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NOTA DE REPÚDIO 
 

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo – 
SINDIJUDICIÁRIO/ES rechaça de forma veemente a matéria tendenciosa veiculada no 

jornal A Gazeta do dia 09/02/2014 – pág. 30/31 com o título “Servidor ganha até 5 
vezes mais que trabalhador”. 
De forma clara e direta a matéria foi produzida com o intuito de desqualificar o servidor 

público em geral, estranhamente próximo ao período em que os Poderes do Estado 

negociam seus reajustes salariais. 

As informações levadas ao conhecimento dos capixabas foram estrategicamente 

montadas, buscando de um lado, os menores salários da iniciativa privada e os 

vencimentos de servidores já meio às suas carreiras. 

O jornal A Gazeta omitiu dolosamente toda a luta dos servidores para alcançarem 

melhorias salariais e as mazelas vivenciadas por esses mesmos trabalhadores públicos em 

seus postos de trabalho. 

Frente a esse lamentável episódio, nós do SINDIJUDICIÁRIO/ES interpretamos que tal 

matéria teve foco notadamente tendencioso e de cunho político, com visão de 

descredibilizar os trabalhadores públicos, especialmente os do Judiciário no que tange aos 

salários pagos a categoria perante a opinião pública de modo a satisfazer interesses de 

terceiros e, portando, alheio ao interesse da sociedade para o qual o jornal deveria ter 

direcionado a notícia, buscando a veracidade dos fatos e permitindo o direito a ampla 

defesa.   

A falta de profissionalismo associada à prática sensacionalista do referido meio de 

comunicação, resultou numa injustiça contra os trabalhadores públicos que lutam por 

melhores condições de trabalho e por um Judiciário mais democrático, justo e célere. 

A busca por melhores condições de trabalho é o que sustenta e une o movimento dos 

trabalhadores públicos e privados e, sob esse aspecto a matéria veiculada visa 

desestabilizar esse elo, apenas servindo aos interesses do Governo do Estado e de grandes 

empresas. 

Ademais, a referência ao valor dos salários, seria o reforço a argumentos recorrentes 

numa imprensa descompromissada com as políticas públicas, para a qual, pouco importa 

a qualificação e a dignidade dos servidores. 

O objetivo da notícia que o SINDIJUDICIÁRIO/ES contesta, nos parece, foi o de 

confundir o leitor, em tema de tamanha importância, apresentando falas sem a devida 

contextualização, enfatizando itens retirados ao acaso de outras fontes, jogando fumaça, 

desqualificando o esforço de servidores públicos que, comprometidos com sua missão 

social, buscam através da organização dos trabalhadores, construir mecanismos de 

participação, debate e construção de projetos que traduzam e contemplem os verdadeiros 

anseios da população. 

Chega de sensacionalismo a serviço dos poderosos! 
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