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    APRESENTAÇÃO

Este caderno é o resultado do trabalho desenvolvido durante o 12° 
Congresso do Sindsep. O Congresso intitulado “Democracia, manutenção 
e ampliação de direitos: desafios para o funcionalismo público municipal” 
teve sua etapa final em julho, marcando os 30 anos da entidade.

O Congresso é um momento especial que materializa o pensamento 
democrático dentro de uma entidade. Em tempos de questionamento 
da liberdade política no Brasil e ataque aos direitos do povo, o Sindsep 
reafirma seu compromisso com as servidoras e os servidores públicos 
da cidade de São Paulo.

Para a construção desse processo democrático, foram realizadas 
5 plenárias regionais com os servidores, e uma específica para os 
aposentados. Todas aconteceram no Centro de Formação do Sindsep, 
com a participação de dirigentes e servidores filiados ao sindicato, de 
forma dinâmica e com trabalhos em grupo, que garantiram a qualidade 
do debate.

Diversos temas foram debatidos nas plenárias, como: conjuntura 
e desafios; organização no local de trabalho; direitos humanos; 
democracia, estado e políticas; saúde; educação; nível básico; nível 
médio; nível universitário e aposentados, todos os textos e as emendas 
aprovadas se encontram neste caderno.

A eleição dos delegados foi baseada nas Normas do Congresso, que 
foram apresentadas em todas as plenárias, para garantir a participação 
de servidores que representam diversas áreas da Prefeitura. Ao todo 
participaram da plenária final mais de 300 pessoas.

O Sindsep é um sindicato geral, que tem a premissa de representar 
todos os servidores públicos da Prefeitura de São Paulo, trabalho 
complexo que demanda grande atenção e reflexão. Por isso, sua diretoria 
trabalhou arduamente para realizar o Congresso.

Entende-se que é o momento de definir os rumos da entidade para os 
próximos anos, as lutas que serão disputadas, e a forma de enfrentamento 
aos retrocessos, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, sempre 
visando a garantia e a ampliação de direitos. Esperamos que este material, 
seja o norte para novos caminhos, novos sonhos e novas conquistas.
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INÍCIO DAS 
NEGOCIAÇÕES

Em março de 2013, no primeiro ano da Gestão Haddad, foi reiniciado o Sistema 
de Negociação Permanente com convênio assinado pelas entidades do munícipio 
e definição daquelas que comporiam a mesa central e as setoriais. O SINP, criado 
com protagonismo do Sindsep durante a gestão Marta, foi interrompido a partir do 
governo Serra, exceto por algumas mesas específicas que se mantiveram, como 
da saúde e da educação, mas com menos oficialidade.   

Reajustes para os níveis básico e médio

Foi possível com o SINP, ainda em abril, garantir na mesa central de negociação 
os reajustes dos níveis médio e básico, na ordem de 71% sobre a carreira de 
Agente de Apoio, 42% sobre a carreira de AGPP, além de um aumento no piso 
mínimo da Prefeitura de 79% para nível básico e 109% para nível médio, o que 
beneficiou especialmente aposentados sem paridade. Apesar de serem as únicas 
categorias naquele momento a receber uma proposta de reajuste, houve acordo 
com outras entidades e decisão em assembleia geral convocada pelo Sindsep, de 
que se garantisse o ganho para esses setores, com manutenção de negociações 
para outros segmentos.

CONQUISTAS DO SINDSEP DESDE O 11º CONGRESSO 
Início das negociações 
Em março de 2013, no primeiro ano da Gestão Haddad, foi reiniciado o Sistema de Negociação 
Permanente com convênio assinado pelas entidades do munícipio e definição daquelas que 
comporiam a mesa central e as setoriais. O SINP criado com protagonismo do Sindsep durante 
a gestão Marta, foi interrompido a partir do governo Serra, exceto por algumas mesas 
específicas que se mantiveram como as da saúde e da educação, mas com menos oficialidade.  

Reajustes para os níveis básico e médio 
Foi possível com o SINP, logo de início, ainda em abril, garantir na mesa central de negociação 
os reajustes dos níveis médio e básico, na ordem de 71% sobre a carreira de Agente de Apoio, 
42% sobre a carreira de AGPP, além de um aumento no piso mínimo da Prefeitura de 79% para 
nível básico e 109% para nível médio, o que beneficiou especialmente aposentados sem 
paridade. Apesar de serem as únicas categorias naquele momento a receber uma proposta de 
reajuste, houve acordo com outras entidades e decisão em assembleia geral convocada pelo 
Sindsep, de que se garantisse o ganho para esses setores, com manutenção de negociações 
para outros segmentos.  

Reajuste dos padrões do NB e NM - início e final de carreira 
  Agente de Apoio (B1) AGPP (M1) 
  anterior novo ↑% anterior novo ↑% 

Padrão inicial R$ 440 R$ 755 
71% 

R$ 646 R$ 920 
42% GA R$ 308 R$ 528 R$ 452 R$ 644 

Total R$ 749 R$ 1.283 R$ 1.098 R$ 1.564 
  Agente de Apoio (B10) AGPP (M15) 
  anterior novo ↑% anterior novo ↑% 

Padrão final R$ 776 R$ 1.330 
71% 

R$ 1.695 R$ 2.415 
42% GA R$ 308 R$ 528 R$ 452 R$ 644 

Total R$ 1.084 R$ 1.858 R$ 2.147 R$ 3.059 
 

 

 

 

 

 

Continuidade das negociações 
O Sindsep garantiu em protocolo, a continuidade das negociações para a saúde, nível 
universitário, GCM, admitidos e a discussão sobre a contagem do tempo de ADI para fins de 
aposentadoria como tempo de professor.  

Contagem de tempo de ADI para fins de aposentadoria no cargo de professor 

Aumento do piso mínimo da Prefeitura 

Piso geral 
anterior 

Piso novo 
Nível Básico 

Piso novo Nível 
Médio e NU 

R$ 630 R$ 1.132 R$ 1.320 
  79,7% 109,5% 
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CONTINUIDADE DAS 
NEGOCIAÇÕES

O Sindsep  garantiu em protocolo a continuidade das negociações para a saúde, 
nível universitário, GCM, admitidos e a discussão sobre a contagem do tempo de ADI 
para fins de aposentadoria como tempo de professor.

Contagem de tempo de ADI para fins de 
aposentadoria no cargo de professor

Apesar de incluir na pauta o debate, no segundo semestre de 2013, o governo 
tramitou internamente, sem abrir o diálogo ao Sindsep, o projeto de lei que 
garantiria a contagem de tempo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, para fins 
de aposentadoria no cargo de professor. O pleito encaminhado pelo Sindsep tornou-
se compromisso assumido por Haddad durante a campanha de 2012. Mas, sob os 
protestos do Sindicato, manifestado oportunamente à SEMPLA, à PGM e à Câmara, 
a administração acatou algumas considerações do Sindsep no PL nº 778/2013. A 
lei 15.930 foi sancionada em dezembro daquele ano e, em 2014, algumas centenas 
das tão esperadas aposentadorias começaram a ocorrer. No entanto, em 2015, 
começaram a ser estancadas com novas interpretações da gestão que demonstraram 
a pertinência das preocupações do Sindsep que não foram levadas a sério à época. 
Somente na Lei 16.418, de abril de 2016, que finalmente garantiu-se a correção do 
texto da lei permitindo o atendimento aos pedidos de aposentadoria e revisão das 
aposentadorias de ADIs anteriores a 2013 que haviam perdido paridade e tido perda 
de cerca de 45% dos proventos.
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Reestruturação do Nível Universitário

Na esteira das negociações que se seguiram no segundo semestre de 2013, e 
em resposta ao protocolo firmado, o governo apresentou uma proposta na Mesa 
Central no início de setembro daquele ano para o nível universitário. A proposta 
com poucos elementos explícitos mudava a forma de remuneração para subsídio 
e apresentava para maio de 2014 uma tabela de R$ 3.900,00 a R$ 7.500,00 da 
primeira referência até a 13 e previsão de 4 novas referências que chegariam a 
R$ 9.300,00, contra os então, R$ 3.157,00 do início da carreira de Especialistas 
(Ref. S1 + GDA) e os R$ 7.404,00 mínimos de quem já estava no S13 com 25 anos 
(padrão, GDA, quinquênios e sexta parte). A proposta foi rejeitada de imediato pelo 
Sindsep, pois acabava com adicionais por tempo (quinquênio e sexta parte), não 
apresentava ganhos eminentes e nem respondia ao pleito. Ao longo do processo 
de debates, mobilizações, pressão e negociações, o projeto original avançou. As 
tabelas previstas para 2016 que variavam de menos R$ 4.900,00 a R$ 11.600,00 
da primeira à última referência na proposta inicial, evoluíram para valores de 
R$ 6.100,00 a R$ 16.000,00. 

¹ remuneração considerando o padrão da Referência, a GDA máxima para as referências S1 e S13 e o 

quinto quinquênio e a sexta parte para os S13

² na primeira proposta não havia possibilidade do S13 ser integrado ao Q14, o que foi incorporado 

nas negociações

³ foram criadas 4 novas referências até o Q17 previsto para uma carreira de 25 anos e meio

Além de um grande crescimento das tabelas no período de negociação, a estrutura 
da carreira e as regras de integração avançaram no processo negocial. A carreira 
ficou mais atraente, com regras de progressão e promoção melhores do que a 
carreira anterior e índices maiores ao longo do tempo, reduzindo as exigências 
meritocráticas que congelavam a carreira anterior. O Subsídio Complementar passou 
de incorporável, inicialmente, a permanente e reajustável pelos índices gerais e 
os S13 puderam chegar ao Q14. Uma proposta do Sindsep que traria os S13 até o 
Q16 seria acatada pelo governo durante o processo de negociação na Câmara, mas 
esbarrou na intransigência de outras entidades.
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Engenheiros e Arquitetos

A rejeição dos engenheiros e arquitetos à proposta foi, inicialmente, na unidade 
construída com os demais segmentos do nível universitário, um elemento importante 
para impulsionar as negociações dos avanços nas tabelas, na integração e nas regras 
da nova carreira. Mas a postura sectária que foi construída por alguns setores e 
que elegeu o subsídio como problema único e central da proposta, desqualificou 
o debate e colocou em risco a aprovação tanto da lei 16.119 (Analistas) quanto a 
16.122 (Saúde). O problema do final de carreira se verificou especialmente por conta 
de servidores com ganhos judiciais com grande concentração entre especialistas em 
desenvolvimento urbano. Cerca de 83% dos engenheiros e arquitetos no S13 tinham 
ganhos judiciais que elevavam os salários na média em 47% sobre os padrões da 
carreira. Mesmo com a proposta agradando cada vez mais a maioria dos servidores, 
houve pouco espaço para saídas que contemplassem a totalidade, como já havia 
ocorrido em 2007 quando houve grande número de servidores que não aderiram à 
Lei 14.591 dos Especialistas. A proposta do Sindsep, aceita pelo governo, de trazer 
os S13 com mais de dois anos na referência até a nova referência Q16, foi rejeitada 
pelas demais entidades na Câmara que optaram por uma estratégia arriscada de 
pressionar pela retirada de engenheiros e arquitetos (e agrônomos) do PL 312, o 
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que permitiu maiores condições de prosseguir sua tramitação em 2014, mas sem 
garantias para engenheiros e arquitetos. O governo apresentou novo PL para esse 
segmento sem abrir mão do modelo do subsídio em 2015. E em mais uma estratégia 
desastrada, houve uma construção com vereadores para passar um projeto irrealista 
sem acordo com a gestão, resultando na retirada do PL pelo governo. O projeto só 
voltou em 2016, já sem a possibilidade de retroativos. Mesmo com salários maiores 
que os Analistas na Lei 16.119, os engenheiros, arquitetos e agrônomos que optaram 
pela Lei 16.418/2016, ao menos os do início de carreira, só vão recuperar entre 
fevereiro e julho de 2019, os valores que deixaram de receber a mais desde maio 
de 2014, conforme estimativa do Sindsep, mesmo sem considerar as progressões 
e promoções que os analistas passaram a ter desde novembro de 2015. O Sindsep 
foi fundamental para a organização dos trabalhadores que não aceitaram mais 
permanecer nos baixos valores da Lei 14.591/2007 e submetidos a uma gratificação 
(GDA) perdida nas situações de licença médica.

¹ A remuneração inicial anterior foi calculada com base no padrão inicial das carreiras mais a GDA no 
valor máximo.

² A remuneração final anterior foi calculada com base no padrão final das carreiras mais a GDA no 
valor máximo, além de sexto quinquênio e sexta parte.

³ As novas remunerações inicial e final consideradas são as parcelas únicas previstas como subsídio 
para a referência inicial na nova carreira e a referência de enquadramento da última referência da car-
reira anterior.

4 As novas referências finais são novas referências em subsídio criadas além das referências da car-
reira anterior.

* Para o cálculo de porcentagens foram considerados os valores teóricos gerais das carreiras ante-
riores com as gratificações e adicionais, não considerando os casos específicos de ações judiciais, 
incorporação de cargos ou plantões.

Reestruturação da Saúde

Se em setembro de 2013 já havia uma proposta para o nível universitário, somente 
em março de 2014 o governo apresentou tabelas na mesa setorial de negociação da 
saúde. Até então, somente se sabia que a proposta seguiria o modelo dos Analistas. 
Se por um lado, restou menos margem e tempo para as negociações, por outro, 
a proposta da saúde já chegou à mesa com avanços incorporados das negociações 
com o nível universitário, como a progressão exclusiva por tempo, tabelas para os 
Analistas de Saúde com valores superiores, promoções sem barreira, concurso de 
remoção e subsídio complementar reajustável, além de maior unidade da bancada 
sindical e diálogo para avançar nas negociações.

www.sindsep-sp.org.br 11

Caderno do 12º Congresso do Sindsep



¹ A remuneração inicial anterior foi calculada com base no padrão inicial das carreiras mais a GA no 

caso de agente de endemias, PPD e Grat. Esp. da Saúde para o quadro da Saúde.

² A remuneração final anterior foi calculada com base no padrão final das carreiras mais as respectivas 

gratificações previstas também para a remuneração inicial, além de sexto quinquênio e sexta parte.

³ As novas remunerações inicial e final consideradas são as parcelas únicas previstas como subsídio 

(Tabela 2016) para a referência inicial na nova carreira e a referência de enquadramento da última 

referência da carreira anterior.
4 As novas referências finais são novas referências em subsídio (Tabela 2016) criadas, além das 

referências da carreira anterior.

* Para o cálculo de porcentagens foram considerados os valores teóricos gerais das carreiras 

anteriores com as gratificações e adicionais, não considerando os casos específicos de ações judiciais, 

incorporação de cargos ou plantões.

Auxiliares de Enfermagem

A proposta inicial para os auxiliares de enfermagem, em março de 2014, previa 
apenas 35,1% dividido em 3 parcelas nos meses de maio em 2014, 2015 e 2016. 
A proposta pretendia excluir os auxiliares do nível médio da saúde das tabelas em 
subsídio. No entanto, em abril, avançou o diálogo com a Secretaria da Saúde de 
permitir a transformação desses profissionais em técnicos de enfermagem mediante 
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formação. Foi então criada uma tabela de auxiliar técnico em saúde com valores 
12% inferiores à tabela proposta pelo governo para os técnicos em saúde, mesma 
proporção existente nas tabelas da Lei 14.713. Durante as negociações, o Sindsep 
advogou pelo aumento das tabelas de técnicos porque a proposta original praticamente 
não incorporava a situação dos plantonistas em sua maioria. Conseguimos aumentar 
a tabela em subsídio do técnico e, portanto, do auxiliar em torno de 28%. Outro 
elemento que ampliou as tabelas destes segmentos, inclusive de 2014, foi a inclusão 
do nível básico da saúde em junho, após a greve. A tabela valorizada dos agentes 
de combate a endemias, obrigou a administração a majorar valores para auxiliares 
e técnicos, para criar um equilíbrio com o nível básico. No entanto, a discussão 
sobre enquadramento de auxiliares como técnicos não prosperou por depender de 
entendimentos dos Conselhos Profissionais que não se fizeram até a aprovação da lei.

¹ Quadro do assistente técnico de saúde em que o auxiliar de enfermagem inicia na ref. 6 e 
termina na ref. 15 (Lei 14.713/2008).

² Proposta inicial do governo que não incluía no subsídio os aux. de enfermagem, oferecen-
do 37% em 3 vezes até maio de 2016.

³ Inclusão dos auxiliares no quadro de subsídio previstos na lei 16.122/2015.
4 Referência final nova (AS17) criada para o quadro do nível médio da saúde.

* porcentagem do aumento sobre a remuneração na carreira anterior - foram considerados 
os valores teóricos gerais das carreiras anteriores com as gratificações e adicionais, não 
considerando os casos específicos de ações judiciais, incorporação de cargos ou plantões.

Reintegração do nível básico da saúde – agentes 
de saúde - combate a endemias

Destacou-se na greve de maio e junho de 2014, em número e porcentagem, 
a participação dos agentes de zoonoses que já tinham obtido em 2013 o reajuste 
de 71%. Na verdade essa categoria resgatou a luta que tiveram em 2007, quando 
exigiam, além de melhores salários, o reconhecimento como trabalhadores da saúde. 
Dentre os pontos aceitos pelo governo durante a greve, além do retorno do quadro 
de nível básico aos quadros da saúde, foram incluídos também junto com os quadros 
de zoonoses, os auxiliares em necropsia, laboratório e radiologia, e os atendentes de 
enfermagem. Após o fim da greve, o governo apresentou nova proposta para o nível 

AVANÇOS E GANHOS NAS NEGOCIAÇÕES PARA AUXILIARES DE ENFERMAGEM
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básico, incluindo-os em tabelas de subsídio que valorizam, especialmente o início 
de carreira, com salários de R$ 1.283,00, incluindo a GA, além de incorporá-la, 
chegariam a R$ 1.818,00 em 2016. E, apesar de não apresentarem grande impacto 
(3%) na remuneração final teórica do B10, a proposta criava mais cinco referências, 
chegando a R$ 3.562,00, ou seja, permitindo um crescimento de 27% em sete 
anos e meio, período em que seria possível acumular no máximo, dois quinquênios 
(10,25%). Em assembleia específica a categoria decidiu aceitar a nova proposta. 

O Sindsep-SP foi premiado no concurso InovaSUS de 2015, com a apresentação 
da experiência do sindicato de negociação do plano de carreira dos trabalhadores 
das Zoonoses. O projeto apresentado ficou em quinto lugar entre 43 experiências 
de diversos lugares do país, avaliadas pela banca examinadora do concurso. Entre 
aqueles que apresentaram propostas sobre o tema Valorização dos Agentes de 
Endemias, o Sindicato recebeu a maior nota. O prêmio InovaSUS é uma iniciativa 
do Departamento de Gestão e Regulação do Trabalho (DEGERTS), do Ministério 
da Saúde, em parceria com a Organização Panamericana do Trabalho (OPAS/
OMS) e a Organização Mundial da Saúde, que tem por objetivos identificar, 
reconhecer, valorizar e incentivar projetos e experiências inovadoras em Gestão 
do Trabalho em Saúde.

HSPM/AHM

Em janeiro de 2015, com a publicação da Lei 16.119, todos os empregados 
públicos celetistas com contratos por tempo indeterminado da Autarquia 
Hospitalar Municipal (AHM) e do Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM), 
tornaram-se estatutários e enquadrados em carreiras correspondentes da 
administração direta. O processo de luta durou mais de um ano, período que 
permitiu avanços na proposta original. O Regime Jurídico Único (RJU) era uma 
reivindicação histórica do Sindsep e dos trabalhadores. A Constituição Federal 
de 1988 estabeleceu o princípio do RJU para o funcionalismo público em seu 
artigo 39, para a administração direta, autarquias e fundações. Em 1998, a 
Emenda Constitucional nº 19 (EC 19), chamada de Reforma Administrativa de 
Fernando Henrique Cardoso, dentre outras medidas para precarizar os vínculos 
do funcionário público, acabou com o RJU, permitindo a criação de autarquias 
com trabalhadores regidos pela CLT, como aconteceu no governo Marta que 
criou as Autarquias Hospitalares Municipais, que, a princípio, eram regionais. 
O HSPM antes mesmo da Constituição de 1988 já era constituído de quadros 
celetistas. Apesar das intenções da EC 19 de precarizar os vínculos, na prática 
não aconteceu, pois os empregados públicos conquistaram a estabilidade no STF.

