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A CATEGORIA VAI FALAR!

UNIFICAÇÃO 
DOS SINDICATOS

Durante as campanhas salariais ou em momentos onde discutimos questões 
fundamentais para a vida do funcionalismo, centenas de servidores se pergun-
tam: “As diretorias dos dois sindicatos estarão unidas?”

Outros questionam: “Se a categoria é uma só, e é mais forte e respeitada 
quando está unida, para que dois sindicatos?”

Muitos servidores não se associam a um ou outro sindicato porque não acei-
tam a existência de duas entidades sindicais.

Quando se aproximam as eleições nos sindicatos, chapas fazem discursos 
“convenientes” de unificação. Passadas as eleições, as promessas desapare-
cem como um passe de mágica. 

Nós da atual diretoria do SINDSERV (o sindicato da Av. Campos Sales), tam-
bém falamos de unificação na eleição que ocorreu em fevereiro de 2013. A dife-
rença é que não esquecemos aquilo que falamos. 

na caMPanha eleitoral noS coMProMeteMoS a dar 
oS SeguinteS PaSSoS eM direção à uniFicação:
Consultar a todos os 
servidores, sócios 
e não sócios dos 
sindicatos, por voto 
secreto nos locais 
de trabalho, se o 
conjunto quer ou 
não a unificação dos 
sindicatos. 

Se o resultado da 
votação apontar para a 
unificação, a diretoria 
do SINDSERV registrará 
documento em cartório, 
pondo os cargos 
sindicais à disposição 
para a realização de 
eleição da diretoria do 
sindicato unificado.

1 2 Cobraremos da 
diretoria do SINDEST 
a efetivação da 
unificação, com 
abertura de inscrição 
de chapas e eleição 
de uma direção 
sindical unificada.
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UNIFICAÇÃO 
DOS SINDICATOS

A. VOTE NO SEu lOCAl DE TRAbAlhO. OS APOSENTADOS E SERVIDORES DA ATI-
VA QuE ESTIVEREM EM féRIAS, AfASTAMENTOS E lICENçAS (PRêMIO, MéDICA, 
SEM VENCIMENTOS) VOTARãO NA SEDE DO SINDSERV. 

b. DIVulguE A CONSulTA E INCENTIVE OS COlEgAS A VOTAR.

C. ACOMPANhE A APuRAçãO NO lOCAl DE TRAbAlhO E TAMbéM A APuRAçãO gERAl 
DOS VOTOS EM lOCAl A SER DIVulgADO PARA A CATEgORIA.

Porque grande parte da categoria reclama da existência de dois sindicatos e 
porque somente a própria categoria pode decidir os rumos da sua representação 
sindical. Vale lembrar que o sindicato é o principal instrumento de organização e de 
defesa de uma categoria. Reajustes salariais, fiscalização da CAPEP e IPREV, dis-
cussão de planos de carreira, defesa contra assédio moral, combate à retirada de 
direitos, denuncia das terceirizações, defesa contra inquéritos, enfim, por dezenas 
de motivos, essa instituição é muito importante para o conjunto da categoria.

unificar uma categoria para as lutas já não é fácil, e fica mais difícil quando 
existem sindicatos dividindo a base, ou um sindicato que se venda, tornando-se um 
braço do patrão para desmobilizar a categoria. 

 Santos é a única cidade do brasil que tem dois sindicatos que formalmente represen-
tam o funcionalismo municipal: o SINDSERV, que é um dos primeiros sindicatos de servi-
dores municipais do brasil a solicitar registro no Ministério do Trabalho, e o outro, com 
uma folha corrida de atrelamento aos prefeitos. 

 Só para rememorar, lembremos da aliança estabelecida entre o Sr. Mota (en-
tão presidente do SINDEST) e o governo Papa, que proporcionou ao “combativo 
sindicalista” o cargo e o salário de presidente da CAPEP e que quase afundou a 
autarquia que cuida da nossa saúde. 

>> COMO PARTICIPAR DA CONSulTA?

>> POR QuE PARTICIPAR DA CONSulTA?

A HORA É AGORA!
ParticiPe votando, divulgando e incentivando oS 

colegaS a FaZer o MeSMo

ObSERVAçãO IMPORTANTE 
1. INICIAREAMOS A CONSulTA A PARTIR DE 26 DE AgOSTO PRóxIMO.
2. PARA QuE hAjA lISuRA, A CONSulTA SERá fEITA POR VOTO SECRETO E A 
APuRAçãO SERá fEITA NO PRóPRIO lOCAl DE VOTAçãO, E NO MESMO DIA.


