
                     

                TEXTO DE UMA SERVIDORA DE CARREIRA DO SAAE       

Sabe, a briga sindical é interessante. Estamos brigando com quem 

deveríamos andar lado a lado. Estamos nos desentendendo com quem 

deveríamos nos entender. É difícil andar lado a lado de quem vê o 

funcionalismo público com banalidade. 

 

Funcionário público é a pessoa contratada por um órgão público através 

de concurso. Merecemos estar aqui, exercendo nossa função. Mérito 

nosso! Não somos números nos tantos cargos comissionados e criados 

para ocupar lugares desnecessários. Pessoas despreparadas ocupam 

cargos comissionados. Alguns, se dão ao trabalho de conhecer o cargo 

que ocupam, outras estão por estar. Em uma administração que não nos 

valoriza, sucateia peças e pessoas. Precisamos ser valorizados, queremos 

ser valorizados e hoje em dia, o reconhece viria atrás dos nossos 

benefícios congelados em meio a essa pandemia com gastos 

exorbitantes. Queremos mais, mas não queremos mais nada que não 

seja nosso por direito. Direito esse adquirido e protegido pelo nosso 

estatuto. Pedimos a volta do que nos foi tirado, do que é nosso e não nos 

foi dado. Pedimos reconhecimento por um trabalho que não é 

valorizado. 

 

Somos funcionários públicos, carregamos a cidade nas costas. Alguns 

estão no começo dessa caminhada, outros já carregam Jacareí por anos, 

não importa se por 1, 3, 6, 10, 20 ou 30 anos, trabalhamos com o pouco 

que nos é dado, fazemos o nosso melhor com o que nos é dado e 

acreditem, ao contrário do que dizem, nem sempre a qualidade do que 

nos é fornecido é o merecido. 

 

É tempo de luta meus amigos, branda, mas firme! 

 

Reconheçam os seus valores, reconheçam que é preciso mudar, 

reconheçam as questões e as necessidades. Precisamos reconhecer para 

fazer acontecer. 

 

Não nos calemos, lutaremos e seguiremos. 

 

Para quem faz acontecer nessa cidade, seguir sem abaixar a cabeça ja é o 

que fazemos todos os dias. 