 
Estatutários e celetistas - No entanto, o regime diferenciado entre estatutários 

e celetistas permitiu inúmeras e imensas distorções entre os trabalhadores que 
executavam as mesmas funções, a começar por direitos. Enquanto os servidores 
estatutários de São Paulo gozavam do direito a quinquênios e sexta parte, empregados 
da AHM e do HSPM não puderam se beneficiar desses adicionais, exceto mediante 
ganho judicial. Também os salários do HSPM em várias carreiras eram bem inferiores 
aos dos estatutários, além de não terem direito à gratificação de atividade dos níveis 
básico e médio. Poucos segmentos não sentiram os ganhos imediatos a partir de 
2015. Mas com as tabelas de 2016, pôde-se observar ganhos expressivos em todas 
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as categorias, não somente pelos bons percentuais na remuneração, mas ainda por 
saírem de carreiras do HSPM (Lei 13.766) nas quais as dificuldades para progressão 
e promoção eram maiores.

Regime Jurídico Único - Além da carreira ser muito mais impeditiva nas 
regras de progressão e promoção. Vários foram os momentos de conquistas dos 
servidores estatutários da saúde em que os trabalhadores da AHM e HSPM foram 
excluídos. Com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), foi julgada uma 
medida cautelar que impediu a mudança instituída pela EC 19, permitindo que 
os entes federativos restituíssem o princípio do Regime Jurídico Único. Diante 
da mudança que chegou para os trabalhadores da AHM e do HSPM, o governo 
atendeu uma reivindicação histórica do Sindsep e dos trabalhadores. Findada a 
diferenciação de regimes jurídicos entre celetistas e estatutários eliminamos uma 
fonte permanente de problemas que criam constantes situações de exclusão de 
direitos. Com a nova lei, todos os celetistas passam a ser estatutários com os 
mesmos direitos e tratamentos.

Autarquia Hospitalar Municipal - Para a AHM, no caso de profissionais 
dos níveis básico, médio e superior, o enquadramento foi feito para os mesmos 
cargos e referências das carreiras atuais dos estatutários, de agentes de apoio, 
AGPPs, assistentes de suporte técnico e especialistas, já que são idênticas. 
Porém, somente com essa integração, os trabalhadores da AHM passaram a ter 
o direito a quinquênio e sexta parte. Já no caso dos empregados da AHM das 
carreiras da saúde, foram enquadrados automaticamente nas novas carreiras e 
cargos remunerados por subsídio, obtendo ganhos ainda maiores, uma vez que 
também não recebiam antes os quinquênios previstos na administração direta.

¹Todas exceto, atendente de enfermagem e auxiliar de laboratório.

² Menor Ref. - referência e salário do(s) trabalhador(es) do HSPM com o menor padrão em cada 

categoria; Maior Ref. - referência e salário do(s) trabalhador(es) do HSPM com o maior padrão em 

cada categoria; dados de janeiro de 2015.

³ Foi considerado o valor mínimo de GA (50% do padrão inicial) para o(s) servidore(s) com menos 

de um ano e na primeira referência, e o valor máximo de GA (70% do padrão inicial) para o(s) 

servidor(es) que estão na maior referência de sua categoria.
4 Para o cálculo de quinquênios foi considerado o tempo de HSPM que o trabalhador na maior 

referência trouxe para o regime estatutário.
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¹ Gasoterapia, autópsia, eletrocardiografia, eletroencefalografia, histologia e citologia, fisioterapia.

² Radiologia, farmácia, laboratório, prótese dentaria e hemoterapia.

³ Administrador, contador, economista, técn. especializados, técnico de seleção e treinamento de 

pessoal, bibliotecário, relações públicas e assistente social (30 hs).
4 Técnico de avaliação de desempenho de pessoal, biologista, educador em saúde pública, farmacêutico, 

fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, ortopedista.
5 Menor Ref. - referência e salário do(s) trabalhador(es) do HSPM com o menor padrão em cada 

categoria; Maior Ref. - referência e salário do(s) trabalhador(es) do HSPM com o maior padrão em 

cada categoria; dados de janeiro de 2015.
6 Subsídios recebidos a partir da nova tabela com reajustes de maio de 2016; não foram considerados 

as progressões e promoções que a maioria passou a ter direito a partir de julho de 2016.

Admitidos

Haddad foi eleito com o lema “trabalhos iguais para salários iguais”. A partir 
de 2013, o Sindsep organizou o Coletivo de Admitidos, construindo um Grupo de 
Trabalho com estes servidores, o qual ajudou a conduzir as políticas de atuação do 
sindicato durante todo o processo negocial. 

As negociações iniciadas no segundo semestre de 2013 levaram a alguns avanços 
na proposta original das reestruturações (saúde, analistas, engenheiros e arquitetos 
e GCM) para os admitidos, mas não contemplaram o pleito por salários iguais. No 
geral, os admitidos foram contemplados com os reajustes dos níveis básico e médio 
em 2013, mas sem qualquer avanço quanto a seus salários baseados no início das 
carreiras correspondentes. Já nas demais reestruturações de carreiras, houve os 
ganhos específicos dos novos salários que afetou a imensa maioria dos admitidos, 
mas quanto a avanços específicos, só foi possível igualar a situação salarial dos 
admitidos não estáveis aos estáveis, integrando todos os admitidos nas referências 
5 dos respectivos quadros (saúde, analistas, engenheiros, arquitetos, agrônomos e 
geólogos). 

Quadro de admitidos - Para admitidos que já estavam no grau e/ou referência 
5 dos quadros anteriores, não houve qualquer progresso no sentido de avançar nos 
valores da carreira. No entanto, houve acordo da gestão em atender a decisão da 
assembleia dos admitidos, criando tabelas à parte da carreira com trava que obriga 
a extensão de qualquer reajuste dado aos efetivos, mas que permite a valorização 
independente do quadro de admitidos. A assembleia também entendeu que o 
Sindsep deveria construir uma proposta que atendesse o conjunto de cerca de 7 mil 
admitidos da administração. Ao longo de 2015, esse debate foi feito com muitas 
dificuldades criadas pela administração. Mesmo a conversa com o Prefeito não foi 
encaminhada pelo Secretário de Gestão como havia sido prometido. 

Proposta para os admitidos - A proposta finalizada em dezembro de 2015 
foi negada pela gestão Haddad e em 2016 foi levada a debate na Câmara como 
emenda rejeitada para o Projeto de Lei que foi aprovado e sancionado pelo Prefeito 
como Lei 16.418. O projeto construído com o GT pelo Sindsep prevê tabelas salariais 
específicas para cada função de admitido que equivale a cerca de 97% dos valores 
dos respectivos finais das carreiras correspondentes.
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GCM

O plano de carreira da GCM foi reestruturado em 2015. No anterior havia 
três níveis e oito cargos. Na reestruturação saiu de 3 níveis para 4 níveis 
e 10 cargos no total. No plano anterior só se passava de um cargo para 
outro no início de carreira (exemplo: O GCM iniciava a carreira como terceira 
classe, assim que vencia o estágio probatório passava para segunda classe). 
Depois disso, para acender na carreira só por meio de concurso de acesso. A 
partir das negociações em mesa com a participação do Sindsep, deixou de 
existir o concurso de acesso dentro do primeiro nível. Todos são promovidos 
automaticamente, após o preenchimento de determinadas condições e 
requisitos.

Tabela salarial - O grande problema hoje, é a tabela salarial que continua 
umas das mais baixas do funcionalismo. Sendo os mais prejudicados, os que 
estão no início da carreira. Mesmo com o problema salarial, as mudanças 
no plano de carreira foram benéficas, especialmente para aqueles que já 
estavam há muito tempo na GCM sem promoção e desmotivados.Além da 
reestruturação, foi negociado para 2013 um aumento na tabela salarial de 5% 
e em maio de 2016, mais 10,23%, o que acumula um total de 15,74% contra 
uma inflação (IPC-FIPE) de 25,95% entre janeiro de 2013 e abril de 2016 
sobre uma carreira com salário inicial extremamente baixo.

O que agradou a todos de uma forma geral foi que as promoções continuam. 
Em janeiro de 2017 teve novamente uma promoção o que deve ser cumprido 
na íntegra pelo governo vigente.                        

Depois de muita negociação,  a carreira também ampliou o número de graus 
(letras) para a promoção. Na carreira anterior eram 5 letras de A a E, às quais 
foram incorporadas mais três graus (F, G e H), um ganho para a categoria. 
Por sua vez, os GCMs admitidos que em planos de carreira anteriores nunca 
foram valorizados, não mudavam de letra, permanecendo na A, nesse plano, 
foram incluídos na última letra, ou seja, letra H. 

Aposentados

Hoje temos uma situação em que começa a crescer, o que é a tendência para o 
futuro, o número de servidores que se aposentam sem paridade, extinta para os novos 
servidores que ingressaram a partir de 2004. Situação que se tornará ainda mais crítica, 
caso seja aprovada a PEC 287, da reforma da previdência proposta pelo governo golpista 
de Michel Temer. Não ter paridade significa depender dos reajustes gerais previstos na 
Lei nº 13.303/2002, a chamada lei salarial. Por isso, esses aposentados são as maiores 
vítimas da política salarial do 0,01%. O aumento do piso de R$ 630,00 para R$ 1132,00, 
além da criação do piso para nível médio, que atinge também o nível universitário com 
proventos inferiores a este valor, tornaram os aposentados, os principais beneficiados 
dessa política de proteção pelo piso. Também a solução de contagem do tempo de 
ADI como professor, devolveu a ADIs aposentadas sem paridade cerca de três anos de 
proventos rebaixados em torno de 45% de seus vencimentos e lhes resgatou o direito à 
paridade, o que inclui se beneficiar dos aumentos previstos para a educação.
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 Direito à paridade - Por outro lado, ainda temos como maioria do conjunto 
de aposentados aqueles que detêm o direito à paridade. E foram eles, de 
uma forma geral, os beneficiados tanto pelos reajustes dos níveis básico e 
médio quanto pelas reestruturações de carreira. A política de incorporação 
das gratificações pelo subsídio beneficiou especialmente os aposentados da 
saúde, já que as gratificações da saúde, não incorporadas na totalidade à 
aposentadoria, reduziam os proventos em cifras consideráveis, reduzindo a 
qualidade de vida dos trabalhadores que saíam da ativa. 

A nova conjuntura exige que, além das lutas permanentes por uma política 
salarial decente no município, há que se resistir e lutar para defender os 
trabalhadores dos ataques que se acumulam na própria formulação do golpe 
de Estado sofrido no Brasil.

Ciclo Orçamentário – Lei Salarial

A Lei Salarial foi a principal pauta do Sindsep desde 2013, uma vez que 
Haddad foi eleito com o compromisso assumido com o Sindicato de alterar 
a política, revisando a lei 13.303/2012. Não o fez, descumprindo inclusive o 
protocolo assinado em junho de 2014, após a greve dos servidores quando se 
comprometeu a gestão em negociar na mesa a construção de uma proposta 
que deveria ter sido encaminhada à Câmara em 2015. Nada aconteceu e o 
governo se recusou a pautar o tema, limitando-se a receber as propostas 
das entidades, mas sem qualquer efetivo encaminhamento durante 2015. Em 
2016, ao mesmo tempo que desmontou o SINP Central, encaminhou à Câmara 
Municipal, em março, o PL 063 que foi aprovado e sancionado como a Lei 
16.418. Projeto destinado a corrigir problemas na reestruturação e outras leis, 
com soluções de interesse de vários segmentos de servidores, foi um cavalo 
de Tróia para seguir à Câmara o índice de 0,01% para os anos de 2014 e 2015, 
descumprindo de vez a promessa de campanha, quando Haddad criticou seus 
antecessores por fazer aquilo que acabou marcando o final do seu mandato.

A luta do Sindsep - O Sindsep realizou debates sobre a lei salarial e 
construiu proposta a partir do estudo que solicitou ao Dieese. A principal 
defesa do Sindsep sempre foi a de acabar com a barreira de 40% para os 
quadrimestrais previstos na lei salarial. A lei prevê reajustes quadrimestrais 
para repor a inflação (índice IPC-FIPE). Mas esses índices só podem ser 
aplicados se o gasto com pessoal for inferior a 40%. Também os critérios 
contábeis da lei foram alvos do Sindsep. Diferente da Lei de Responsabilidade 
Fiscal cujo cálculo da despesa com pessoal estava em torno de 35%, para os 
critérios da lei 13.303, se gastava naquele período (como ocorre até hoje)  
com pessoal, sempre mais de 40%. Por fim, tanto os quadrimestrais, quanto 
a revisão geral anual da data base de maio, usada para perpetuar o 0,01%, 
poderiam ter critérios que impedissem a redução percentual de gasto com 
pessoal nos momentos de crescimento econômico como o ocorrido a partir 
de 2003. Nesse período em que o Brasil cresceu, assim como a receita de 
São Paulo, a falta de investimento no funcionalismo aliado à lei salarial, 
levou a uma redução do percentual de despesa com pessoal de 38% para 
32%. Mesmo com os reajustes específicos, reestruturações e nomeações por 
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concurso público no período de 2013 a 2016, as despesas com pessoal não 
passam atualmente de 38% da Receita Corrente Líquida.

 

Mobilização e Pressão: Balanço comparativo de 
greves e atividades

Os processos de negociação ao longo de 2013 e 2014 foram marcados pelo grande 
debate com a categoria, garantido pelo Sindsep com a  realização de seminários, 
plenárias, assembleias, publicações e participações em audiências públicas, até 
agosto de 2014 quando em assembleia geral a categoria decidiu, sem abrir mão 
do debate e negociação, buscar a aprovação dos projetos de reestruturação de 
carreira da saúde e do nível universitário. De agosto a dezembro, os dirigentes e os 
trabalhadores promoveram uma intensa luta sem a qual não seriam aprovadas as 
Leis 16.119 e 16.122. Em 2015, as portas para as negociações foram fechadas pela 
Secretaria de Gestão do governo Haddad. Seja para conquistar avanços, seja para 
garantir o cumprimento dos acordos, os trabalhadores, convocados pelo Sindsep, 
tiveram de permanecer nas ruas o tempo todo.

Os trabalhadores em luta e nas ruas - A luta dos trabalhadores deve ser 
contínua. Se organizar para conquistar, se organizar para resistir. Estamos entrando 
em um ciclo de crise no qual todas as nossas forças, sem abrir mão de novas 
conquistas, devem estar prontas para evitar retrocessos e perdas de direitos. O 
pacote de ataques aos trabalhadores, no geral, e ao funcionalismo, especificamente, 
acumulado na Câmara e Senado avança a galope e de forma avassaladora. Para 
continuar avançando ou resistindo, temos de fazer um balanço de nossas lutas e de 
nossas conquistas, para não esquecermos que a LUTA sempre vale a pena.

Para esse balanço, o Sindsep fez um levantamento de mobilizações de 2011 
a 2016, que passa pelo final do governo Kassab e toda a gestão Haddad. Não 
foram incluídas as inúmeras mobilizações nacionais que o Sindsep participou junto à 
Fetam, Confetam e a CUT contra o golpe, em defesa dos direitos e da democracia. 
Uma análise rápida dos dados levantados, permite afirmar que a luta vale a pena. 
Não conquistamos tudo o que queremos, mas estamos sempre avançando, vezes 
a passos mais lentos outras com avanços mais rápidos. Mas sempre em frente e 
movidos pela luta. 
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Ao revisitarmos o que fizemos e o que ganhamos, não nos resta dúvida, quanto mais 
mobilizados e organizados estamos, mais conquistamos. Outra constatação é que após 
greves, há um refluxo nas mobilizações. Primeiro porque a greve, instrumento maior 
dos trabalhadores sempre deixa sequelas, especialmente se há perseguições, punições 
ou ameaças posteriormente. Segundo, porque geralmente as greves acabam gerando 
descontentamentos dos setores que não se sentem contemplados. Isso nos ensina sobre 
a necessidade de formação permanente da categoria para uma consciência mais classista 
e menos corporativa. Mas a greve, se tomados os cuidados necessários, sempre deixa 
um saldo organizacional importante e revela lideranças no movimento. A greve de 2014 
permitiu a organização na Câmara para aprovação das leis 16.119 e 16.122.

Representantes Sindicais de Unidade - O Sindsep tem apostado na 
organização por meio dos Representantes Sindicais de Unidade, porque são eles que 
estão na unidade no dia a dia e a eles cabem a organização por local de trabalho, uma 
das ferramentas mais importantes da luta sindical. Mas para o RSU cumprir seu papel, o 
Sindsep tem investido também em um Centro de Formação inaugurado em novembro de 
2013, que possui calendário tomado de cursos e seminários ao longo do ano todo com 
vistas, especialmente, à formação política dos trabalhadores. Essa estratégia não pode 
ser vitoriosa sem que a informação circule. Por isso, o Sindsep tem investido em seu 
site desde 2013 e lançou um aplicativo para celular e tablets em 2016. Por fim, o papel 
do RSU só tem o devido significado se os mesmo são empoderados. Portanto, toda a 
organização de atos, assembleias e estratégias para as campanhas salariais passam pelos 
Representantes Sindicais e pelos Conselheiros (CRRs) eleitos pelos RSUs, que já iniciam a 
organização de pauta e campanha desde o ano anterior. 

História de lutas - Garantindo todos esses elementos, vamos para as ruas e 
fazemos pressão. Ao mesmo tempo ocupamos as mesas e temos um sindicato com 
história e preparo para enfrentar processos negociais. Somos referências na cidade e no 
Brasil, e ganhamos mais um reconhecimento recentemente com o prêmio InovaSUS pela 
valorização dos Agentes de Combate a Endemias, por retornarem ao quadro da Saúde. 
Nas mesas em que o Sindsep se senta, via de regra, tem servidores assistindo ou atuando, 
e que compram a combatividade do sindicato, reconhecida mesmo por outras entidades. 

Por fim, quando as negociações não são satisfatórias e mesmo com a pressão nas ruas 
nossos pleitos não são contemplados, recorremos à Justiça. E para isso temos um corpo 
jurídico que conhece os temas do funcionalismo e que historicamente tem trazido ganhos 
para os trabalhadores e para o Sindsep. E mesmo assim, haverá magistrados que negarão 
causa aos trabalhadores. 

Com esse espírito que o Sindsep segue firme na luta, na defesa do funcionalismo, 
buscando a conscientização dos servidores, promovendo a visão de classe trabalhadora.
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CONJUNTURA E
DESAFIOS

2
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Analisar a conjuntura política em que vivemos não é tarefa fácil, mas é fundamental, 
pois a nossa vida, nossas relações e condições de trabalho, assim como a situação dos 
serviços públicos são completamente influenciadas e até determinadas pelo que se 
passa no município, estado, país e inclusive no mundo. Se temos um salário melhor 
ou pior é fruto das interações de interesses em que somos atores e devemos interagir 
tanto pelo nosso bem, quanto pelo bem comum. 

Capitalismo em crise - Vivemos num sistema capitalista em crise. Segundo 
dados da ONU o mundo tem hoje mais de um terço da população - cerca de 
2,2 bilhões de pessoas – em situação de pobreza. Mesmo no país capitalista mais 
poderoso do mundo, os EUA, as contradições são brutais. Segundo dados do Escritório 
do Censo dos EUA (uma espécie de IBGE deles) 47 milhões de norte americanos 
vivem abaixo da linha da pobreza. Enquanto isso, 1% de toda a população mundial 
concentra metade das riquezas do planeta. 

Trabalhador pagando pela crise - Para preservar esta brutal desigualdade 
os representantes do capital financeiro internacional repetem em todo mundo a 
mesma ladainha: “é preciso reduzir o custo do trabalho, diminuir salários, privatizar 
os serviços públicos, reduzir impostos, enxugar a máquina pública”.  Em outras 
palavras, “não pense, trabalhe”. 

Guerras como política de Estado - A disputa por mercados e a necessidade 
de rebaixamento da força de trabalho e a destruição das forças produtivas, em 
alguns lugares assume formas mais dramáticas, levando às guerras. É o que vimos 
no Iraque, num passado recente, e temos visto na Síria, na Líbia e na região do 
Oriente Médio, assim como em diversos países da África. É também o que vemos 
no Haiti, onde as tropas da ONU, ocupando o país a mais de 12 anos, ajudam a 
preservar os interesses e a exploração do povo pelo capital internacional enquanto 
o povo afunda na miséria e onde praticamente não existem serviços públicos.

Destruição dos serviços públicos - Isso não é algo exclusivo dos chamados 
países subdesenvolvidos. Nos últimos anos temos visto a crise nos diversos países 
da Europa: Grécia, Espanha, França, Portugal, onde os chamados organismos 
internacionais (FMI, Banco Mundial, União Europeia etc.) tem imposto planos de 
austeridade, que desviam bilhões dos gastos sociais em direção ao bolso de banqueiros 
e especuladores profissionais, que vivem de juros com apoio dos parlamentares 
das esferas municipais, estaduais, federais, que servem aos interesses do capital 
quando deveriam atender a classe dos trabalhadores. Tudo às custas da destruição 
dos serviços públicos e do ataque aos direitos dos trabalhadores.

