
Tribuna SEXTA A SEGUNDA-FEIRA, 9 A 12 DE JULHO DE 2021 • ESPECIAL • C3

cmyk 

cmyk 

Entrevista

O novo 
presidente
dos 
servidores
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O servidor municipal Valdir Avelino é o 
novo presidente Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradó-
polis (SSMRPGP). Eleito pela categoria como 
primeiro vice-presidente em 2020, na chapa en-
cabeçada por Laerte Carlos Augusto, ele assu-
miu definitivamente a presidência da entidade 
com o falecimento do ex-presidente, vítima da 
covid-19, no dia 29 de maio.

Avelino tem 51 anos, é guarda civil metropo-
litano de Ribeirão Preto, graduado em Gestão 
Pública e pai de três filhos e avô de uma menina. 
Atualmente, o sindicalista também faz parte da 
diretoria da Central dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras do Brasil – São Paulo (CTB-SP).

Tribuna Ribeirão - O se-
nhor assumiu o Sindicato 
dos Servidores após a morte 
do então presidente Laerte 
Carlos augusto, vítima da co-
vid-19. Como está sendo está 
fase de transição?

Valdir Avelino - A direção 
do Sindicato é formada por 
homens, mulheres, brasileiros, 
servidores públicos municipais 
que como todos acompanham 
a vida pública na nossa cida-
de e que se aborrecem, como 
qualquer pessoa, com os re-
trocessos sociais, com o mau 
uso do dinheiro público, com 
a desvalorização dos nossos 
trabalhadores. Com uma di-
retoria formada por servidores 
que comandam a luta por re-
muneração justa, por melhores 
condições de trabalho, percor-
remos um mesmo caminho e 
assim eu entendo que a chama-
da fase de transição foi apenas 
do ponto de vista burocrático, 
mas o sentindo e a motivação 
da nossa direção continua sen-
do a mesma. Naturalmente, 
uma ou outra forma de gestão 
pode até passar por alterações, 
mas os princípios de todos os 
dirigentes do Sindicato e do 
presidente Laerte que me an-
tecedeu são os mesmos. Talvez 
uma ou outra forma de atuação 
mude, porque a realidade não 
é estática, nem somos presos 
a esquemas fixos. O Sindica-
to tem a importância que tem 
porque a categoria sempre foi 
forte, organizada e a atual di-
retoria preserva os princípios 
básicos e históricos dos servi-
dores municipais, entre eles a 
combatividade, honestidade e 
perseverança. 

Tribuna Ribeirão - Quais 
são os seus principais desa-
fios este ano?

Valdir Avelino - Meu de-
safio pessoal é um só: dar o 
que eu tenho de melhor para 
cumprir uma missão coleti-
va. Os desafios do Sindicato e 
da categoria são imensos, mas 
são desafios coletivos e que 
apenas coletivamente podere-
mos superar. A principal mis-
são do Sindicato é defender os 
interesses da nossa categoria, 
mas os servidores municipais 
nunca quiseram um Sindicato 
que se limitasse a esse único 
papel. A história do movimen-
to sindical dos nossos servido-
res municipais prova isso em 
marcos como a maior greve e 
mais longa greve da história de 
Ribeirão Preto.  Essa batalha e 
tantas outras batalhas não fo-
ram apenas em favor dos ser-
vidores, mas em prol de toda a 
população que quer, precisa e 
merece contar com um serviço 
público valorizado, amplo e de 
qualidade. O Sindicato nunca 
fez nada olhando apenas para 
o seu próprio umbigo, sempre 
olhamos para nossa população 

e para o que acontece no Brasil 
e no mundo. O Sindicato histo-
ricamente combina com muita 
competência as duas ações 
- para dentro e para fora dos 
locais de trabalho. O Sindicato 
nunca abriu nem abrirá mão 
de ações nos locais de trabalho, 
mas também não deixou nem 
deixará de participar das lutas 
sociais e democráticas, porque 
não optamos em fazer essa ou 
aquela ação, fazemos as duas. 

Tribuna Ribeirão - Os ser-
vidores municipais não têm 
reajuste salarial há alguns 
anos. Quais são os seus pla-
nos em relação a não reposi-
ção salarial da categoria pela 
Prefeitura?

Valdir Avelino - O Sindica-
to tem uma longa tradição de 
gestão democrática nas ques-
tões envolvendo os interesses 
dos servidores. Os temas ge-
rais, como a luta pela reposi-

ção nos salários, são sempre 
decididos em assembleias. Eu, 
como presidente do Sindicato 
e o conjunto da nossa Direto-
ria Executiva seguiremos esse 
processo democrático de par-
ticipação e deliberação. Infor-
mar, mobilizar, convocar, ouvir 
e seguir a decisão da categoria 
é o que farei. Esse método de 
gestão do ponto de vista Sindi-
cato é vitorioso e então não há 
por que mudar. Em relação aos 
reajustes determinados pela lei 
e não aplicados pelo atual go-
verno, o Sindicato já promove 
ações coletivas muito bem fun-
damentadas na Justiça. 

Tribuna Ribeirão - Em re-
lação à covid-19 quais são os 
desafios do Sindicato para ga-
rantir condições de trabalho 
adequadas que minimizem a 
possibilidade de contágio da 
doença no local de trabalho?

