de 18 de março. 

 O estudo do palestrante tem que ser levado para a categoria, inclusive impresso; 

temos que usar todos os recursos de comunicação para mobilizar a categoria; tem que 

mandar jornal também; tem que ser o contato “cara a cara”, papel e internet. 

 O “estado mínimo” está acontecendo desde a década de 1990, com o Consenso de 

Washington; nosso maior problema foi eleger um trabalhador para presidente, e nos 

acomodamos; a economia está sendo feita também como o home office, com o 

trabalhador bancando os gastos da estrutura, já que trabalha em casa; pagamos a 

mesma carga tributária que os ricos, com o imposto sendo cobrado sobre o consumo; 

temos 27 milhões de subempregados; antes éramos contra a terceirização, hoje os 

sindicatos vão ter que representar os terceirizados, porque os servidores efetivos 

estão diminuindo a cada dia; não estamos usando com eficiência a nossa 

comunicação; quem governa este país é o mercado financeiro; temos que ir para a 

luta; dia 19, participem do ato. 

 Greve dia 18 de março está muito longe. 

 O discurso de que servidor é privilegiado está no nosso próprio núcleo familiar; tem o 

discurso também de que a Justiça Eleitoral nem deveria existir. 

 As pessoas acreditam cegamente no discurso do governo e ficam surdas ante as nossas 

explicações de que é falso; falam que a gente está trabalhando contra o governo; o 

que o governo está querendo não é “estado mínimo”, é “estado ausente”; se não nos 

mobilizarmos, vai passar (a reforma administrativa). 

 Estão tirando tudo dos trabalhadores sob o argumento de que é para pagar a dívida: 

por que, afinal?  

 Propõe do uso de lives nas redes sociais para o Sindicato falar mais diretamente com a 

população; voltar a fazer jornal; temos que atacar também as fake news; temos que 

usar todos os meios de comunicação. 

 Vemos reação da população em vários países (Equador, Chile, França, Grécia), e no 

Brasil nada; temos que obrigar a fazerem a auditoria da dívida; não temos Pacto 

Federativo, temos agiotagem do governo com os estados e municípios; temos que ter 

feed-back na comunicação; nossos trabalhadores estão alienados; tem que haver a 

comunicação e o feed back dos sindicatos com as categorias. 