Descrença nas instituições - Nessas condições, a vitória do candidato de 
extrema direita, Donald Trump, nos EUA abre um período de incertezas. Trump com 
suas frases racistas e misóginas exprime toda a lama da sociedade capitalista em 
decomposição. A vitória de Trump, assim como outros fatos da nossa conjuntura 
recente (brexit e refugiados), não podem ser explicados por meio de constatações 
místicas. Não há um “endireitamento” da população ou do mundo como muito se 
tem dito. Estes fatos ocorrem face a um fenômeno mundial: o da crescente descrença 
nas instituições dos estados capitalistas e da crescente abstenção eleitoral. Como 
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essa abstenção atinge principalmente os setores da classe trabalhadora, isso tem 
ocasionado objetivamente vitórias eleitorais da direita.

Importância das representações políticas - No caso dos EUA, os trabalhadores 
sequer dispõem de representações próprias, partidos que representem ou digam 
representar os seus interesses. Em vários lugares do mundo, a abstenção cresce 
porque trabalhadores estão insatisfeitos com suas representações tradicionais, em 
função de uma prolongada colaboração dessas representações com os interesses 
do capital, que muitas vezes levaram estes partidos a adotar medidas contra os 
interesses de suas próprias bases sociais.   

Resistência e mobilização - Mas, se os grandes capitalistas buscam atacar 
os trabalhadores, destruir os seus direitos, os serviços públicos etc., em todo o 
mundo, empregados se dispõem a resistir e, para isso, devem lutar para preservar 
suas próprias organizações, nomeadamente os sindicatos, que devem intensificar a 
organização e conscientização no local de trabalho, além dos movimentos sociais, 
para que possam dispor de instrumentos de luta contra o grande capital.

Conjuntura Nacional - É nesse contexto que devemos analisar a situação no 
Brasil. Desde a vitória eleitoral de Lula em 2002, os trabalhadores por meio de sua 
luta conseguiram alcançar uma série de conquistas. A ampliação do salário mínimo, 
do programa bolsa família, o aumento de concursos públicos, a ampliação das vagas 
nas universidades públicas e o subsídio para estudantes das universidades privadas 
(FIES, PROUNI etc.), o novo marco regulatório do Pré Sal, entre outras coisas, todas 
importantes medidas de redistribuição de renda. De fato, a vida do povo melhorou 
nos últimos anos. Milhões saíram da linha da miséria. 

Reformas adiadas - Entretanto, as mudanças de fundo que o povo esperava, 
como a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma política, reforma da comunicação, 
reforma do judiciário, uma reforma tributária que taxasse as grandes fortunas, a 
reestatização daquilo que havia sido privatizado na era Collor/FHC não foram feitas. 
No congresso, verdadeiro balcão de negócios, se perpetuavam os interesses dos 
poderosos e dos oligarcas, demonstrando o limite de uma política e um governo de 
conciliação de classes. 

Parceria com o PMDB - Negociando no Congresso, o governo tentava agradar 
“gregos e troianos” numa sociedade dividida em classes, levando a medidas 
contraditórias. Isso levou a uma situação de instabilidade e impaciência do povo, 
que esperava mudanças mais profundas do governo que havia eleito. Os parceiros 
políticos (PMDB e outros partidos de direita) se mostraram, cotidianamente, 
contrários às medidas progressistas.

A Juventude - A insatisfação ficou evidente no início das manifestações em 
junho de 2013, lideradas pela juventude, que se chocaram com as instituições, o 
governo, o congresso e o judiciário, e depois foram manipuladas pela grande mídia 
e desviadas das reivindicações legítimas pela ampliação dos serviços públicos de 
qualidade. No entanto, houve uma cegueira generalizada para conseguir entender e 
se integrar às reivindicações legítimas da juventude e por mais direitos.
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Medidas impopulares - Quando Dilma foi reeleita no fim de 2014, numa 
eleição polarizada e iniciou 2015 em mais uma tentativa de conciliar interesses 
contraditórios, adotou medidas de ajuste fiscal e de ataques parciais aos direitos dos 
trabalhadores, contraditórias com o programa de sua eleição e os interesses do povo 
que havia depositado seu voto. 

O início do Golpe de Estado - A elite reacionária do país, representantes 
dos interesses do capital internacional, viu aí uma chance de manipular a opinião 
pública, por meio da grande mídia, derrubar o governo por meio de um golpe de 
estado e criar as condições para destruir as conquistas obtidas nos últimos anos pelo 
povo e ir além, avançando a completa destruição dos direitos trabalhistas e dos 
serviços públicos no país. 

Posição das Entidades de Classe - Os últimos meses foram de intensa 
polarização e luta de classes no país. O Sindsep tem orgulho de dizer que junto com 
a Fetam, a Confetam e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) buscou sempre 
discutir essa situação com os trabalhadores. Desde o início combatemos as políticas 
de ajuste fiscal feitas por Dilma, mas alertamos, que o que estava por trás da 
tentativa de derrubar o governo ia muito além da mera disputa político-eleitoral. 
Por isso, também nos posicionamos de maneira firme e prioritária contra o golpe de 
estado.

União Mídia e Judiciário - Dilma foi derrubada em meio a uma operação 
jurídico-midiática. O poder judiciário, sob o pretexto do combate a corrupção, 
prendia dirigentes do PT e outros, sem provas, ao arrepio da lei, chegando inclusive 
a conduzir coercitivamente o ex presidente Lula, num ato completamente ilegal, 
enquanto a mídia fazia verdadeiro espetáculo. Isso ocorria ao mesmo tempo em 
que o congresso mais reacionário e anti-povo que o Brasil já viu conduzia um 
processo de impeachment ilegal, que dispensou provas e não encontrou crimes de 
responsabilidade para condenar a presidente, afastando-a do cargo. Impeachment 
sem crime é golpe. O impeachment deve ser analisado e anulado.

Retrocesso no investimento público - Retirar Dilma e o PT do poder e 
criminalizar toda a esquerda e movimentos sociais era apenas a primeira etapa 
do golpe. Um golpe desferido pelo mesmo congresso que votou a EC 95 (Emenda 
Constitucional 95) , cujo objetivo é congelar investimentos sociais (saúde, educação, 
previdência) por 20 anos, sem ampliação das verbas pra saúde e educação, e demais 
demandas das políticas públicas, aumentando a precariedade dos serviços públicos, 
o que além de congelar salários começa a ameaçar direitos e estabilidade de 
servidores, como temos vistos nos Estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 
Tudo para ampliar o pagamento de juros da dívida e engordar o bolso de banqueiros 
e especuladores.

Mais ataques contra os trabalhadores - E o golpe vai além disso. Michel 
Temer e o Congresso entregaram o Pré Sal e todo o Patrimônio Nacional para as 
multinacionais. Fizeram a reforma do ensino médio, utilizando-a como pretexto para 
alienar os estudantes em todos os níveis do ensino, para estancar a demanda pelo 
ensino superior e formar um exército de reserva de mão de obra barata, além de 
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retirar professores do mercado de trabalho. Prometem atacar a Previdência Social, 
ampliando a idade mínima para aposentadoria, e prometem ampliar a terceirização 
invadindo de vez os serviços públicos e atingindo todas as categorias com o projeto 
aprovado de reforma trabalhista que ataca a CLT e retira direitos. 

Democracia e Estado de direito - Crescem a cada dia as medidas de um 
Estado de Exceção que já estão se voltando contra os trabalhadores como a decisão 
do STF de obrigar o desconto de ponto do servidor público em greve. 

O ex presidente Lula, que desponta nas pesquisas para presidente e que se opõe 
às reformas trabalhista e previdenciária de Temer, é duramente perseguido pela 
operação lava jato, que atropela a lei e ataca a indústria nacional.

Em meio ao cenário de ofensiva contra os direitos a CUT realizou uma série de 
mobilizações neste ano. Paralisações no dia 15 de março e 30 de junho, manifestações 
em 8 e 31 de março e a maior greve geral da história do país em 28 de abril! Esse 
movimento marcou a entrada em cena da classe trabalhadora brasileira, demonstrou 
sua disposição de resistência e abalou o governo golpista de Michel Temer. Uma parte 
da própria burguesia passou a duvidar da sua capacidade de aprovar as reformas, 
justamente o que dá sustentação a este governo. Isso explica a divulgação pela Rede 
Globo, completamente envolvida em no golpe de estado, na divulgação dos áudios de 
Joesley envolvendo Michel Temer. 

O espetáculo do Judiciário não tem dado conta de esconder o lado que está. 
Acusações com provas cabais, vídeos, malas de dinheiro, delações e inúmeras outras 
provas são ignoradas para punir Michel Temer e Aécio Neves (em especial), entre tantos 
outros políticos. O mercado tem ditado as regras de forma clara e por mais empenho 
que os trabalhadores tenham a luta é bem árdua. A crise do capitalismo quer impor 
menos direitos para poder dar mais lucro ao empresariado. Nesta lógica o ataque ao 
bem público é cada vez mais clara, seja por meio de corrupção nas licitações, seja por 
meio de privatizações e terceirizações. O mercado quer o dinheiro dos impostos e para 
tanto massifica a ideia de desqualificar o serviço público. O prefeito de São Paulo, João 
Doria, é, sem dúvida a maior expressão desse movimento Capital X Serviços Públicos.

Os golpistas, entretanto, prosseguem governando e continuam a tramitação das 
reformas, daí a necessidade de ampliar a resistência, realizar novas manifestações e 
greves, e exigir Fora Temer, Diretas já e a eleição de um presidente comprometido 
com a convocação de uma Assembleia Constituinte Soberana, para anular as medidas 
do governo golpista, como o congelamento dos gastos públicos e as contra-reformas 
e abrir caminho para as reformas populares. 

Fé na moçada - Para isso podemos nos inspirar na força dos estudantes que 
no último período vem dando show de garra e disposição de luta por meio das 
ocupações de escolas e universidades, além de greves estudantis. Foi com essa 
disposição que eles conseguiram derrotar os planos do privatista Geraldo Alckmin 
no Estado de São Paulo, cujo governo, além de indícios e acusações de roubo de 
merenda, pretendia ainda fechar escolas públicas!

Nova realidade municipal - É essa mesma disposição e capacidade de 
resistência que nossa categoria vai precisar para poder enfrentar o novo Prefeito 
eleito, João Doria (PSDB). Depois de um governo contraditório de Fernando Haddad, 
no qual os servidores obtiveram ganhos setoriais, mas viram a perpetuação do 
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0,01% e o aumento da presença das OSs. 
Privatização generalizada - Numa eleição marcada pela conjuntura nacional, 

com uma abstenção recorde nas urnas, Doria foi eleito prefeito da capital, 
prometendo “privatizar tudo que for possível”, a começar pelo Serviço Funerário 
Municipal (Anhembi, Autódromo de Interlagos, Sambódromo).  Para concretizar 
seus planos, João Doria criou a Secretaria de Desestatização, a SP Negócios, uma 
empresa destinada a administrar os processos de privatização e enviou à Câmara 
Municipal o PL 367, que, caso aprovado, confere ao prefeito um cheque em branco 
para vender a cidade de SP. 

Doria cortou o leite de crianças nas escolas, fechou brinquedotecas nas creches, 
acabou com o funcionamento 24h da biblioteca Mário de Andrade, ameaçou fechar 
farmácias nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e congelou o orçamento da 
cultura, gerando indignação e resistência dos movimentos culturais e do Sindsep 
que chegaram a ocupar a secretaria exigindo a cabeça do secretário da pasta.

Reafirmou a política do 0,01%, que condena os servidores a amargar penosas 
perdas salarias, sem garantir sequer a reposição da inflação do período. 

O que está em jogo - A nova Câmara Municipal terá um importante papel no 
próximo período. Talvez, seja lá que travemos os nossos maiores embates. Estará 
em jogo muito mais do que os direitos dos trabalhadores. Com o propósito de Doria, 
estará em jogo a entrega do bem público para gerar lucro ao empresariado, além da 
falência generalizada dos serviços públicos por falta de investimento. Infelizmente, 
em grande parte é a mesma Câmara que negou orçamento para os servidores mas 
aprovou seu próprio aumento.

Após a exitosa marcha à Brasília em 24/05 realizada pela CUT e demais centrais 
sindicais, ficou demonstrado a face deste governo golpista ao convocar o exército 
para reprimir os manifestantes. Agora é avançar para construir uma nova greve 
geral para derrotar esse governo e suas reformas. Não podemos aceitar qualquer 
“negociação” que não passe por dar a palavra ao povo através da antecipação das 
eleições, com Constituinte para reformar as instituições e realizar as reformas 
populares. Devemos ir à luta em defesa dos nossos direitos, dos serviços públicos 
e da soberania nacional! Fora Temer, nenhum direito a menos! Antecipação das 
eleições. Construir a greve geral! Com mobilização nas unidades. Obrigar Doria a 
negociar para atender nossas reivindicações.

Os municipais no Estado, Brasil e nas Américas – 
atuação do Sindsep-SP nas instâncias sindicais

O Sindsep participa com cargos de representação nas instâncias da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), em nível nacional e estadual, assim como, nas suas estruturas 
específicas dos trabalhadores e trabalhadoras municipais, Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Municipais (Confetam-CUT) e Federação Trabalhadores Municipais no 
Estado de São Paulo (Fetam-SP/CUT).

Também participa da Internacional dos Serviços Públicos (ISP), entidade que representa 
trabalhadores públicos em nível mundial e da Confederação dos Trabalhadores Municipais 
das Américas (Contram-ISP).
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Dirigentes do Sindsep atuam na CUT - Na CUT Nacional, Junéia Batista 
comanda a Secretaria da Mulher Trabalhadora. Na CUT São Paulo, Solange Ribeiro 
está à frente da Secretaria de Meio Ambiente e João Batista Gomes da Secretaria 
de Mobilização. Nas estruturas específicas do ramo dos municipais, Paula Leite é 
secretária de Finanças da Confetam-CUT e da Fetam-SP, e, Vlamir Lima é diretor 
executivo da Confetam-CUT. 

Além de Paula Leite,  outros diretores do sindicato estão na direção executiva 
da Fetam-SP, à frente de suas políticas setoriais: Eudes Wesley Melo (Secretaria de 
Imprensa e Comunicação), Djalma Prado (Secretaria de Saúde e Segurança no Trabalho) 
e João Batista Gomes (Secretaria para Aposentados), Junéia Batista (Secretária de 
Formação), juntamente com Antônio Carlos Lima, Roberto Alves da Silva, Lourdes 
Estevão de Araújo, Ronildo Ferreira da Silva, Marizette Duca Pessoa, Vlamir Lima, 
Maria de Lourdes da Rocha, Walney Araújo da Silveira,  Maria Cristina Cipriano Ribeiro 
e Valdemar Bombini Pinto, que compõem a direção plena, suplência e conselho fiscal 
da entidade.

Somar esforços na defesa dos direitos - Por meio destas instâncias, somamos 
esforços com trabalhadores de outros ramos de atividade produtiva do setor público 
e privado e com os municipais de todo o Brasil nas lutas em defesa dos direitos da 
classe trabalhadora e do serviço público.

É importante considerar, ainda, que o avanço das forças neoliberais é um fenômeno 
mundial, o que impõe a necessidade de estabelecer uma ampla articulação política do 
movimento sindical, não só em âmbito local e nacional, como internacional. Por isso 
a importância da Diretoria do Sindsep estar mais envolvida nas bases.

As terceirizações, a privatização dos serviços e a precarização do trabalho no setor 
público, as desconstruções das políticas públicas têm atingido, em maior ou menor 
grau, trabalhadores e trabalhadoras municipais de muitos países.

O alinhamento das lutas- Em todos os continentes para denunciar a captura 
do Estado por multinacionais e grandes corporações privadas, para representar os 
municipais em instâncias internacionais como a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), ONU (Organização das Nações Unidas), fóruns internacionais de prefeitos e 
outros espaços, é fundamental para ampliarmos o nosso campo de forças em defesa 
dos direitos sociais e das políticas públicas.

Com este entendimento, Paula Leite está à frente da presidência da Confederação 
dos Trabalhadores Municipais da Internacional dos Serviços Públicos nas Américas 
(Contram-ISP) e Junéia Batista do Comitê Mundial de Mulheres da ISP, além de outros 
dirigentes que participam de agendas específicas do comitê de jovens, de raça e etnia, 
do setor da saúde, etc. 

Sindsep-SP deverá no próximo período fortalecer as campanhas da Contram pela 
remunicipalização dos serviços e pela valorização dos serviços públicos, assim como 
as lutas da ISP pelo combate à violência contra as mulheres no local de trabalho; 
pelo fim do racismo; por melhorias nas condições de trabalho; contra todas as formas 
de discriminação; pela defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras LGBT; 
fortalecendo e ampliando a saúde do trabalhador e da trabalhadora; por justiça fiscal 
e outros temas relevantes para a sociedade e para o setor público que estão na agenda 
internacional dos municipais.

O 12º Congresso do Sindsep-SP reafirma os laços de solidariedade internacional e a 
defesa intransigente dos direitos da classe trabalhadora em nível nacional e mundial.
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Para o movimento sindical, a organização no local de trabalho é fruto de conquistas 
históricas, um princípio e instrumento político de atuação sindical, visando à 
democratização das relações de trabalho e o atendimento imediato das reivindicações. 
A negociação dos problemas surgidos nos locais de trabalho é um importante 
instrumento de criação de direitos, de sua garantia e consolidação. Compreende um 
conjunto de ações e representações que tem por finalidade a defesa dos interesses 
dos/as trabalhadores/as e de mecanismos de atuação democrática dentro do local de 
trabalho, como a realização de reuniões, assembleias, etc., garantindo e divulgando 
junto aos trabalhadores/as as resoluções das assembleias, plenárias, congressos e 
outros fóruns de representação.

O mundo e o Brasil vivenciam um quadro de crise estrutural do sistema capitalista 
que se traduz para os/as trabalhadores/as em perda de direitos conquistados com 
muitas lutas, em processos de terceirização, privatização e a consequente precarização 
do trabalho.  

Movimento sindical - O momento histórico e a conjuntura que estamos 
vivendo indicam para novos desafios aos/as trabalhadores/as e as suas entidades de 
representações apontando para a necessidade de fortalecer cada vez mais a concepção, 
a estrutura sindical e a prática sindical cutista.

 É necessário entender o movimento e o papel dos sindicatos como um projeto 
de disputa de hegemonia, com capacidade de influenciar politicamente, socialmente 
e culturalmente os destinos do país. O papel das OLTs é organizar, conscientizar e 
mobilizar os/as trabalhadores/as na defesa de seus interesses a partir das lutas por 
melhores condições de vida, de trabalho e a participação no processo de transformação 
da sociedade. 

Para concretizar este projeto é necessária uma reflexão crítica sobre a sociedade 
em que vivemos, pensar sobre a prática de maneira crítica, pensar estrategicamente e 
planejar intervenções e ações alicerçadas em valores, princípios, ideias, visões de mundo, 
combate às discriminações, com objetivos de conquistar, manter e ampliar direitos que 
alicercem, alavanquem o nosso projeto político de desenvolvimento construído na prática 
diária. Lutamos por uma sociedade democrática, igualitária, solidária, popular, com 
políticas públicas de educação, saúde, cultura, transporte coletivo, moradia, desporto e 
paradesporto entre outras. 

Movimento sindical cutista - Entre os principais desafios para o fortalecimento 
do movimento sindical cutista (sindicatos, federações, confederações e ramos de 
organização) estão a assinatura e ratificação pelo Brasil de várias Convenções importantes 
da OIT – Organização Internacional do Trabalho. A CUT entende que a organização no 
local de trabalho é a coluna vertebral do movimento sindical.

 No que diz respeito à democratização das relações de trabalho, um desafio é 
o debate sobre liberdade sindical a partir do local de trabalho e a garantia legal do 
representante sindical dentro do local de trabalho. O sindicalismo cutista é referência 
de combatividade e organização para muitos países. Mas, o Brasil ainda não tem uma 
legislação que garanta a organização dos trabalhadores em seu local de trabalho, a OLT.

É preciso encaminhar ações concretas para fortalecer o projeto sindical cutista a partir 
da organização nos locais de trabalho (OLTs) e resgatar a bandeira pela ratificação da 
Convenção 87 da OIT, que trata da liberdade e autonomia sindical ampla defendida pela 
CUT desde seu nascimento.

www.sindsep-sp.org.br 33

Caderno do 12º Congresso do Sindsep



É na perspectiva de fortalecer a OLT e o fortalecimento do sindicalismo como principal 
instrumento de luta e de organização da classe trabalhadora, que a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), rejeita desde sua fundação o imposto sindical, entendendo que 
muitas vezes essa contribuição burocratiza a estrutura sindical, enfraquecendo assim a 
OLT como célula mestra do movimento sindical.