Valdir Avelino - Diante 
da pandemia o Sindicato foi 
uma das primeiras entidades 
do país a empunhar a bandeira 
de proteção da saúde e da vida 
dos nossos trabalhadores. Te-
mos a consciência que em nos-
so tempo a covid-19 foi sem 
dúvida a pior das doenças, mas 
não é a primeira e não será a 
última. Esses tipos de doença 
transmitida por vírus estão au-
mentando à medida que cres-
cem as populações humanas e 
suas interações entre si e com 
animais e ecossistemas. Se dei-
xar só por conta do Governo, 
o combate será sempre mais 
reativo do que proativo. O fato 
do Governo ter se mostrado 
despreparado para a covid-19, 
apesar das advertências e da 
experiência de outros, serve 
de alerta para continuarmos a 

luta por condições de trabalho 
melhores. Nós vamos continu-
ar cobrando que as adminis-
trações municipais adotem as 
medidas coletivas necessárias 
para a segurança e de prote-
ção à saúde dos empregados. 
Olhando para trás, as grandes 
epidemias e os surtos enfren-
tados e superados globalmente 
transformaram as sociedades. 
Vamos continuar lutando em 
todas as frentes para que Ri-
beirão Preto não volte a viver 
um novo colapso do sistema 
de saúde, recordes de mortes 
diárias e nas médias móveis de 
transmissão da doença. 

Tribuna Ribeirão - Para 
o cidadão comum, que não 
pertence ao serviço público 
municipal, o Sindicato passa 
a ideia de fazer oposição fer-
renha ao governo municipal. 
Em sua avaliação quais são os 
principais problemas do atu-
al governo?

Valdir Avelino - O prin-
cipal problema do atual Go-

verno é descumprir a lei e 
não honrar acordos coletivos, 
mesmo aqueles firmados ju-
dicialmente. Um governo que 
governa ignorando a lei, que 
não prestigia o diálogo e que 
não honra acordos é um go-
verno que se coloca como 
uma ameaça real as normas 
de convivência democrática, 
eliminando as características 
de civilização. O atual Go-
verno tem uma visão distor-
cida sobre os direitos. Não se 
trata de ignorância. Trata-se 
de agir de forma delibera-
da e pública ignorando a 
Constituição, a Lei Orgânica 
do Município e a legislação 
municipal. É pelo fato do go-
verno desrespeitar direitos e 
normas constitucionais e le-
gais que as aulas nas escolas 
municipais estão suspensas 
e não tem data para voltar. 
É por isso que dia após dia o 
governo se vê obrigado a bai-
xar decretos e portaria, pois o 
Sindicato demonstrou na Jus-
tiça a existência de ilegalida-
des praticadas contra os ser-
vidores e o serviço público. 
É por isso que o Daerp não 
foi extinto, como o Governo 
queria. O Governo precisa en-
tender que aquilo que ele dese-
ja não é lei e, portanto, o gover-
no não tem o direito de fazer o 
que bem entende. Nesses tem-
pos de pandemia, as ações do 
Sindicato na Justiça tem repre-
sentado um bom freio contra 
as investidas do governo. Mas 
espero que todos em Ribeirão 
recebam logo a segunda dose 
da vacina, que essa pandemia 
logo passe, para que os ser-
vidores possam mostrar que 
há também um outro tipo de 
freio, mais rápido e mais efe-

tivo que uma ação judicial. O 
tempo de mobilização e de 
luta já voltou e será um tempo 
de conquistas. 

Tribuna Ribeirão – Qual 
a mensagem que o novo pre-
sidente do sindicato gostaria 
de mandar para a categoria e 
para a sociedade?

Valdir Avelino - Para a 
sociedade eu gostaria de di-
zer que está muito claro que 
não vivemos um período 
trivial da nossa história. As 
conquistas passadas criaram 
um cidadão e um servidor 
público que não aceitam 
mais conviver longos perío-
dos com problemas sem solu-
ções. Tanto para a sociedade, 
quanto para os servidores, é 
cada vez mais imperativo que 
se faça bem e que se faça rá-
pido! E como contribuição ao 
debate, contem com o sindi-
cato para conquistarmos um 
serviço público cada vez mais 
amplo, eficiente, democráti-
co, presente, efetivo e valori-
zado. Nós já demonstramos e 
demonstraremos novamente 
que os recursos já existem, mas 
precisam ser melhores aplica-
dos. Então a sociedade pode 
contar com um sindicato afi-
nado com os interesses nacio-
nais e com os anseios do nosso 
povo. Para a categoria a men-
sagem é que não mediremos 
esforços para cumprir com 
nossas obrigações, deveres e 
compromissos, como servi-
dores municipais que somos, 
sempre preocupados com o 
respeito aos direitos e anseios 
da categoria. Através de uma 
conversa sempre franca, de-
mocrática, atenciosa, discuti-
mos abertamente os temas de 
interesse da nossa entidade e 
da nossa categoria.

Trabalhar de forma inte-
grada, com um diálogo fran-
co e fundado na participação 
dos trabalhadores, visando 
de forma positiva às expecta-
tivas da categoria, é parte do 
meu esforço em transformar 
nosso trabalho sindical em 
momentos que trazem e tra-
rão proteção, honra e respei-
to para nossa categoria. 

A sociedade 
pode contar 
com um 
Sindicato 
afinado com 
os interesses 
nacionais 
e com os 
anseios do 
nosso povo

“
Naturalmente, 
uma ou outra 
forma de 
gestão pode 
até passar por 
alterações, mas 
os princípios 
de todos os 
dirigentes do 
Sindicato e 
do presidente 
Laerte que me 
antecedeu são 
os mesmos

“

Em relação 
aos reajustes 
determinados 
pela lei e não 
aplicados pelo 
atual governo, 
o Sindicato 
já promove 
ações coletivas 
muito bem 
fundamentadas 
na Justiça

“
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