 Democratização das relações de trabalho no setor público - Outro desafio 
que atualmente está em processo no Brasil é a busca pela democratização das relações 
de trabalho no setor público. Para que isso aconteça é necessário que sejam reconhecidos 
e regulamentados direitos trabalhistas dos servidores públicos. Entre os principais 
direitos dos trabalhadores estão a liberdade sindical, o direito a greve e a negociação 
coletiva, considerados os três pilares do tripé fundamental da democracia na relação 
entre servidores e Estado. O governo brasileiro, mostrando-se disposto a democratizar 
as relações de trabalho no setor público, assinou e ratificou em 2010 a Convenção nº 
151 da OIT, porém as leis ainda não foram adaptadas para cumprir os direitos garantidos 
pela Convenção.

No contexto atual, o governo golpista de Temer, tenta a todo custo descontruir os 
direitos duramente conquistados com as propostas de reformas trabalhista e previdenciária. 
Temos que garantir urgentemente a regulamentação da convenção 151, bem como 
assegurar todos os direitos da classe trabalhadora! É importante uma articulação com 
o Sindsep e outros sindicatos de servidores públicos municipais, juntos com a FETAM 
e CONFETAM, para organizar uma marcha a Brasília, reivindicar a regulamentação da 
convenção nº 151 da OIT. Não aceitamos nenhum direito a menos!

O Sindsep deve divulgar as cartilhas que explicam a convenção 151 para subsidiar o 
diálogo dos RSU’s com os trabalhadores públicos nos locais de trabalho.

Do ponto de vista da nossa organização no Sindsep, devemos desenvolver as reuniões 
de RSU, alternando entre reuniões centralizadas e descentralizadas ao longo do ano, 
com o objetivo de estimular a participação dos representantes em âmbito regional e, ao 
mesmo tempo, assegurar a troca geral de experiência e a construção coletiva no âmbito 
municipal. Deve-se também intensificar a comunicação por outros meios. 

Outro aspectos que devem ser observados e aplicados são as normas do estatuto em 
relação ao compromisso de participação e envolvimento dos RSU´s com as atividades 
do sindicato.

CONQUISTA DO SINDSEP – OLT

O Sindsep é um dos poucos sindicatos que conquistou o direito de organização no 
local de trabalho, concretizado na Lei de Liberação Sindical nº 13.883, de 18 de agosto 
de 2004. Esta é uma data histórica, tanto que o Sindsep nomeou o seu Centro de 
Formação com o nome e data desta lei – “Centro de Formação 18 de Agosto”. É 
importante garantir espaço, bem como a manutenção e ampliação da lei, pois não 
estamos isentos do risco da mesma ser revogada.

  Esta lei dispõe sobre o afastamento de servidores da administração direta e autárquica 
do município de São Paulo, quando investidos em mandato de dirigente de entidade 
sindical ou classista, nas condições que especifica.  O parágrafo 1º, do Art. 2º assegura 
a dispensa de ponto de um representante sindical, por unidade de lotação, uma vez a 
cada bimestre, e no caso dos profissionais de educação, a dispensa prevista no parágrafo 
1º do Art. 2º diz que a mesma dar-se-á na proporção de representante sindical para 
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cada período de funcionamento da unidade escolar. Esta é uma grande conquista, pois 
a maioria das categorias não conseguiu regulamentar a OLT.

 Existem várias formas e tipos de OLT

No Sindsep estatutariamente é regulamentada duas formas de representação, o RSU 
(Representante Sindical de Unidade) e o CRR (Conselho Regional de Representantes).

O RSU tem que ser filiado ao sindicato, e é eleito diretamente no local de trabalho, 
variando o número de representantes, dada a proporcionalidade de trabalhadores lotados 
na unidade. A assembleia de eleição deve ter o acompanhamento do diretor/coordenador 
da região e/ou da diretoria executiva do sindicato. As reuniões acontecem no sindicato 
bimestralmente, amparada a liberação pela legislação citada.

O CRR é eleito entre os RSUs da região a qual sua unidade de trabalho pertença, em reunião 
previamente planejada e divulgada, sendo que as reuniões ocorrem também bimestralmente.

 Outra forma de OLT é a CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que 
obedece à legislação específica e que deve estar articulada com as demais formas de 
organização como conselhos gestores, RSU, CRR.

  Como fazer a OLT

Cada local de trabalho é singular, apresentando características próprias a depender 
dos sujeitos que ali atuam, da atividade produtiva, do ambiente organizacional e 
cultural, do processo e organização do trabalho, e é onde eclodem mais intensamente 
as contradições e conflitos entre o capital e trabalho, entre a gestão e os trabalhadores/
as, e engloba uma diversidade de relações intersubjetivas/interpessoais. 

É no local de trabalho que se vivencia o cotidiano e se manifestam os conflitos por 
melhoria salarial, os embates com as chefias, com as gerências e gestores, e onde eclodem 
o assédio moral, perseguições, humilhações, isolamentos, doenças ocupacionais etc., 
sendo, portanto, o local privilegiado para a organização dos/as trabalhadores. Por isso, 
é importante manter CIPAS ativas em todos os locais de trabalho. É importante, ainda, 
destacar a atuação das CIPAS e RSU, especialmente nos locais com OS’s e terceirizadas. 

 Organização no local de trabalho - Visa organizar, conscientizar, mobilizar, 
negociar e articular os/as trabalhadores/as na luta por direitos e defesa de seus interesses 
coletivos e individuais. Deve estar vinculada ao sindicato que é a entidade de representação 
de todos os/as trabalhadores de uma categoria, garantindo assim, a vinculação da OLT 
ao projeto maior enquanto cultura organizativa que cria e recria experiências e as divulga 
a toda classe trabalhadora. Entre o sindicato e suas OLTs não há concorrência e sim 
complementaridade de ações. As OLTs não substituem o sindicato, mas trabalham em 
conjunto e o legitimam. 

No local de trabalho as relações de amizade, confiança e solidariedade vão se 
sedimentando no dia a dia, por meio de conversas, debates, argumentações e contra-
argumentações, favorecendo o desenvolvimento e crescimento da consciência dos/as 
trabalhadores/as, enquanto classe social e enquanto cidadãos portadores de direitos. Para 
que eles/as não se vejam apenas como assalariados/as, cuja luta se esgota na conquista 
de melhorias imediatas, mas como seres humanos dignos, criadores de riquezas, ideias, 
valores éticos. Participando e construindo uma sociedade verdadeiramente igualitária, 
democrática, solidária e justa. 
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Dirigente sindical - O trabalho do dirigente sindical e do/a representante 
sindical devem estar alinhados com as diretrizes e princípios do sindicato. É um 
trabalho de mão dupla. Os/as representantes sindicais trabalham em conjunto 
com o sindicato, participando de reuniões, grupos de trabalho/coletivos, plenárias, 
assembleias, congressos, cursos de formação, na sede ou regionais do sindicato 
colaborando na elaboração de propostas, estratégias de organização etc. São porta-
vozes dos trabalhadores junto à chefia, ao sindicato e atuam divulgando informações, 
orientando sobre as lutas, direitos, reivindicações, entre outros.

O que é necessário para ser Representante 
Sindical

Para ser RSUs e CRRs é preciso ter desejo e vontade de desempenhar um papel 
de maior responsabilidade e compromisso.

Orientar, divulgar informações e convencer os colegas da necessidade de 
participação. Pessoas que se destacam tornam-se referências, atraindo outras 
pessoas para a luta, para as causas da justiça. É falar de sonhos, utopias e convidar 
outras pessoas a terem esperanças e agirem coletivamente, com ações articuladas 
entre os trabalhadores e o sindicato.

O representante é a voz dos trabalhadores - É necessário ser escolhidos/
as (eleitos/as) no local de trabalho, ser representativo, isto é, saber interpretar 
as necessidades dos membros do grupo, representar os interesses do coletivo. Ter 
a confiança de suas bases, estar sempre junto delas, defender seus interesses e 
direitos. Ter informações corretas e objetivas sobre os problemas e questões que 
digam respeito aos trabalhadores/as, capacidade de convencimento. Planejar e 
programar ações com objetivos claros e possíveis de serem alcançados.

Não é tarefa fácil. É um processo longo e difícil, com avanços e recuos. É uma 
tarefa permanente, pois a realidade está sempre em movimento. É construído 
coletivamente por meio de debates e propostas de ações. É criar as condições para 
que os seus companheiros e companheiras de trabalho possam enxergar a realidade, 
e atuar para construir uma sociedade e um mundo melhor.

Papel dos RSU’s e CRR’s - É necessário ter iniciativa, perseverança, paciência 
para escutar, ser democrático no exercício de representação, isto é, não impor seus 
pontos de vista. Facilitar a participação das pessoas, mostrar como isso é importante; 
saber enfrentar adequadamente os conflitos; ajudar a construir a unidade entre os 
membros do grupo; usar a criatividade; criar ações conjuntas que tornem eficiente 
a prática sindical e não deixar de cumprir as decisões deliberadas pelo sindicato. É 
uma prática de trabalho. Uma crença em valores e princípios éticos aplicados no 
cotidiano: honestidade, transparência, compromisso, ajuda mútua, responsabilidade, 
solidariedade, companheirismo etc. Saber que ao se colocar a frente do grupo, 
está mais exposto a crítica e corre riscos de diversos tipos. Por outro lado, tem 
importantes gratificações, como a de sentir que se está dando o melhor de si, a 
serviço do grupo e do movimento sindical, está fazendo a história.
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A organização e a formação: duas faces da mesma 
moeda

Nosso sindicato é de luta, coloca todos os recursos de formação e comunicação a 
favor da organização no local de trabalho, pois, sem os trabalhadores/as unidos/as, não 
existe vitória duradoura.

Propostas de lutas

Melhorar e ampliar o acompanhamento das nossas OLTs – na nossa categoria 
existem várias formas de OLTs, com diversos graus de discussão, implantação e 
atuação. Há necessidade, porém de melhorar a política de relacionamento, estímulo e 
acompanhamento do sindicato.

Regulamentar o uso de espaços coletivos dentro das unidades de trabalho com 
equipamentos para realizar reuniões de interesse dos trabalhadores/as.

Fortalecer a relação entre RSU, CRR, CIPA e Conselhos gestores (segmento 
trabalhadores), para ações conjuntas e atuação nos locais de trabalho, partilhando 
experiências como um instrumento de formação sindical. 

Garantir e melhorar a utilização dos espaços institucionais como a CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de acidentes), a atuação dos Conselhos Gestores, a formação de 
conselheiros/as etc. 

Aprimorar os instrumentos garantidos na legislação.
Fortalecer a luta e a organização de base dos trabalhadores; ampliar a representação 

e a organização por local de trabalho e garantir a formação continuada para todos os 
representantes sindicais. 

Criar grupos de trabalho para debate permanente sobre as condições de trabalho, 
junto com RSU, CIPA, Conselhos Gestores etc.

Qualificar e fortalecer a organização por local de trabalho.
Debater as dificuldades da representação sindical apresentando propostas para 

solucioná-las.

“Fazer, é a única forma de mostrar, que é possível transformar o 

mundo. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, 

ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre 

dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para 

que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de 

caminhar”. (Eduardo Galeano)

Saúde do Trabalhador

O trabalho no setor público tem passado por muitas transformações nas últimas 
décadas, tanto na forma de organizar a produção dos serviços, como nas formas de 
avaliação e controle dos trabalhadores. Produtividade, metas de produção, qualidade 
total, polivalência e outros conceitos copiados do setor privado passaram a fazer parte 
do jargão dos gestores públicos, sob o questionável argumento de assegurar a “eficiência” 
dos serviços.
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 Sob o mesmo argumento, a privatização e a terceirização vêm crescendo em todos 
os setores, reduzindo direitos e dividindo os trabalhadores entre diretos e contratados, 
de primeira e de “terceira”, temporários e permanentes, adotadas pelas três esferas de 
governo, federal, estadual e municipal.

Este conjunto de mudanças tem repercutido de forma negativa na saúde dos 
trabalhadores e trabalhadoras, na organização sindical e na qualidade dos serviços, 
temas que vem, cada vez mais, ganhando força nas pautas e ações desenvolvidas pelo 
Sindsep-SP, em especial a terceirização dos serviços.

Para fortalecer suas ações neste tema, o Sindsep precisa se apropriar mais do 
conteúdo dos contratos de gestão, por meio da Lei de acesso à informação e/ou outros 
mecanismos legais para se contrapor a estes desvios e desmandos. O sindicato deve, 
também, organizar um GT para aprofundar o conhecimento sobre o tema e propor 
mecanismos de enfrentamento, envolvendo inclusive outros atores correlatos, além de 
elaborar a segunda edição da cartilha sobre terceirização.

A realidade tem demonstrado que critérios de produção e de produtividade copiados 
do setor privado, ou seja, de produzir sempre mais com menos recursos -  nestes 
compreendidos o trabalho humano -  tem sido um “tiro no pé”, pois não assegura 
maior qualidade, tampouco a gestão adequada dos serviços. A lógica de produção de 
mercadorias e de lucro, além de ser incompatível com a natureza do trabalho no serviço 
público, é em si mesma adoecedora, porque desconsidera a dimensão humana do 
trabalho.   

Trabalhadores estão adoecendo - Não é à toa que todos os anos milhares 
de trabalhadores e trabalhadoras do setor público e privado, rural e urbano, morrem, 
adoecem ou são mutilados pelo trabalho e que os transtornos mentais e LER-DORT 
lideram as estatísticas de acidentes de trabalho.

  
LER-DORT - O número de afastamentos do trabalho por doença (transtornos 

mentais, Lesões por Esforços Repetitivos -LER-DORT, lombalgias etc.) é gigantesco, 
expressando as péssimas condições de trabalho e uma lógica de gestão baseada em 
métodos autoritários, cujo principal traço é a violência nas relações, o assédio moral 
e organizacional, e a pressão por metas incompatíveis com a natureza do trabalho no 
serviço público – inclusive nos prestados por OSs e terceirizadas, com as demandas e 
necessidades da população, assim como com as condições oferecidas pelos gestores 
para viabilizá-las.

Organização de trabalho - Os critérios de organização da produção devem 
sim buscar eficiência, transparência e qualidade, principalmente porque trata-se de 
orçamento público. Mas devem levar em conta que o objetivo dos serviços é de viabilizar 
a cidadania e, portanto, os critérios de organização da produção precisam ser adequados 
a essa necessidade e realidade.

A escuta e orientações à população, o acolhimento, a execução de procedimentos 
dos mais simples aos mais complexos, são alguns exemplos de situações que têm sido 
colocadas diuturnamente em segundo plano, não só por pressão da insuficiência dos 
serviços frente às demandas, como pelo estabelecimento de objetivos e metas que não 
permitem a realização adequada do trabalho. Sob esta lógica, perde-se de vista, por 
exemplo, um dos principais aspectos que deveria compor os sistemas de avaliação de 
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desempenho dos serviços, que é a mudança dos indicadores sociais nas diversas áreas 
das políticas públicas.

Trabalhadores e as condições de trabalho - As pressões contra os trabalhadores 
vêm de todos os lados. Soma-se às condições gerais de trabalho ruins, às diversas 
violências sofridas pelos trabalhadores e à pressão por metas inatingíveis, uma pesada 
desqualificação do serviço público, projetado na mídia como ineficiente, corrupto, 
acomodado e outros adjetivos que visam legitimar a privatização como modelo. Sob 
estas condições não há saúde que resista!

É importante compreender o adoecimento relacionado com o trabalho  - 
A intervenção nas situações de risco e sofrimento impostas diariamente aos 
trabalhadores e trabalhadoras municipais é fundamental e para isso é importante 
compreender que o adoecimento relacionado com o trabalho é causado não só por 
riscos ambientais, mas por um conjunto de situações de natureza fundamentalmente 
política. 

Vale lembrar que os equipamentos, o modelo de gestão do trabalho, as metas, 
o plano de carreiras, as substâncias manuseadas, o tipo de contrato de trabalho, o 
mobiliário, as condições ambientais, o ritmo de trabalho, enfim tudo que está envolvido 
na produção dos serviços e que, portanto, repercute na saúde dos trabalhadores/as é 
definido pelos gestores, à revelia do desejo dos trabalhadores, como também dos seus 
limites físicos e psíquicos para realizar o trabalho.

Como modificar as situações de prática e sofrimento - Assim, ao 
mesmo tempo que é importante eliminar riscos já amplamente conhecidos como 
ruídos, substâncias químicas, agentes biológicos, inadequação de mobiliário e de 
equipamentos, pressão psicológica, entre outros. É necessário interferir na lógica de 
organização dos processos de trabalho, que definem as margens de liberdade e de 
poder dos trabalhadores para modificar as situações de risco e sofrimento. 

A luta da Secretaria Saúde do Trabalhador - O Sindsep-SP é um dos poucos 
sindicatos que desenvolvem um trabalho sistemático na área de saúde do trabalhador. 
Nos últimos 4 anos, foram feitas diversas atividades: cursos de Cipeiros, seminários, 
encontros, acompanhamento de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAS) 
e de Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT), entre outros. Além do 
apoio às negociações,  atendimento psicológico para os casos suspeitos de violências 
no trabalho e assédio moral, avaliações de risco nos locais de trabalho  e ainda  
estabelecemos parcerias  importantes como o convênio com a PUC-SP (Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo), o curso de gestão das condições de trabalho e 
saúde dos trabalhadores da Saúde em parceria com a Mesa Nacional de Negociação 
do SUS, as visitas e vistorias realizadas nas unidades do serviço funerário para o 
levantamento das condições de trabalho e sanitárias.

É importante destacar que com a vinda das estagiárias de psicologia, após o 
convênio com PUC-SP, foi possível construir, a partir de visitas, rodas de conversas e 
palestras, que aconteceram especialmente na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. 
Foi possível construir de forma coletiva novas percepções do trabalho constituindo-o, 
como já citamos, um fator importante no processo de saúde e doença.
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 Construção de uma realidade - Entendendo ser importante a construção de uma 
identidade que converse com a realidade dos trabalhadores públicos, lançamos a Revista 
Saúde do Trabalhador do Serviço Público Municipal - compreender para transformar, 
uma forma de agregar informações para fortalecer as OLT (Organizações nos Locais de 
Trabalho).

Distribuímos vários materiais para a identificação dos Cipeiros, uma forma de fortalecer 
a identidade destes trabalhadores, e também de combate a violência do Trabalho, pois 
não podemos aceitar nenhuma forma de violência.

Para o próximo período, além de dar continuidade ao trabalho que temos desenvolvido, 
esperamos avançar em direção à consolidação de uma Política de Saúde do Trabalhador 
e da Trabalhadora Municipais de São Paulo, baseada nas seguintes diretrizes:

• Tendo como premissa a problematização da lógica de organização dos processos 
de trabalho, estabelecimento de uma lógica de vigilância em saúde do trabalhador 
a partir dos locais de trabalho, ou seja, da organização sindical dos trabalhadores e 
trabalhadoras para identificar e construir as condições para modificar as situações 
de risco e sofrimento, antes que causem acidentes e doenças;

• Maior responsabilização do Município como empregador pelas condições de 
trabalho, por meio da negociação coletiva e da articulação de ações com órgãos 
do poder público para inspeção e fiscalização do trabalho, assim como da ação 
política junto aos espaços de controle social;

• Ampliação, acompanhamento sistemático e fortalecimento das CIPAs de 
forma articulada com os RSU’s e diretores regionais, incorporando as questões 
relacionadas à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras na agenda diária da ação 
sindical.

• Formação contínua sobre diversos temas de saúde do trabalhador pelo menos 
duas vezes ao ano.

• Implementar   atuação do DSS com maior eficácia na saúde do trabalhador como 
medicina preventiva, criar cargos técnicos e participação do funcionário em 
comissão de construção do ambiente hospitalar (ergonomia hospitalar) engenharia 
clínica.

FORMAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO - A 
IMPORTÂNCIA DO TRABALHO FORMATIVO

“A teoria sem a prática vira ‘verbalismo’, assim como a prática 
sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática 
com a teoria tem-se a práxis, a ação criadora e modificadora da  
realidade”.
Paulo Freire 

“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara.”
José Saramago

 O cenário atual aponta para um momento difícil para parte da sociedade brasileira, 
sobretudo os trabalhadores/as e os/as excluídos/as. Isso requer do sindicato uma 
intervenção cada vez mais qualificada, alicerçada na formação e organização cada vez 
maior dos trabalhadores/as que representa.
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Formação é fundamental - Diante dos grandes desafios que temos pela frente, na 
busca constante pela ampliação dos direitos em todos os aspectos, o trabalho formativo 
se reveste de importância. Se ele sempre foi para nós fundamental para a sensibilização 
e elucidação de reflexões sobre o trabalho, a sociedade e a vida, nesse momento em 
que nos deparamos diante de retrocessos históricos no campo dos direitos humanos, 
da dignidade no trabalho e na vida, torna-se uma necessidade. Não podemos reagir 
diante dos acontecimentos se não tivermos consciência teórica e prática dos mesmos. 
Como interferir na realidade sem a compreensão dos processos históricos, políticos, 
econômicos, sociais e culturais?

A educação promove mudanças - Concebemos que a educação não transforma 
o mundo, não tem esse poder, no entanto, a educação promove a mudança nas 
pessoas, quando tocadas pela necessidade de construir conhecimento, e são essas 
pessoas imbuídas de novos saberes, fincados na intencionalidade política da construção 
de algo novo, possível que, ao mudar o local de trabalho, a vida, a sociedade, mudam 
o mundo! Desconhecemos outra prática capaz de mover as pessoas no sentido da 
construção de um mundo mais justo e mais humano, onde o direito de cada um seja 
de fato respeitado, e a desigualdade não seja a marca das relações sociais construídas, 
e as diferenças sejam respeitadas como foco de uma convivência em que a diversidade 
ao invés de excluir, inclua; a partir da busca da igualdade de direitos na diversidade do 
ser e seus desejos.

Para além das possibilidades concretas e compromissos que sempre tivemos com 
a formação, com a educação buscamos ampliar as possibilidades e atingir de maneira 
consistente, permanente e processual a prática formativa.

Movimento sindical - Além de seus desafios mais imediatos, que é a luta 
cotidiana pelos recursos do mundo do trabalho, pela melhoria dos salários e qualidade 
do trabalho, tem tido também, pela sua capacidade de organização e formulação, uma 
tarefa importante junto dos movimentos sociais organizados de pautar as discussões 
e práticas sobre a cidade, sobre as questões econômicas, políticas, culturais e sociais. 
Procuram romper com as desigualdades que nos indignam, maltratam a muitos e impõe 
a dor da negociação sistemática dos direitos mais elementares à maioria da população. 
Tem a tarefa de ajudar a estruturar e promover a possibilidade de uma cidadania com 
distribuição de renda e adoção de políticas sociais públicas de qualidade.

Novos desafios - Relacionados ao mundo do trabalho ligados às questões de 
gênero, étnica racial, orientação e identidade sexual, meio ambiente, pessoas com 
deficiência, políticas públicas, dentre outras. Se apresentam exigindo a postura crítica do 
movimento sindical que têm estado à frente de bandeiras históricas como: a liberdade 
e autonomia sindical, o reconhecimento do direito de organização no local de trabalho 
e da democratização da sociedade.

Formação como ferramenta - A formação ao longo desses anos tem colaborado 
neste processo de reflexão e qualificação tanto na política e ação sindical, mas também 
no campo das políticas públicas. Tal prática visa a inclusão no mundo do trabalho, a 
conquista, ampliação e manutenção de direitos e o enfrentamento contra a perda de 
direitos nas disputas de classe. A formação contribui para a construção de uma nova 
cultura política e prática sindical, para construção de uma sociedade democrática, justa, 
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igualitária e solidária.
Conhecer a história dos/as trabalhadores/as no Brasil e no mundo, formular propostas 

de ações, enfrentar a complexidade e os desafios econômicos, políticos, sociais, culturais 
e as várias formas de preconceitos e discriminações que interferem na vida e na prática 
cotidiana, se coloca cada vez mais necessária e urgente.

O papel do sindicato - A atuação do sindicato não pode e não deve estar pautada 
somente para as questões mais urgentes da realidade do trabalho. O sindicato na 
atualidade precisa responder aos vários desafios colocados nos mais diferentes espaços. 
Importante saber da trajetória do sindicalismo, a história e as relações de poder, tanto 
no espaço da sociedade quanto no espaço do local de trabalho.

A formação, no Sindsep, vai ao encontro dessa perspectiva: contribuir de maneira 
sistemática na dinâmica de atuação do sindicato a partir do olhar sobre as necessidades 
formativas, participativas e organizativas. Por isso, o sentido da prática formativa é 
qualificar os sujeitos para uma ação mais qualitativa no mundo. Mas é também mais 
do que isso, é possibilitar a construção de uma maneira mais sensível de ver e estar no 
mundo; maneira essa de lidar com a realidade da vida. Portanto, formação no âmbito 
do movimento sindical é capacitar dirigentes, militantes, representantes no local de 
trabalho (RSU/CRR) e trabalhadores/as da base a entender a dinâmica do movimento 
social que o rodeia, sua importância e papel político. Para tanto é preciso, por meio da 
formação, criar espaços, em que a reflexão sobre a realidade esteja presente, e mais 
ainda, criar os canais para que o diálogo em torno das questões específicas e gerais do 
mundo do trabalho e da sociedade sejam compreendidas. As ferramentas utilizadas para 
isso podem e devem ir para além dos estudos de textos conceituais, mas utilizando 
também a música, a poesia, o cinema, as artes plásticas, o vídeo, esportes etc.

O diálogo é o melhor caminho - Se queremos de fato transformar a realidade 
que vivemos, seja no mundo do trabalho, na vida e na sociedade, só existe um caminho: 
a reflexão sobre a prática de maneira crítica e consistente, por meio do diálogo. Isso 
tudo com uma proposta metodológica que trabalha respeitando o sujeito, concebido 
como construtor de saberes acumulados e vivências, por meio da construção coletiva 
do conhecimento e uma visão libertária de cultura, política e ética, que permeiam todo 
o percurso.

Pensar um processo libertário do sujeito para que mova as pessoas a buscar 
a compreensão da essência da vida político, social, econômica, cultural e humana.  
É o papel da formação. Bem como, criar instrumentos de análises da realidade, por 
meio de material teórico, áudio visual e lúdico, que possibilite esse transitar entre a 
tradição imposta e a possibilidade utópica de vislumbrar uma formação emergente rica 
em humanidades. 

Centro de Formação - É assim que os vários cursos e atividades do Centro de 
Formação do Sindsep vem atuando. Para o próximo período são várias as tarefas a serem 
colocadas em prática, buscando atingir essas intenções e objetivos de reflexão profunda 
sobre as questões todas que envolvem a vida, o mundo do trabalho e a sociedade.

Abrir discussão sobre o valor da mensalidade do Sindsep, onde Nível Básico e 
Nível Médio pagam 2% do salário padrão e o Nível Universitário é fixo em R$ 35,00.
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DIREITOS HUMANOS4
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Direitos Humanos e Emancipação Social

“A essência dos Direitos Humanos é o direito a ter direitos”.

Hannah Arendt, cientista política e filósofa alemã

Começamos esse texto sobre os direitos humanos fazendo uma afirmação de 
que há um consenso mundial em torno da necessidade dos direitos humanos, e 
somente aqueles que não entendem o seu conceito e sua importância se posicionam 
contrários. No entanto, a maioria das pessoas são apenas objetos dos direitos 
humanos e não tem acesso real a eles. Poderíamos nos perguntar por que há tanto 
sofrimento no mundo que não contam como sendo violação ao campo dos direitos 
humanos? Diretamente teríamos que responder que em nome da democracia muitas 
vezes se ataca os direitos humanos; é o que acontece nas áreas de conflito que por 
meio de desentendimentos geopolíticos violam os direitos das pessoas ou para citar 
algo mais próximo, o que acontece nas periferias do Brasil com a atuação das forças 
de segurança pública. A isso poderíamos chamar de uma “hipocrisia constitutiva”, 
ou seja, que é a base de algo, que funda e é peculiar. É urgente o entendimento de 
que em nome da democracia não posso violar o outro nem a sua cultura. 

 O papel do estado - Se o campo dos direitos humanos está centrado no âmbito 
apenas do Estado, não podemos entender e se aproximar dos direitos indígenas, 
ambiental, dos quilombolas, dos povos ribeirinhas, do direito das mulheres etc. Tudo 
o que foge desse mapa do direito estatal regulador passa a ser questionado, é o que 
aconteceu no passado com os países que questionaram a ordem mundial, almejando 
transformações sociais. É também o que ocorre com vários segmentos sociais e 
povos que a partir das diferenças buscam igualdade no plano da cultura. É desse 
direito humano que falamos, ou melhor, de uma contra hegemonia ao que se definiu 
por direitos humanos regulador, almejamos um direito humano emancipatório, ou 
seja, que trabalhe não na universalização das regulações de cima para baixo, mas 
no respeito as discussões multiculturais de baixo para cima. Claro que obtivemos 
importantes avanços no campo regulatório, mas é preciso ouvir as vozes daqueles 
que muitas vezes estão distantes de qualquer regulação promovida pelo Estado.

 Desigualdade no Brasil - Evidente que os indivíduos são diferentes entre 
si, mas a diferença não pode ser transformada em desigualdade. Numa sociedade 
como a brasileira em que as pessoas são discriminadas desde o nascimento, não é 
possível falar em meritocracia para justificar a desigualdade reinante em nosso país.  
A desigualdade social presente no Brasil é uma questão política e tem como marca 
a exclusão realizada desde o processo de colonização, primeiro excluindo o índio, 
depois os negros e posteriormente os pobres das pequenas e grandes cidades e os 
de hoje nas grandes periferias e nos grotões do país; em claro ataque aos direitos 
humanos. Daí a importância da luta por uma sociedade pautada pela consolidação 
da cidadania, em que todas as pessoas tenham os mesmos direitos e as mesmas 
oportunidades.

 Conjuntura atual dos direitos humanos - Para a criação de uma sociedade 
de direitos é fundamental combinar o elemento econômico com democracia, 
cidadania e respeito à diferença, por meio da melhoria e ampliação de políticas 
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públicas universais, como educação, saúde, cultura, moradia, transporte etc. Algo 
que lamentavelmente sofreu um duro golpe nos últimos tempos na sociedade 
brasileira; alguns ministérios ou secretarias ligadas ao campo dos direitos humanos 
foram extintas em âmbito nacional, estadual e municipal. Os passos significativos 
que demos nas últimas décadas no Brasil desde a redemocratização, passando pela 
dura luta dos movimentos sociais na década de oitenta, com o processo constituinte 
e com os governos do campo democrático popular, sofreram duro ataque nesse 
ano de 2016.  Nos últimos anos o Brasil promoveu ações afirmativas voltadas para 
os segmentos sociais desprotegidos na sociedade brasileira. Ações importantes e 
que no momento correm riscos de ser descaracterizadas e anuladas, devido ao 
conservadorismo e ataque por parte de setores políticos e religiosos que, no âmbito 
da política passaram a ter força para inclusive destituir tais iniciativas, coroadas de 
muitos êxitos, como por exemplo, as políticas afirmativas para mulheres e para 
negros no Brasil, bem como toda a luta e visibilidade da comunidade LGBT.

Ampliar o envolvimento nas comunidades e movimentos sociais, construindo 
ações de empoderamento da mulher.

No atual momento histórico vemos também pessoas/trabalhadores/as, imigrantes 
sofrerem xenofobia na sociedade brasileira e na cidade de SP. Vítimas de profunda 
discriminação e preconceito; bolivianos, refugiados, haitianos etc. Também persiste 
o preconceito e discriminação aos imigrantes do norte e nordeste.

 O reconhecimento das diferenças - Algo de suma importância nesse campo, 
é o entendimento da busca pela equidade. Esse aspecto é a grande inovação dos 
direitos humanos que começa com a luta das mulheres, por meio do movimento 
feminista, as lutas indígenas, do movimento afro/negro e do movimento LGBT 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travesti, Transexual e Transgênero). A ideia segundo 
a qual os direitos humanos estão centrados no campo da igualdade, mas que 
a igualdade por si só não basta, porque nós somos e queremos ser diferentes. 
Esse drama das diferenças surge com as mulheres e com os demais movimentos 
libertários. Todos são iguais perante a constituição federal artigo III e seus incisos. A 
grande questão posta é como equilibrar a igualdade e a diferença, esse é o grande 
desafio para os direitos humanos. É preciso acolher a ideia de princípio de igualdade 
e princípio da diferença. Como coloca Boaventura de Sousa Santos,

“...temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença 

nos inferioriza e temos o direito de ser diferentes quando a 

nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma 

igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 

não produza, alimente ou reproduza as desigualdades...”

 O movimento sindical - No âmbito do movimento sindical, intenso também 
tem sido os trabalhos realizados nesse campo dos direitos humanos. Isso porque a 
atuação do sindicato não pode e não deve estar pautada somente para as questões 
mais urgentes da realidade do trabalho. O sindicato na atualidade precisa responder 
aos vários desafios colocados nos mais diferentes espaços. Importante saber da 
trajetória do sindicalismo, a história e as relações de poder, tanto no espaço da 
sociedade quanto no espaço do local de trabalho; bem como impulsionar, refletir e 
agir sobre a busca pela igualdade em respeito às diferenças. 
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O direito ao trabalho decente e a liberdade sindical são direitos humanos 
fundamentais, e estão previstos na declaração universal dos direitos humanos.

O movimento sindical de hoje deve ter uma clareza da problemática que envolve 
o campo dos direitos humanos produzidas no cenário nacional. Aquilo que afeta o 
trabalhador público, tem a ver com a política adotada pelo Estado em sentido mais 
amplo. Mais do que no passado, deve ter uma postura diferenciada, mais propositiva 
e mais democrática no que diz respeito à diversidade. A luta das mulheres, dos 
vários grupos étnicos, dos homossexuais, das lésbicas e transexuais nos últimos anos 
pautaram o sindicalismo no mundo para a necessidade de respeitar as diferenças e, 
ao mesmo tempo, combater a transformação dessas diferenças em desigualdades e 
discriminações. 

É preciso ter também uma preocupação com as subdivisões presentes dentro dos 
movimentos sociais, sindicais e fortalecer as ações.

 O combate ao desrespeito - A todas as vítimas do preconceito e discriminação 
é uma bandeira do movimento sindical. É impossível não interferir nessa dura 
realidade que oprime as mulheres, que agride (e mata) os jovens negros e pobres, 
exclui do mercado de trabalho e extermina psiquicamente e fisicamente aqueles 
que têm orientação sexual e uma identidade diferente. A proteção dos oprimidos e 
desamparados das políticas públicas é também uma necessidade e preocupação do 
movimento social e sindical. Só teremos um trabalho mais digno, uma sociedade 
mais justa, quando toda a humanidade for respeitada e estiver coberta pela proteção 
social necessária. A mudança cultural será consistente quando a igualdade, em 
respeito às diferenças, for colocada em prática; bem sabemos que no Brasil, assim 
como em outros lugares, ainda estamos longe de conseguir atingir esse objetivo 
universal.

O papel histórico dos sindicatos - Para além das suas reivindicações mais 
imediatas, referente ao mundo do trabalho e às questões salariais é o de ser agente 
crítico e propositivo nas estratégias de políticas públicas e de combate a toda forma 
de discriminação no ambiente laboral e na vida. Nesse aspecto tem ele tarefa 
primordial de interferir no debate dos direitos humanos, discutindo as questões da 
democracia, dos direitos civis políticos sociais, das mulheres, do meio ambiente, 
dos negros, das/os LGBT´s. Nunca esquecendo que mais que regulação dos direitos 
humanos precisamos trabalhar no sentido de seu caráter de promover uma possível 
emancipação social. Algo de suma importância em um momento crítico para a 
sociedade brasileira.

Passemos a analisar agora alguns desses segmentos refletindo e apontando ações 
para os próximos anos:

Política de Gênero – Mulheres

“Não se nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino 

biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea 

humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da 

civilização que elabora esse produto intermediário entre o 

macho e o castrado que qualificam de feminino”. 

Simone de Beauvoir

www.sindsep-sp.org.br 47

Caderno do 12º Congresso do Sindsep



Nem mulheres, nem homens fixos alojados em alguma determinação natural, 
mas projetados de acordo com suas marcas no plano da cultura, essa que de fato 
nos define na performance do dia a dia, o que nos tornamos ou vamos nos tornando 
desde que nascemos. Na cultura e na sociabilidade, o performativo “tornar-se”, 
pode ser conjugado por qualquer corpo, independente do seu sexo anatômico. 
Assim o feminismo faz uma incontornável crítica à naturalidade de como um corpo 
biológico feminino, torna-se necessariamente uma mulher, ou um corpo biológico 
masculino, torna-se necessariamente um homem. É a cultura que nos define e a 
maneira como somos ensinados a ser homem ou mulher que define os gestos, o 
andar, o sentar, as formas de afeto, a maneira de expressar os sentimentos e a 
sexualidade. Sendo assim, o gênero é fabricado culturalmente, uma performance 
repetida e reencenada de normas e significados estabelecidos socialmente, que se 
legitimam pela imitação de convenções dominantes. Há no plano da cultura um 
caráter construído de noções como feminilidade e masculinidade, da mesma forma 
categorias como sexo, gênero e sexualidade, se referem a um original também 
artificial, uma vez que são construções culturais, assim como aprendemos a andar, 
comer, falar etc., aprendemos também a ser e gostar sob determinadas formas 
tradicionais, culturais e dominantes. Em síntese, para facilitar (ou dificultar) fazemos 
gênero o tempo inteiro, somos fazedores de gênero.

O papel da mulher ao longo do tempo - As mulheres durante muito 
tempo, ficaram aprisionadas ao papel de mãe, esposa, no mundo privado. Elas não 
estudavam, não trabalhavam fora do ambiente doméstico e eram subordinadas a 
vontade do pai, irmão ou marido. Várias foram as mudanças, e a mulher hoje está 
mais inserida no mundo público, fora do ambiente privado do lar; mesmo quando as 
mulheres vão para o mercado de trabalho elas também vão desempenhar funções 
de cuidadoras, profissões que historicamente são sub-remuneradas. A marca do 
preconceito, da discriminação, em séculos de exclusão se faz presente. Estamos 
no século XXI, mas ainda a desigualdade de gênero entre homens e mulheres está 
presente. As marcas dessa diferença que baliza a desigualdade invadem muitos 
terrenos da vida da mulher.

Violência contra a mulher - Essas diferenças construídas desde a infância vão 
moldando uma forma de se comportar e de estar no mundo. Em geral ainda muito 
pautada pelas necessidades de uma sociedade patriarcal. A violência contra a mulher 
tem um percentual alarmante na sociedade em geral e na sociedade brasileira em 
particular bate recordes de agressão, sendo inclusive, considerado pela Organização 
das Nações Unidas – ONU, como um dos países que mais desrespeita os tratados de 
direitos para com as mulheres; muitas mulheres são agredidas no âmbito doméstico 
de suas vidas, algumas perdem a vida devido a essa violência. O estupro tem dados 
alarmantes, conforme aponta a escritora francesa Virginie Despentes: “...O estupro 
é um programa político preciso: esqueleto do capitalismo, é a representação crua e 
direta do exercício do poder. Designa um dominador e organiza as leis do jogo para 
que possa exercer seu poder sem restrições. Roubar, arrancar, extorquir, impor, se 
assegurar de que sua vontade se exerça sem entraves e de que possa gozar de sua 
brutalidade sem que a outra parte manifeste resistência. O gozo da anulação do 
outro e da sua palavra, da sua vontade, da sua integridade. O estupro é a guerra 
civil, a organização política por meio da qual um sexo declara ao outro: tenho 
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todos os direitos sobre você e te forço a se sentir inferior, culpada e degrada. (...) 
O estupro, ele é próprio do homem; não a guerra, a caça, o desejo cru, a violência 
ou a barbárie, mas justamente o estupro, essa coisa da qual – até o momento – as 
mulheres nunca se apropriaram...”

A transição cultural - Em virtude da forte tradição cultural, ainda não são 
as mulheres donas de seu corpo, não lhes é permitido decidir sobre determinadas 
questões, havendo influências indevidas nesses assuntos por exemplo, por 
representantes do legislativo, igrejas dentre outros, não permitindo as mulheres 
tomarem individualmente uma decisão que afeta fundamentalmente a sua vida; 
questões como a descriminalização do aborto, não são discutidas no Brasil.

Com relação aos salários, as mulheres são maioria entre, por exemplo, os 
trabalhadores públicos, no entanto, pesquisas mostram que as mulheres ainda 
recebem um salário menor do que os homens, quando executam a mesma função. 
(Dados da Pesquisa “Mulheres e Homens: Diferenciais de Remuneração no Serviço 
Público, Internacional de Serviços Públicos – ISP. 2004). É preciso intensificar a luta 
por política pública que garanta a paridade de salários e cargos de gestão para homens 
e mulheres. Verifica-se a quase exclusão da ocupação delas em cargos elevados de 
maior remuneração, tanto no setor público, quanto no privado. O que indica a forte 
discriminação e seletividade da qual são vítimas. Como aponta Despentes:

“Os homens denunciam injustiças sociais ou raciais com 

virulência, mas se mostram indulgentes e compreensivos 

quando se trata da dominação machista. Muitos desejam 

explicar que o combate feminista é secundário, um esporte de 

ricos, sem pertinência nem urgência. É preciso ser um cretino 

ou alguém asquerosamente desonesto para considerar uma 

opressão insuportável e outra, cheia de poesia.”

 A exploração contra as mulheres na sociedade - É maior que a exploração 
do homem! O que nos permite afirmar que: a liberdade do homem é garantida/
mantida pela servidão da mulher! Isso porque, além dessa exploração no mercado 
de trabalho, algo tão perverso ocorre na exploração em casa pelo marido e pelos 
filhos. As mulheres cumprem aquilo que chamamos de segunda jornada de trabalho, 
ou seja, após vender sua força de trabalho no mercado, ao chegar no lar ela é quem 
executa na maior parte das vezes as tarefas domésticas e cuida dos filhos. Não 
é garantido a ela nem o direto de opinar se quer ou não constituir família, ou ter 
filhos. Na sociedade a mulher, independente da orientação sexual é marginalizada 
se for solteira.

 Ainda que essa realidade tenha mudado com a sua chegada em massa no mundo 
do trabalho, pesquisas indicam que a maior parte das tarefas ainda, é sim, realizada 
pelas mulheres, fruto da cultura machista e patriarcal.

O Sindsep entende que essa realidade precisa ser discutida, refletida para ser 
mudada, e no âmbito de sua atuação executa políticas de gênero, por meio da 
Secretaria da Mulher e da Secretaria de Formação, realizando algumas atividades 
como cursos de formação, seminários sobre gênero que debatem essas questões 
referente a emancipação das mulheres, na vida, no local de trabalho e na sociedade. 

 Também é forte no Sindsep a participação e/ou apoio na construção das atividades 
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que promovem a luta das mulheres, como o Dia Internacional da Mulher, a Marcha 
Mundial de Mulheres, Marcha das Margaridas, Marcha das Mulheres Negras.

 O Sindsep deve também defender igual remuneração para igual trabalho em todos 
os setores da PMSP e em todos os níveis de contratação

Não obstante a maior inserção das mulheres no movimento sindical e a adoção 
da política de cotas pelas diversas centrais sindicais, ainda persiste nesses espaços o 
processo de invisibilização e silenciamento contra mulheres que reiteradamente tem 
suas pautas subalternizadas e sectarizadas, são alienadas das tecnologias de poder e em 
reprodução ao que ocorre no mercado de trabalho, são também as principais vítimas 
de assédio sexual. Fez-se necessário o aprofundamento e ampliação dos debates 
sobre a situação da mulher no movimento sindical envolvendo todos os trabalhadores, 
assim como a implementação de políticas que facilitem o acesso e permanência da 
mulher nesse espaço, como por exemplo: inclusão de espaços infantis.

Em relação a análise da representação feminina na política, observa-se que 
mesmo sendo a maioria da população eleitoral, permanece com uma pequena 
parcela representativa na vida política do país, seja, na Câmara dos Vereadores, 
Câmara dos Deputados, Senado e ou Congresso Nacional.”

Orientação e Identidade Sexual – LGBT

“Pena que pena, que coisa bonita, diga

Qual a palavra que nunca foi dita, diga 

Qualquer maneira de amor vale aquela”.

Milton Nascimento

No mundo do trabalho e na sociedade em geral, o fundamental é que todos - 
movimento sindical e movimentos sociais, governos, empresas privadas e setor público 
- estejam fortemente engajados no embate pela garantia e promoção de direitos às 
pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgênero e transexuais.

Cada vez mais perde consistência teórica o pensamento clássico sindical de que 
a superação da sociedade de classes ou mesmo do debate geral dentro do local de 
trabalho, exclui a necessidade do debate das demandas específicas das trabalhadoras 
e trabalhadores considerados vulneráveis ou minoritários. Temáticas étnico-raciais, 
sexuais, de gênero e culturais são agora discutidas e não podem mais ser caladas.

Questões sobre orientação e identidade sexual são debatidas no 
movimento sindical - A questão da discriminação sobre orientação e identidade 
sexual encontra cada vez mais espaços de debates nos sindicatos. A CUT, desde o 
ano 2000, quando realizou o I Seminário: Homossexualidade, Trabalho e Sindicalismo, 
procura incentivar o debate dentro de sua estrutura sindical.

No Sindsep a própria Secretaria de Formação pauta a questão da orientação sexual 
e da identidade em seus cursos, como já ocorre com as temáticas de gênero e raça, 
dando, assim, mais um passo na busca da igualdade no trabalho, na vida e na sociedade 
aos LGBT´s.

O tema da orientação e identidade sexual, nunca foram tão discutidos como nos 
últimos 20 anos; a visibilidade LGBT tornou possível o debate ao romper com o 
lugar destinado ao grupo, o armário; para que não fossem vistos. Atualmente temos 
presenciado o crescimento do conservadorismo, principalmente no parlamento, não 
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podemos deixar que direitos duramente conquistados sofram retrocesso.
 O corpo - Nas discussões no âmbito do movimento social e do Sindsep, partimos 

da compreensão de vários estudos sobre o tema de que não existe um corpo natural, 
pré-existente, pois todo corpo está inscrito na cultura e é, portanto, significado pela 
linguagem e pelas práticas. O corpo é, dessa forma, produzido pelos discursos; ele 
responde (ou não) ao padrão socialmente criado e reproduzido. Ou dito de outra 
forma, não é possível viver fora da norma: o gênero é limitado pelas estruturas de 
poder e não há possibilidade de escolha realmente livre. Há, porém, a possibilidade 
de subversão, ou seja, criação de espaços de potência e enfrentamento. Não sendo 
possível se livrar das estruturas de poder (pois toda relação social é constituída a 
partir das mesmas) é possível, ainda que de forma restrita, interpretar a realidade de 
modo a burlar ou romper as expectativas de gênero. Desde que nascemos é criado, 
primeiro pela estrutura familiar e depois pela sociedade, ou concomitantemente, 
as expectativas e o que se espera como resposta. Assim, como nas questões que 
envolvem gênero -  o que é ser mulher e o que é ser homem - também aqui o sexo 
e a sexualidade é construção sócio-cultural.

A heteronormatividade - Esse debate é importante porque ele problematiza 
sobre a heteronormatividade compulsória, que é concebida por muitas pessoas como 
sendo a única (e correta) forma de viver a sexualidade. Muitas vezes não se compreende 
os conceitos e questões que envolvem o diverso campo da identidade de gênero e da 
sexualidade humana. O vasto campo dos afetos possíveis, dos desejos e necessidades, 
além da própria expressão do corpo, como performático já que é resultado da cultura, 
evidencia que somos mais do que alguns querem definir ou restringir. Quando entendemos 
essa construção sócio cultural, compreendemos melhor e respeitamos mais aqueles que 
rompem com o estabelecido.

A união civil entre pessoas do mesmo sexo - No que diz respeito às 
questões práticas desse debate, desde 1995, quando foi lançado o Projeto de Lei (PL)  
n° 1.151, sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo, a questão do combate à 
violência e das discriminações sofridas por esse segmento estiveram intensamente em 
pauta nos vários setores da sociedade. Muita discussão, muita polêmica, principalmente 
com os grupos mais conservadores que resistem às mudanças já enormemente presentes 
na estrutura social. No âmbito do Congresso Nacional, o debate esbarrou nas convicções 
religiosas, tabus e preconceitos, muitas vezes berrados por deputados dentro e fora do 
plenário. Enquanto vários países na própria América Latina registravam a laicidade do 
Estado, o Brasil não conseguia alterar, ainda que minimamente as discussões nesse 
campo em termos de legislação.  Somente em 2011, numa decisão unânime do Supremo 
Tribunal Federal (STF), foi reconhecida historicamente a homoafetividade como relação 
afetiva familiar entre casais do mesmo sexo. O que obviamente, traz no plano da lei, 
avanços no campo dos direitos a esse seguimento social, mas do ponto de vista cultural, 
pouca coisa mudou porque a questão é de educação, de aprendizado ao respeito às 
diferenças.

 A violência contra população LGBT - Outra questão importante a ressaltar é 
o enorme avanço da violência contra a população LGBT que necessita ser denunciada, 
reprimida e criminalizada. Uma discussão que também tramita nas diversas esferas do 
poder e não avança. Os números de ataques e de mortes são alarmantes e chocam pelo 

www.sindsep-sp.org.br 51

Caderno do 12º Congresso do Sindsep



grau de perversidade cometidas; além da violência silenciosa sofrida diariamente que 
muitas vezes se manifesta através de piadas e brincadeiras. O Relatório de Assassinatos 
LGBT no Brasil, entregue pelo reconhecido Grupo Gay da Bahia (GGB) mostram que o 
ano de 2016 foi o mais violento desde 1970 contra pessoas LGBTs. Foram registradas 343 
mortes, entre janeiro e dezembro do ano passado. Ou seja, a cada 25 horas um LGBT 
foi assassinado, o que faz do Brasil o campeão mundial de crimes contra as minorias 
sexuais. A Bahia ocupa a segunda posição dentre os estados com 32 mortes ficando atrás 
apenas de São Paulo com 49 casos. (A tabulação dos casos de violência que acontecem 
contra os LGBTs é feita de acordo com matérias e recortes de jornais e sites do Brasil já 
que não há estatística oficial sobre esse tipo de crime – Relatório de assassinatos LGBTs, 
Grupo Gay da Bahia, 2016). Nesse aspecto a educação para o respeito a orientação e a 
identidade sexual é fundamental; algo que também sofre ataques em nossa sociedade, 
uma vez que na onda conservadora que vivemos tais políticas públicas são fortemente 
atacadas; além da violência silenciada através de piada etc. Os grupos contrários a 
discussão de gênero na escola tentam a todo momento barrar as possibilidades de 
avanços nesse campo.  Discussão essa que necessariamente faria avançar a construção 
de uma sociedade mais tolerante para com o outro diferente de mim. Dentro da PMSP 
temos presenciado parlamentares e até alguns pais constrangerem os professores que 
são proibidos de falar sobre este assunto. 

A homo/lesbo/transfobia precisa ser entendida como causa da violência, de agressão 
à dignidade da pessoa, deve ser combatida em todos os espaços. Ainda se está muito 
distante de respeitar a população LGBT, sobretudo as travestis e transexuais; isso se deve 
a invisibilidade que essa população foi vítima durante a história. No caso específico dos/
as transexuais e travestis, o preconceito é maior porque tem um componente específico 
da questão de gênero, de como a mulher é tratada e vista na sociedade; sendo assim, 
este segmento é aquele que “se quer”, “se vê”, “se identifica” como mulher, o que para 
uma sociedade machista e patriarcal é concebido como o cúmulo dos mundos: “como 
assim um ser do sexo masculino se identificar com o ser do sexo feminino? ” ou dito 
de outra forma mais comum, “como um homem querer ser mulher”, não seria possível 
já que esse ser (mulher) é algo concebido como sendo menor, ruim, inferior e bestial, 
frente a toda virilidade masculina, na visão patriarcal.

 Preconceito se faz presente no âmbito do trabalho - No âmbito do trabalho, 
a expressão do preconceito e da discriminação também se faz presente, tanto no setor 
privado, quanto no setor público. Se por um lado no setor privado a não contratação é 
legitimada por inúmeros subterfúgios que ressaltam o preconceito, no setor público por ter 
a garantia do concurso, ocorrem outras formas sutis de seletividade. A discriminação nas 
relações de trabalho pode ocorrer de várias formas, tais como exclusão ou preferências, 
e sempre inibirá o acesso ao emprego ou dificultará a igualdade de oportunidade. A 
discriminação pode se dar de forma direta por meio de disposições gerais dentro da 
empresa ou gestão pública, ou indireta, por meio de regulamentos aparentemente 
neutros, mas que criam desigualdades entre pessoas; legitimando o assédio moral.

O Sindsep tem um grupo de trabalho – GT especÍfico que discute Gênero e Diversidade 
– LGBT, que precisa ser garantido com a ampliação da participação das pessoas para se fazer 
avançar as discussões e propostas dentro do grupo. Neste grupo discutimos conceitos como 
os apresentados aqui e apontamos propostas de ampliação da participação e da criação de 
direitos nesse campo, tanto na gestão pública municipal quanto na sociedade em geral.
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   Igualdade étnica racial e Combate ao Racismo 

“E de guerra em paz

De paz em guerra

Todo o povo dessa terra

Quando pode cantar

Canta de dor”

Canto das Três Raças -  

Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro

“Este país foi feito pelos negros e se há uma gente que tem o 

direito de viver igualitariamente aqui, são eles”

Darcy Ribeiro

É do conhecimento de todos que os negros, ainda hoje na sociedade brasileira, recebem 
baixos salários e ocupam os cargos considerados de menor reconhecimento social. Herança 
da sociedade escravocrata, a marca da exclusão ainda prevalece e se faz forte. E essa não 
foi a primeira história de exclusão do Estado brasileiro, os índios foram outro segmento 
duramente excluídos e fortemente reprimidos no processo de colonização do Brasil. 
A maioria foi dizimada naquele momento ou outros tantos foram, e continuam a ser, 
comprimidos na roda das engrenagens do sistema que pouco espaço lhes concedem para 
poderem produzir e reproduzir sua tradição cultural, regidas profundamente por outros 
valores que não alcançam a sociedade capitalista que nos tornamos.

Os mais excluídos são os negros - Quando olhamos o mapa da exclusão na 
sociedade brasileira identificamos que são os negros as maiores vítimas da violência social, 
seguidos pelos índios e pelas mulheres. Nas periferias, consideradas as novas senzalas, são 
os negros fortemente agredidos pelo Estado por meio dos órgãos de segurança pública. 
Poucas políticas públicas chegam nas periferias e nos morros onde se encontra a grande 
maioria da população brasileira negra. 

A Prisão arbitrária de Rafael Braga jovem negro pobre, durante a manifestação em 
2013, por porte de pinho sol é mais uma demonstração de racismo institucional no 
aparato repressor do Estado.

A desigualdade social, realidade brasileira - Todos sabemos que a desigualdade 
social é um componente marcante da realidade brasileira e um aspecto fundamental a 
ser enfrentado, visando a superação da pobreza. A forma como ela se manifesta, porém, 
é diferenciada para homens e mulheres, negros e brancos; não cabe e não faz sentido 
acharmos que a pobreza é a mesma para todos. Ela se manifesta de maneira diferenciada 
dependendo principalmente se a pessoa em questão é negra, índia ou mulher. E ao 
Estado brasileiro cabe resolver por meio de políticas públicas afirmativas essas tremendas 
distorções. E quando a desigualdade é gritante só cabe aos governantes procurar atuar 
para que se garanta os direitos de todos e principalmente o direito daqueles que pela 
história foram brutalmente lesados, econômica, política, social e culturalmente. 

A escravidão abolida apenas no papel -  A consciência e o conhecimento são 
armas fundamentais para conseguirmos alcançar vitórias e conquistas no tocante a 
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igualdade. Infelizmente, o fim da escravidão no Brasil não significou a inclusão dos milhões 
de negros que por cerca de 300 anos asseguraram com suor e sangue o desenvolvimento 
da economia do país.

 Muito pelo contrário, após a abolição, esta imensa massa humana foi relegada e 
excluída, jogada à periferia de nossas cidades, sem que recebesse qualquer tipo de 
reparação do Estado brasileiro por todos os anos a que foi submetida ao regime degradante 
da escravidão, que muito nos envergonha e constrange.

 Como diz trecho do samba que tenta traduzir a história do negro no Brasil, de uma das 
escolas de samba mais tradicionais do Brasil – Mangueira: “o negro foi liberto da senzala, 
mas preso na miséria da favela”.

 Nova senzala e gueto do povo negro na sociedade que não conseguiu pagar a dívida 
histórica para com o povo negro.

 É fato que nessas três últimas décadas, o movimento negro obteve vitórias importantes: 
o reconhecimento pelo Estado da existência do racismo e da desigualdade racial, a 
desconstrução do discurso em torno da ideia de Democracia Racial, o reconhecimento do 
direito sobre as terras para as comunidades remanescentes de Quilombos. 

 SEPPIR - A criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR 
para desenvolvimento de políticas públicas para esse segmento, inspirou o surgimento 
de novas instâncias governamentais destinadas ao tratamento da desigualdade racial, 
isso nos âmbitos municipal, estadual e federal. Evidente que na atualidade todas essas 
iniciativas no campo das políticas públicas devem ser paralisadas como já sinalizado, no 
entanto, a luta não será tranquila nem muito menos fácil. Outro avanço nesse aspecto 
nos últimos anos, foi a implantação dos programas de garantia de vagas para estudantes 
negros mediante a adoção de sistemas de cotas. Universidades Federais de todo o país 
decidiram implantar sistema de cotas, em diferentes modalidades. Cotas raciais para 
negros, indígenas, alunos de escolas públicas, e as chamadas cotas mistas. No total, 
mais de 50 instituições públicas de ensino superior adotaram as cotas, o que favoreceu a 
entrada de mais de 50 mil alunos negros até hoje. As cotas para negros suscitaram grande 
reação e o ressurgimento do debate sobre a questão racial, paralisado no Brasil em muitos 
aspectos desde o processo de abolição fincado no mito da democracia racial.

 O Estatuto da Igualdade Racial - A importância do Estatuto da Igualdade Racial 
em 2010, no governo de Luis Inácio Lula da Silva, presidente que sancionou a lei está em 
seu Capítulo V, que versa sobre a responsabilidade do poder público de desenvolver ações 
“que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população 
negra”. O que estabelece o compromisso assumido pelo Estado brasileiro ao ratificar a 
Convenção 111, que procura desenvolver uma política nacional para promover a igualdade 
de oportunidades e de tratamento, para combater a discriminação com base em raça, cor, 
sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social no emprego.

Importante ressaltar a necessidade de divulgar amplamente o estatuto da igualdade 
racial, junto aos trabalhadores/as e comunidade civil, seja por meio de redes de rádio, tv 
e mídias alternativas, em espaços como entidades sindicais, etc.

 As mulheres negras são as que mais sofrem - Não podemos esquecer ao falar 
de direitos humanos que em qualquer indicador social considerado - emprego, trabalho, 
moradia etc – existe uma desvantagem sistemática das mulheres em relação aos homens 
e do conjunto dos negros de ambos os sexos em relação aos brancos. Essa desvantagem 
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é especialmente marcada no caso das mulheres negras, que sofrem com essa dupla 
discriminação, a de gênero e a racial. Os negros ganham menos que os brancos, e as 
mulheres negras estão em pior situação. As discriminações e desigualdades de gênero e 
de raça marcam a sociedade e o mundo do trabalho no Brasil. Dois tipos de discriminações 
que não apenas se superpõem, mas se intercruzam e se potencializam, promovendo uma 
brutal exclusão no que toca às mulheres negras.

 O negro no serviço público - No que diz respeito ao serviço público, após o 
estabelecimento da obrigatoriedade de concurso para ingresso nas carreiras (daí a 
importância de garanti-lo) não se pode dizer que haja discriminação direta para admissão 
dos trabalhadores; inclusive nos últimos concursos em algumas cidades como a de São 
Paulo, foi instituído o regime de cotas para a contratação. Mas, se por um lado, as pessoas 
efetivamente concorrem em condições de igualdade quando fazem a prova seletiva, por 
outro quando se analisa os diferenciais na ocupação de cargos, rendimento, oportunidades 
de ascensão e promoção. Pode-se observar preconceitos, desigualdades, discriminações 
e racismo. Na ação do sindicato, uma das dificuldades, na questão racial, é a ausência 
de diagnóstico sobre o grau e o caráter dessas distorções, e portanto desigualdades, 
entre os trabalhadores públicos; algo presente nas propostas e compromissos do Sindsep. 
 Políticas para inclusão - Entendemos que essa dívida histórica só pode ser modificada 
com forte investimento estatal neste segmento social, com melhores oportunidades 
de trabalho/emprego e com forte política afirmativa, como o regime de cotas nas 
universidades, mas não só, com o intenso e profundo debate em torno dessas questões 
que legitimam a desigualdade na sociedade, trazendo a reivindicação desses grupos, 
negros, índios, mulheres em geral e das mulheres negras. Após tanta exploração, os 
negros e negras precisam de políticas de inclusão social que compensem parte dos danos 
causados por uma história de marginalização e exclusão.

 A luta também é do Sindsep - No âmbito do Sindsep, desde 1996, foi criada 
uma comissão de discussão de combate à discriminação racial e, posteriormente, essa 
comissão se tornou o Coletivo de Igualdade Racial, que discute questões relacionadas aos 
problemas dos negros no local de trabalho e na sociedade. Importante reconhecer que 
no âmbito da CUT e suas instâncias essa discussão é intensa, bem como no Sindsep, 
que desde há muito tempo promove uma forte representação das mulheres negras e 
dos negros em geral nos cargos da direção, além de ações e trabalho formativo sobre a 
temática.

Geracional: A importância da Ação da Juventude 
e dos Idosos

“Todos os dias quando acordo
Não tenho mais o tempo que passou
Mas tenho muito tempo
Temos todo o tempo do mundo
Todos os dias antes de dormir
Lembro e esqueço como foi o dia
Sempre em frente
Não temos tempo a perder...”
Renato Russo, Tempo Perdido
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Como nos diz a escritora Ecléa Bosi: “uma história de vida não é feita para ser 
guardada numa gaveta como coisa, mas existe para transformar a cidade onde ela 
floresceu”, isso vale tanto para os idosos quanto para os jovens; vale para todo aquele 
que faz a cidade florescer, aquele que começa o caminho e aquele que tem um 
caminho já repleto de histórias.

 Vítima de preconceito - São esses sujeitos vítimas de inúmeros preconceitos 
em nossa realidade social, uns porque dizem caminharam muito, outros porque 
teriam caminhado pouco; nada disso faz sentido, mas isso é uma construção social 
presente em uma sociedade que pouco valoriza a vida. Apesar de toda diferença 
entre esses dois segmentos, os jovens e idosos algo os identifica, para além do 
preconceito e da discriminação: a falta de políticas públicas de saúde, educação, 
assistência social, cultura, esporte, lazer e de habitação. 

Idosos x Jovens - Os idosos, apesar desse estereótipo não os caber mais, são 
vistos em nossa sociedade como improdutivos. Mas a verdade é que cada vez mais 
eles têm mostrado sua capacidade de produção para a vida, com muitos sonhos 
e energia. Essa visão tem a ver com a maneira como reproduzimos os valores da 
sociedade capitalista, que dá ênfase ao trabalho jovem, desprezando a experiência 
e capacidade ativa dos idosos; ao mesmo tempo que despreza a energia juvenil e 
falta de experiência dos jovens. Pode parecer contraditório, mas não é! O sistema 
em que vivemos menospreza tanto um, quanto o outro e muitos reproduzem isso 
nas relações que estabelecem com os idosos e jovens. Colocando algumas barreiras 
no entendimento dessas fases da vida. É assim, inclusive que deveriam ser vistos, 
como pertencentes a uma determinada fase da vida, com suas potencialidades e 
capacidades a serem legitimadas e vivenciadas, sem preconceitos e com respeito!

Experiência de vida - Em determinadas culturas milenares e antigas, o idoso era 
visto como uma pessoa sábia, cheia de vitalidade e de conhecimentos, consequência 
da sua grande experiência de vida a ser repassada às gerações seguintes. Essas se 
aproveitariam da sabedoria dos antigos para conduzir melhor a vida. Hoje, pouco 
ou quase nada desse enaltecimento ao conhecimento adquirido pelos mais velhos 
são respeitados; na fluidez da sociedade líquida que pouco valoriza as relações 
humanas, os idosos perderam esse lugar. Pensamos que algo pode ser feito em 
termos de políticas públicas para resgatar essa autoestima perdida com o tempo, que 
é justamente impulsionar a participação ativa desse idoso na vivência compartilhada 
de políticas culturais no bairro e na cidade; promover toda espécie de atividades 
lúdicas, de lazer, de esporte, de cultura, de passeios etc. Que resgatem esse lugar 
negado no âmbito da estratificada sociedade brasileira. Ao fazer isso, pensamos 
que um novo lugar é criado e uma nova dinâmica impulsionada, podendo mudar a 
cultura da exclusão.

Luta do Sindsep - Para além dessas questões mais gerais e que diz respeito a 
todos, a luta específica do Sindsep para com os trabalhadores públicos idosos é para 
que ao se aposentarem se mantenha as gratificações e outras formas de remuneração 
recebidas quando estavam na ativa e que tenham voz ativa e presença marcante na 
estrutura sindical.
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Juventude - No tocante juventude, a inclusão dos mesmos no mercado de 
trabalho, seja público ou privado é um tema discutido no âmbito do Sindsep. Temas 
como educação, cultura, saúde e formação estão presentes. Um dos desafios colocados 
é organizar a juventude e trazê-la para dentro da entidade. Várias atividades foram 
feitas no Centro de Formação com a juventude, além de atividades no Instituto Cajamar 
em parceira com a Federação dos Trabalhadores Públicos Municipais – FETAM/SP. 

 A realidade social nos mostra que há por parte da juventude um ímpeto contido de poder 
participar da vida social. Com todas as contradições presentes as manifestações de junho de 
2013 nos mostraram isso. Há um grito contido, uma palavra travada, que diz respeito a todo 
tipo de violência sofrida principalmente pelos jovens nas periferias brasileiras. 

Lutar pela ampliação da formação política para juventude, nos espaços públicos, 
locais de trabalho entre outros.

A Juventude também vai à luta - É só por meio de um Estado mais justo 
e democrático que se pode buscar garantir aos jovens uma forma mais humana de 
inserção na sociedade e no espaço público. A juventude pode e deve se colocar na 
luta pelas reivindicações por um Estado e um sistema que assuma de fato o papel de 
indutor na inclusão social, cobrando uma redistribuição de renda mais justa e impostos 
aos que devem pagar para que políticas públicas sejam de fato implantadas. Como 
em geral tem feito desde 2013 e atualmente na luta contra a emenda constitucional 
95 de corte nos gastos públicos que penalizam fortemente o trabalho e funcionalismo 
público. Os jovens secundaristas deram exemplos sólidos da relevância da juventude 
diante desse debate; deram o tom do enfrentamento ao Estado, tanto em âmbito 
municipal, estadual e federal.

Preconceito contra os jovens - As ações contra os preconceitos que sofrem a 
juventude, no Sindsep se dá pelo combate à discriminação dos jovens, pela promoção 
de igualdade, da proteção social, na garantia de direitos de participação e no combate à 
exploração do trabalho juvenil. Essa pauta tem buscado fortalecer a luta da juventude 
organizada em movimentos sociais na cidade. A organização dos trabalhadores jovens 
é importante como forma de pressão social por um Estado e sociedade que respondam 
e encaminhem políticas direcionadas às demandas e aos interesses dos jovens.

Que tenha mais divulgação de atividades realizadas no Sindsep dirigidas aos jovens 
e aumentar a participação de jovens no sindicato.

Os idosos e os jovens são forças sociais importantes para qualquer sociedade 
saudável, excluí-los e deixá-los sem as políticas públicas necessárias é uma ofensa 
ao campo dos direitos humanos, porque em ambos os segmentos sociais está a força, 
capacidade, criatividade e sabedoria que movimentam a vida.

PROPOSTAS DE AÇÃO:
1) Convênio com universidades para que os cursos do Sindsep sejam considerados 

complementares;

2) Aproximação do Sindsep do Movimento Estudantil;

3) Criação do Coletivo de Juventude.
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DEMOCRACIA, 
ESTADO E POLÍTICAS 
PÚBLICAS

5
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JUSTIÇA FISCAL
O tema “justiça fiscal” diz respeito à relação entre, de um lado, impostos pagos 

(arrecadados) e, de outro, a capacidade contributiva de cada cidadão e cidadã e 
dos serviços públicos a ele/ela ofertados. Ou seja, há uma relação direta entre 
arrecadação e definição do escopo de responsabilidades do Estado. A Constituição 
Federal define quais são as atribuições do Estado, que, por sua vez, deveria definir 
a carga tributária que precisa ter para dar conta dessas responsabilidades e como 
esses tributos devem ser distribuídos entre os/as contribuintes. A luta por justiça 
fiscal faz parte das reformas populares, necessárias à Constituição, como a reforma 
do sistema político, a reforma agrária, urbana e outras que garantam os direitos 
sociais aos trabalhadores e trabalhadoras e a soberania nacional das nossas riquezas 
naturais, como o pré-sal. Mas com esse Congresso Nacional (deputados federais 
e senadores) isso não vai ocorrer. Por isso nas lutas do “Fora Temer!” e “Nenhum 
direito a menos” é necessário um grande debate por uma assembleia constituinte 
onde serão eleitos deputados constituintes exclusivos.

A carga tributária - Um país deveria refletir o investimento efetivamente 
realizado nas áreas de importância para sua população (definidas pela própria 
sociedade nas eleições, na elaboração de seus princípios constitucionais, leis, etc.) 
– como Educação, Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência), 
Habitação, Transportes, entre outras, possibilitando incremento da qualidade de vida 
de todos seus cidadãos e cidadãs. 

Carga tributária regressiva - Entretanto, o que se encontra no caso brasileiro 
é uma carga tributária regressiva (“quem tem menos paga mais, e quem tem 
mais paga menos”, proporcionalmente) e, portanto, injustamente cobrada de seus 
cidadãos e cidadãs, ao mesmo tempo em que não dá conta das responsabilidades 
constitucionalmente definidas para o Estado, privando esses mesmos cidadãos e 
cidadãs dos serviços que mais precisam para garantirem sua dignidade (fundamento 
do Estado brasileiro).

De acordo com estudo do IPEA, realizado por Sérgio Wulff Gobetti e Rodrigo 
Octávio Orair, a carga tributária brasileira em 2014 foi de 33,4% do PIB, enquanto a 
média de países membros da OCDE - como Reino Unido, Bélgica, Suíça, Alemanha, 
Estado Unidos, Islândia, Suíça, etc., foi de 34%. Ou seja, dada a arrecadação 
brasileira, dever-se-ia esperar um sistema de serviços públicos de qualidade que 
atendesse adequadamente sua população. 

Os pobres pagam mais - Contudo, o que se tem é uma carga tributária que 
pesa mais sobre os mais pobres, gerando um sistema em que famílias com renda 
superior a 30 salários mínimos contribuíram com 18,49% de sua renda, em 2008, 
enquanto as famílias com renda de até 2 salários mínimos contribuíam com 27,85% 
de sua renda familiar (dados de estudo realizado pelo Tesouro Nacional em 2008). 
Alguns mecanismos que provocam essa injustiça fiscal são: o peso que impostos 
sobre bens e serviços têm na nossa estrutura tributária (cobrados igualmente dos 
cidadãos apesar de sua capacidade contributiva, ou seja, de sua situação econômica); 
o imposto de renda, que poderia ter papel redistributivo, acaba prejudicado pelas 
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faixas de renda e alíquotas definidas para seu recolhimento; e a não tributação 
de dividendos, que é um imposto que existe em todos os países desenvolvidos 
praticamente, dentre outros impostos que incidem diretamente sobre as grandes 
fortunas, que ora não existem, ora são irrisórios. É fundamental que se divulgue e 
denuncie o quanto o peso dos impostos recorrem sobre os mais pobres, e como isso 
acontece.

Ajuste fiscal - Quando se fala de ajuste fiscal, nos moldes propostos pela 
Emenda Constitucional 95, a proposta de fundo é a de redução do Estado e, 
portanto, de suas responsabilidades, impedindo os investimentos públicos nas áreas 
de interesse social, reduzindo as despesas per capita de áreas como Saúde (de 
acordo com estimativas do IPEA, em 20 anos, o SUS poderá perder R$ 743 bilhões 
de investimentos) e Educação, que já não são altas em comparação com outros 
países desenvolvidos com cargas tributárias parecidas ou mesmo inferiores à nossa; 
e garantindo, assim, que os impostos arrecadados não sejam investidos nas áreas 
que a Constituição de 88 define como fundamentais para a garantia da dignidade das 
cidadãs e dos cidadãos brasileiras/os, liberando recursos do tesouro para despesas 
financeiras e amortizações da dívida pública brasileira. Os juros da dívida brasileira 
pagos com o sacrifício dos trabalhadores (as), são destinados às 10 famílias mais 
ricas do Brasil. Por isso é preciso fazer uma reforma tributária que leve em conta a 
engenharia tributária com equidade e justiça fiscal.

   DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA
OBSERVAÇÕES INICIAIS:

1) CF/88/ADCT: “Art. 26. No prazo de um ano a contar da promulgação da 
Constituição, o Congresso Nacional promoverá, por meio de Comissão mista, exame 
analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro.”

2) CF/88: Art. 75, § 3º: É a União autorizada a emitir títulos da dívida pública 
interna, cujos recursos serão destinados ao custeio da saúde e da previdência social, 
em montante equivalente ao produto da arrecadação da contribuição, prevista e não 
realizada em 1999.

3) Os vencimentos dos servidores públicos fazem parte das despesas primárias 
presentes no orçamento público. Veja o quadro da evolução das despesas governamentais 
com o funcionalismo público (1,15% do orçamento em 2014 - canto direito do 1º gráfico):

1http://profemarli.comunidades.net/dilma-sanciona-orcamento-de-2014
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https://www.google.com.br/search?q=GR%C3%81FICOS+DE+DESPESAS+CORRENTES+COM+SERVIDORES+P%C
3%9ABLICOS&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiFwYXNitbQAhXGIpAKHSsxDq4Q_
AUICCgB&biw=1366&bih=628#imgrc=4fCZPomA61gbFM%3A

I – Dívida Pública Brasileira de quase R$ 6 trilhões

Das duas determinações constitucionais apresentadas, da auditoria da dívida após 
um ano da promulgação da Constituição e a emissão de títulos da dívida pública 
para custeio da saúde e da previdência social, nenhuma das duas foi cumprida, ou 
seja, até hoje não foi feita a auditoria da dívida, nem interna, nem externa e a 
emissão de títulos da dívida pública serve apenas para formar o superávit primário, 
destinado a pagar os juros das dívidas.

  A dívida brasileira é de quase 6 trilhões de reais, sendo a dívida interna praticamente 
4 trilhões de reais e a dívida externa é de R$ 1.892.375.496.574,942 (dólar em R$ 
3,47 reais em 01/12/2016), portanto quase 2 trilhões de reais. Para o pagamento 
dos juros e do principal da dívida pública, os governos lançam mão de manobras 
orçamentárias como a desvinculação da receita da União, que foi de 20% na década 
de 90, durante o governo FHC, e de 30% após o golpe contra Dilma Rousseff. No 
caso da dívida do município, deve-se fazer uma auditoria ampla e irrestrita e após, 
promover uma renegociação com planejamento realista que permita o pagamento 
dos juros e do principal da dívida, sem a paralisação dos serviços públicos. 

Em 2015, conforme dados 
do SIAFI (Sistema Integrado 
de Administração Financeira 
do Governo Federal), foram 
destinados à dívida pública 42,43% 
do Orçamento Geral da União, 
ou seja, R$ 962.210.391.323,00, 
quase 1 trilhão de reais, conforme 
gráfico:
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3http://www.auditoriacidada.org.br/?s=EVOLU%C3%830+DA+CARGA+ TRIBUT%C3%8RIA&OK=
4http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/10/divida-publica-sobe-em-setembro-e-atinge-patamar-inedito-de-r-

3trilhoes.html (G1 em 25/10/206)W

Os números do tesouro nacional também revelam 
a participação dos investimentos estrangeiros na 
dívida pública interna:

 Segundo Maria Lúcia Fattorelli, auditora independente, auditora aposentada 
da Receita Federal e fundadora do movimento “Auditoria Cidadã da Dívida”, que 
tem divulgado os dados estarrecedores da composição criminosa da dívida pública 
brasileira, no Brasil, bancos e grandes empresas abocanham quase 50% de tudo que 
o Brasil arrecada em impostos por meio da dívida pública.

Superávit primário - Há dois mecanismos importantes nesta engrenagem da 
dívida pública. Um é o superávit primário destinado por lei para a dívida. Superávit 
primário é o que sobra no orçamento após os gastos com educação, saúde, assistência 
social, etc, que compõem os gastos primários e este superávit é direcionado para pagar 
a dívida pública. Outro mecanismo é o da aplicação de juros sobre juros em cima do 
principal da dívida, fazendo com que mesmo pagando, a dívida pública só aumente. 
Tal método inconstitucional, uma vez que o “...superávit paga uma pequena parte 
dos juros porque, no Brasil, nós estamos emitindo nova dívida para pagar grande 
parte dos juros. Isso é escândalo, é inconstitucional. Nossa Constituição proíbe que 
se contraia dívidas para pagar juros, pois desta forma estaremos transformando juros 
em novas dívidas, sobre as quais reincidirão novos juros.

 O endividamento - Neste processo de endividamento há ainda um terceiro 
fator, ligado ao método inconstitucional – anatocismo – que leva às privatizações 
(privataria), comprometendo completamente a soberania do Brasil, uma vez que, 
segundo Maria Lucia Fattorelli, “O problema é que vai explodir a qualquer momento...
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Por que o mercado ... está aceitando novos títulos da dívida como pagamento em 
vez de receber dinheiro moeda? Eles não querem receber dinheiro moeda, eles 
querem novos títulos, por dois motivos. Por um lado, o mercado sabe que os juros 
vão virar novo título e ele vai ter um volume cada vez maior de dívidas para receber. 
Segundo: dívida elevada tem justificado um contínuo processo de privatização. 
Como tem sido esse processo? Entrega de patrimônio cada vez mais estratégico, 
cada vez mais lucrativo. Nós vimos há pouco tempo a privatização de aeroportos. 
Não é pouca coisa os aeroportos de Brasília, de São Paulo e do Rio de Janeiro 
estarem em mãos privadas. O que no fundo esse poder econômico mundial deseja é 
patrimônio e controle. A estratégia do sistema da dívida é a seguinte: você cria uma 
dívida e essa dívida torna o país submisso. O país vai entregar patrimônio atrás de 
patrimônio. Assim nós já perdemos as telefônicas, as empresas de energia elétrica, 
as hidrelétricas, as siderúrgicas. Tudo isso passou para propriedade desse grande 
poder econômico mundial. E como é que eles [dealers] conseguem esse poder 
todo? Aí entra o financiamento privado de campanha. É só você entrar no site do 
TSE [Tribunal Superior Eleitoral] e dar uma olhada em quem financiou a campanha 
desses caras. Ou foi grande empresa ou foi banco. O nosso ataque em relação à 
dívida é porque a dívida é o ponto central, é a espinha dorsal do esquema”.

Um exemplo a ser seguido - Vejamos como foi tratada a dívida pública 
no Equador. Com a ajuda de Maria Lúcia Fattorelli, o governo de Rafael Correa, 
no Equador, conseguiu reduzir em 70% a dívida pública do país apenas fazendo 
uma auditoria e constatando a corrupção de bancos e grandes empresas. Ela deu 
entrevista para Carta Capital da qual pode ser extraída a seguinte parte:

“Lá no Equador, quando estávamos na reta final e vários relatórios 
preliminares já tinham sido divulgados, eles sabiam que tínhamos 
descoberto o mecanismo de geração de dívida, várias fraudes. Eles fizeram 
uma proposta para o governo de renegociação. Só que o Rafael Correa 
(atual presidente do Equador) não queria negociar. Ele queria recomprar 
e botar um ponto final. Porque quando você negocia, você dá uma vida 
nova para a dívida, você dá uma repaginada. Ele não queria isso. Ele 
queria que o governo dele fosse um governo que marcasse a história 
do Equador. Ele sabia que, se aceitasse, ficaria subjugado à dívida. Ele 
foi até o fim, fez uma proposta e o que os bancos fizeram? 95% dos 
detentores dos títulos entregaram. Aceitaram a oferta de recompra de 
no máximo 30% e o Equador eliminou 70% de sua dívida externa em 
títulos. No Brasil, durante os dez meses da CPI da Dívida, a Selic não 
subiu. Foi incrível esse movimento. Nós estamos diante de um monstro 
mundial que controla o poder financeiro e o poder político com esquemas 
fraudulentos. É muito grave isso. Eu diria que é um mega esquema de 
corrupção institucionalizado”.

5http://www.cartacapital.com.br/economia/201ca-divida-publica-e-um-mega-esquema-de-corrupcao-
institucionalizado201d-9552.html (ENTREVISTA)
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Contexto brasileiro atual - Deve enfatizar o início do Plano Real, quando os 
juros brasileiros chegaram a mais de 40% ao ano. Nestas condições, considerando-
se que os juros são mensais, a dívida cresce quase 50% de um ano para o outro. 
Há uma progressão geométrica sem limites. Quando o Plano Real começou, nossa 
dívida estava em quase 80 bilhões de reais. Hoje ela está em quase quatro trilhões 
de reais. Mais de 90% da divida é de juros sobre juros.

Governo FHC - Em 2002, o governo FHC foi mais uma vez ao FMI, para poder 
fechar as contas do ano. Recebeu um empréstimo de US$ 41,75 bilhões, que todos 
os candidatos à Presidência se comprometeram a pagar. Em 2005, o governo Lula 
tomou a decisão histórica: quitou o restante da dívida contraída por FHC e livrou 
o país das exigências do FMI, porém devemos observar que a dívida externa não 
era composta apenas pela dívida com o FMI. Há investidores em títulos da dívida 
externa como a empresa americana Pacific Investment Management Co. (Pimco), 
cujo responsável pelos fundos de países emergentes é Mohamed El-Erian, com cerca 
de 4 bilhões em investimentos. Em 2009, pela primeira vez na história, o Brasil 
emprestou dinheiro ao Fundo: US$ 10 bilhões para ajudar países emergentes em 
meio à crise internacional. Em 2012, novo empréstimo de US$ 10 bilhões, agora 
para a zona do euro – com uma exigência: participação mais efetiva dos países em 
desenvolvimento nas decisões do Fundo. Um detalhe importante: nossos ministros 
nunca mais tiraram os sapatos para ninguém. 

  Governo Lula - Anunciou em 2005 que havia quitado a dívida brasileira com 
o FMI, o que foi uma façanha nunca antes realizada.

  A mídia - Pinta a farsa de que agora, com o impeachment da presidenta Dilma 
tudo teria ficado ótimo e que o Brasil estaria voltando a crescer. Escondem que 
os indicadores atuais de entrada de capitais referem-se basicamente ao dinheiro 
das privatizações e a compra de títulos públicos da dívida interna, por empresas e 
investidores externos.

Diante do quadro da dívida pública, há o cenário da vida da sociedade brasileira, 
que, em razão da EC 95/2016 (que congela as despesas primárias da União, como 
Saúde, Educação, Assistência Social, etc), corre o risco de ter que se dedicar a 
trabalhar exclusivamente para pagar a chamada “dívida pública”, sem retorno para 
suprir as necessidades inerentes ao desenvolvimento e a manutenção e/ou melhora 
da saúde, educação e assistência social. Não obstante a queda no investimento 
público, necessário para uma boa prestação de serviços e para a garantia de direitos 
essenciais, a carga tributária brasileira é socialmente distribuída de modo injusto: 
isenções fiscais a grandes empresas enquanto o imposto pago pelo trabalhador 
é retido na fonte (onerando os mais pobres); lucros e dividendos com isenções 
fiscais e dedução de “juros sobre capital próprio”; forte tributação sobre o consumo 
(COFINS, CPMF); reduzido papel do imposto sobre a riqueza e a propriedade. Nesse 
processo há ainda um outro fator que leva ao aumento da dívida pública em grandes 
proporções, servindo como base para legitimar as privatizações. Esse processo tem-
se dado pela entrega do patrimônio nacional. 
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II – CONJUNTURA ECONÔMICA NACIONAL

O governo brasileiro arrecada por meio de tributos, especialmente em função 
da produção econômica. Porém, como explicado anteriormente, o governo tem o 
mecanismo de obtenção de divisas por meio do aumento da dívida, especialmente 
a dívida interna. Oferecendo o atrativo do ganho fácil por meio da compra por 
particulares de títulos da dívida pública, num cenário em que aplicar capital de risco, 
leia-se PRODUÇÃO não é nada atrativo. 

No cenário econômico há clareza acerca de sinais de alerta no Brasil e no mundo 
atual, com destaque para o cenário da produção industrial brasileira, uma vez que o 
Brasil ainda é um país eminentemente industrial.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL  2º trimestre de 2016

 http://www.spe.fazenda.gov.br/boletins-de-indicadores/arquivos/ic-2016-11-25-r.pdf

Veja que a retração da economia é clara, uma vez que a produção industrial está 
em plena queda, e mais ainda, há sinais de que a recuperação está distante, uma 
vez que o setor de bens de capital está negativo, ou seja, não há investimento em 
máquinas novas nos setores mais dinâmicos da indústria (desindustrialização).

Notório que a situação econômica vem se agravando, uma vez que o desemprego 
vem aumentando, o poder de compra se deteriorando de forma abrupta e os 
investimentos externos estão limitados a pouquíssimas grandes empresas. Cai a 
produção e exportação na maior parte dos setores, a exemplo do automobilístico - 
carros e motos, porém o mais grave é a queda na produção, por falta de demanda 
de bens de capital.

A conjuntura atual vem de longe, porque no sistema capitalista as crises têm que 
existir sempre, para que no seu bojo seja engendrada nova forma de acumulação de 
capital.

A crise de 2008 - No caso atual, a crise de 2008, que começa por volta de 
2002, quando o mercado financeiro americano estava perto do pânico no segundo 
semestre, porque escândalos contábeis de empresas como a ENRON fizeram os 
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investidores desconfiar da precisão dos balanços. Como consequência, os bancos 
americanos diminuíram sua oferta de crédito. A escassez de recursos teve efeitos 
drásticos sobre os países emergentes, com um agravante no caso do Brasil. Além da 
crise, os investidores temiam a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, pois para eles, 
um governo de oposição aumentava o risco de um calote na dívida externa.

Esta crise de confiança, que refletiu na retirada massiva de investimentos foi 
se tornando mais aguda em 2006 e 2007 – a crise sugou 16 trilhões de dólares 
em recursos, enquanto que o crack da bolsa de 1929 foi de 4 tri – se deu por 
vários fatores: os EUA, com o neoliberalismo, apresentado falsamente como ciência, 
desregulou a economia que vinha desde os fundadores do país se caracterizando 
pelas barreiras aos monopólios, em praticamente todos os setores, a exemplo da 
mídia: Um dono de sinal de TV não pode possuir simultaneamente um jornal. Como 
um sinal de TV não pode ser simultâneo em New York e nacionalmente. 

O neoliberalismo - Porém, devido ao surgimento do neoliberalismo, no caso 
dos bancos, capitaneados pelo FED – Federal Reserve (Banco Central dos EUA – 
que é banco privado), a deformação neoliberal levou a concentração monopolista 
e as normas de prudência bancárias revogadas. No capitalismo a regra é que os 
mais aptos sobrevivem, exceto quando se tratar de bancos. Isso porque os bancos 
guardam dinheiro vindo de todas as fontes, ou seja, até o dinheiro do aposentado, 
da viúva, etc. Lembremos que no Brasil houve o PROER (Programa de Estímulo à 
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional). 

O FED - Ao desregular a atuação dos bancos, desregulou totalmente a economia. 
Neste contexto de desregulação, os bancos passaram a oferecer créditos imobiliários 
para 36 anos, com 5 anos de carência a 1% a.a. para a compra de carros, cartão 
de crédito e aluguel. Daí uma grande massa de pessoas passou a adquirir crédito, 
mesmo desempregados, sem ter lastro para pagar (subprime, mecanismo que 
permitia o oferecimento de crédito com a garantia de imóvel ainda não pago, ou 
seja, não pertencente ao tomador do empréstimo). 

O Subprime - Os bancos, sem regulação e controle colocaram estes títulos sem 
lastro (moeda podre) no mercado chamado de mercado de derivativos. A venda e 
compra, em enormes quantidades, desses títulos lastreados em hipotecas subprime 
provocou o alastramento da crise, originada nos Estados Unidos, para os principais 
bancos do mundo. 

Como isso foi possível? Pressões de congressistas americanos para lastrear esses 
títulos - talvez por haver interesse da parte deles nos rendimentos do subprime, o 
que sugere uma ligação com alguns banqueiros - e que hoje, após o estouro, ainda 
deixa pasmos muitos analistas. Tais papéis, lastreados em quase nada, obtiveram 
o aval das agências internacionais de classificação de risco de renome até então 
inquestionável, que deram a eles a sua chancela máxima AAA, tais como: Fitch;  
Moody’s;  Austin Rating; Standard & Poor’s  (S&P).

Normalmente a nota máxima AAA é dada a títulos tão sólidos quanto os do Tesouro 
dos Estados Unidos, o que foi feito para estes títulos podres, numa verdadeira trama 
de quadrilha financeira, tornando-os, por exemplo, muito mais confiáveis do que 
os títulos do governo brasileiro. Com essa benevolente classificação de risco, tanto 
os investidores, como os fundos de investimento e os bancos passaram a disputar 

68 www.sindsep-sp.org.br

Caderno do 12º Congresso do Sindsep



a aquisição desses títulos, no mundo todo, e esses títulos passaram a servir como 
garantia para a tomada de novos empréstimos bilionários, alavancados na base de 
20 para 1. A partir do 18 de Julho de 2007, a crise do crédito hipotecário provocou 
uma crise de confiança geral no sistema financeiro e falta de liquidez bancária, ou 
seja, falta de dinheiro disponível para saque imediato pelos correntistas dos bancos.

A partir daí a crise financeira obriga os administradores do capitalismo a impor 
taxas de juros altíssimas aos clientes bancários, quanto mais subserviente é o país 
às pressões deste capital predador internacional.

O petróleo como salvação - Haveria uma grande saída, pelo menos para 
os países produtores de petróleo, mas há algumas décadas os Estados Unidos 
implantaram o padrão dólar como moeda internacional obrigatória para a sua 
comercialização, sendo que a invasão do Iraque, nos anos 90 foi o sinal de que os 
EUA não tolerariam qualquer desafio frontal a esta geopolítica.

Como os Estados Unidos controlam o dólar, manipula seletivamente seu valor 
pelo mundo de acordo com suas conveniências. Por isso a criação da moeda do 
BRICS tornou-se um desafio frontal, tal qual o de Sadam Hussein do Iraque.

Assim, a “crise” fez o barril de petróleo (sempre em US$) cair de US$ 100,00 
para US$ 43,00, sendo o custo de extração (pumping) entre 8,00 e 12,00 US$ e 
o custo total de produção de US$ 41,00. Ganharíamos apenas US$ 2,00. Nestas 
condições, não compensaria exportar, pois não faria qualquer diferença na conta 
de transações correntes do balanço de pagamentos. A saída é, portanto produzir e 
refinar para vender derivados internamente, o que baratearia todos estes derivados, 
especialmente a gasolina.

Por fim, todo este cenário impôs a derrubada do governo Dilma a qualquer custo, 
para comprometer a economia dos brasileiros na sangria econômica criada pelo FED, 
dentro de seu projeto de acumulação de capital. 

É daí que surgem políticas como a Emenda Constitucional 95, de 2016, propondo 
como solução a austeridade fiscal, ou seja, uma solução estrutural para uma crise 
conjuntural, exigindo um superávit primário, total de receitas menos as despesas 
não financeiras, superelevado para o pagamento dos credores do tesouro nacional.

   PREVIDÊNCIA
 Vivemos uma conjuntura de total instabilidade, no que tange a questão da previdência, 

com sérios sinais de retrocesso, não só na esfera privada, mas, principalmente no setor 
público. Por isso está correto o posicionamento da CUT de não negociar nenhuma 
emenda à PEC 287, que temos que rejeitar, e a luta é por sua retirada.

A temeridade de perdas em relação a direitos já adquiridos e de retrocesso da 
agenda de avanços na previdência está pautada e ganha corpo a cada dia, a partir 
do anúncio de uma ampla reforma no setor, por parte do próprio Temer que assumiu 
a presidência em manobra Golpista.

A dita “Reforma da Previdência” é um ataque direto aos direitos de todos/as 
trabalhadores/as desse país, mas, atingirá frontalmente aos trabalhadores/as do 
setor público, em diversos pontos, conforme já sinalizado por setores do governo.

Entre os pontos contestados e que devemos contrapor, o governo Golpista pretende 
igualar a previdência pública, com a previdência geral, com efeitos nefastos.
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Alterações na previdência - Consta da proposta de reforma, alterações nas 
pensões por morte, a desvinculação de benefícios do salário mínimo e o fim da 
aposentadoria especial, entre outros pontos, que se aprovados será o maior ataque 
a previdência da história do nosso país. 

Na cidade de São Paulo, destaca-se a tentativa de entregar a previdência pública 
para o capital financeiro, através da instituição de previdência complementar para 
os servidores paulistanos (SAMPAPREV).

A reforma irá causar enormes danos aos trabalhadores/as, acabando com 
a aposentadoria especial concedida desde a promulgação da CF 88 para os 
trabalhadores da iniciativa privada e do setor público, muito embora no setor público 
a aposentadoria especial nunca tenha sido regulamentada no art. 40, §4º da CF. No 
serviço público os maiores prejudicados são os professores, pois irão perder o direito 
de sua aposentadoria específica, que possibilitava que se aposentassem com 25 
anos de contribuição. A referida reforma deixa de fora policiais militares, bombeiros, 
assim como as forças armadas.

Não é por qualquer benesse governamental que os mesmos se aposentam de forma 
especial, mas por cumprirem com atribuições, as quais não suportariam continuar no 
ativo cumprimento, sem o prejuízo de comprometer o trabalho desenvolvido e a 
própria saúde, caso esperassem o tempo tido como padrão para a aposentadoria. Isso 
causara grande desequilíbrio na atuação desses profissionais, com sérios reflexos na 
qualidade do serviço prestado e na vida pessoal dos mesmos e seus familiares.

Servidores públicos - Ainda no setor público, a reforma irá propor, o fim da 
paridade entre servidores ativos e inativos, medida essa, que indubitavelmente afetará 
aos funcionários públicos da união, estados e municípios, que iniciaram suas carreiras 
antes de 2003. A mesma proposta irá desvincular o reajuste salarial do servidor que 
está na ativa da correção das aposentadorias. Ademais, colocará fim ao pagamento 
de todos na mesma data.

Segue ainda, no pacote de maldades da chamada reforma da previdência a elevação 
da contribuição no setor público, no qual segundo noticia a grande mídia, o governo 
pretende aumentar de 11% para 14% a contribuição dos servidores públicos, tendo por 
principal argumento a redução do déficit no setor público.

 A reforma condena direta e integralmente a todos/as trabalhadores/as do país, que 
tem menos de 50 anos e parcialmente quem tem idade superior.

 Idade mínima - Outra situação de extrema gravidade é equiparar a idade de 
homens e mulheres em 65 anos, como idade mínima exigida para a aposentadoria, 
já que é sabido e notório, que a mulher é submetida diariamente a várias jornadas de 
trabalho, não sendo, portanto, justo, que tenha igualado o tempo de aposentadoria. 
Setores aliados ao governo sinalizam que a idade mínima para a aposentadoria das 
mulheres será rebaixada para 62 anos no texto substitutivo da PEC, o que não ameniza 
a injustiça contra as mulheres. 

Ressalta-se que na mesma esteira é pretendido reduzir o valor da pensão por 
morte recebida atualmente e que corresponde a integralidade, para 50%, mais 10% 
por dependente, em total desrespeito ao que contribuiu durante toda a vida. O 
trabalhador/a, porém, não mais amparará com o mínimo necessário a própria família 
e seus dependentes, já que o valor não era suficiente mesmo integral.

Por outro lado, o governo apresenta uma estimativa de que o déficit da previdência 
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segue em crescente e irá atingir em 2017, o montante de R$ 167,62 bilhões, o que 
equivaleria a 2,47% do Produto Interno Bruto (PIB) e em 2016 equivale a 2,7%.

 

Contudo, não se pode admitir a reforma pautada pelo governo golpista, sob o 
pretexto de necessidade de arrecadação e déficit na previdência.

Primeiro em razão de ser muito debatido se de fato existe uma previdência 
urbana deficitária, já que contrariando ao disposto na Constituição Federal, em 
especial nos seus artigos 194 e 195, posto que, desde a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, os referidos dispositivos constitucionais vem sendo descumprido, à 
medida que o governo acabou por se apropriar das novas fontes de financiamento da 
seguridade social e seguiu contabilizando apenas as contribuições de trabalhadores/
as e empresários.

Assim, o chamado “rombo” da previdência ou “déficit da previdência”, nada mais 
é que a ausência de contabilização do que o governo deixa de contribuir com a sua 
parte, em descumprimento as regras da própria Constituição Federal.

A tabela extraída de material de apoio do Sindicato dos Bancários e Financiários de 
São Paulo, Osasco e Região, pág. 20, aponta gráfico que tem como fonte o Tesouro 
Nacional, no qual a mera leitura é possível vislumbrar a situação aqui informada:
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Isso em razão do governo em total contrassenso, não criar os adequados 
mecanismos de combate à sonegação de impostos, que faz com que, o Brasil deixe 
de arrecadar somente no ano de 2016 (Sindicato Nacional dos Procuradores da 
Fazenda Nacional - Sinprofaz) cerca de R$ 500 bilhões, o que teria melhor efeito de 
arrecadação, apenas, a partir do combate de uma conduta criminosa cometida por 
boa parte do empresariado do nosso país, sendo que, o montante não arrecadado 
equivale acerca de 13% do PIB.

Nessa esteira de entendimento, apenas observando a sonegação fiscal, é possível 
observar, que um dos crimes mais praticados por pessoas jurídicas é vender sem 
a nota fiscal e por pessoas físicas comprar recibos que depois serão utilizados na 
declaração de imposto de renda. Verifica-se ainda, que entre os tributos mais 
sonegados estão o IPI e o IR, conforme se vislumbra de estudo do Sinprofaz, como 
segue:

 
  

 Com isso ganha importância a CPI da Previdência, proposta pelo senador do PT, 
Paulo Paim/RS, na investigação da sonegação dos impostos.

Assim, resistir a reforma da previdência nos moldes que se apresenta pelo governo 
golpista, em nítido ataque aos diretos dos trabalhadores/as, que tenta a todo custo 
creditar a crise vivida no país, as camadas que já sofrem tanto, para contribuir 
não só com a previdência, mas, das diversas formas, além de buscar um equilíbrio 
das contas públicas, e ao mesmo tempo combater firmemente a sonegação no 
Brasil é medida que se impõe urgente, para que não seja ampliada as distorções e 
desigualdades, vindo a afetar diretamente a vida de milhares de trabalhadores/as. 

Importa ainda ressaltar, a necessidade de desmistificar a lógica de que a 
previdência é deficitária, quando na prática ela se apresenta superavitária, porém, 
as manobras do governo, em desrespeito às regras constitucionais, implicam em 
situação forjada, para submeter o custo da irresponsabilidade do governo frente a 
gestão, com a transferência do ônus para o conjunto dos trabalhadores/as, o que por 
certo é injusta a medida.  
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   TERCEIRIZAÇÃO
O combate às terceirizações e à privatização das políticas públicas continuam na 

agenda política do Sindsep como uma das suas mais importantes frentes de luta, 
que no próximo período vai exigir um amplo processo de mobilização política para 
enfrentar a intensificação do desmonte do serviço público anunciado pelo governo 
Doria.

A terceirização é atualmente de um dos maiores problemas para a classe 
trabalhadora, por implicar em rebaixamento salarial, fragilização da proteção social, 
insegurança, rotatividade dos contratos, jornadas de trabalho mais extensas e maior 
exposição às situações de risco. Como se não bastasse, o fenômeno da terceirização 
também gera divisão social entre os trabalhadores, separando-os ideologicamente 
entre aqueles de “primeira” e de “terceira” importância, conforme sua inserção 
nos processos produtivos. A lógica produtiva inerente ao processo de terceirização 
também é diretamente prejudicial e onerosa à administração pública, basta 
considerar, por exemplo, os altos índices de rotatividade comumente observados 
nos quadros profissionais de empresas terceirizadas. Normalmente, estas empresas 
podem substituir seus funcionários no momento em que desejarem, havendo pouco 
ou nenhum embaraço legal para tanto. Sendo assim, sempre que um trabalhador 
já treinado e capacitado para sua função é substituído, a administração pública se 
vê forçada a custear o treinamento de um novo trabalhador. Neste meio tempo, a 
qualidade de prestação dos serviços oferecidos à população é prejudicada e mais 
recursos públicos são desperdiçados, comprovando a falsidade da ideia, defendida por 
alguns gestores públicos, sobre a eficiência e a qualificação dos serviços terceirizados 
como justificativa para suas contratações.

 A ampliação das parcerias com a iniciativa privada, desestatização e concessões 
estão colocadas com destaque no seu plano de governo, no qual expressa 
taxativamente sua intenção de aumentar significativamente a atuação da iniciativa 
privada e de entidades representativas dos empresários nas políticas da cidade. 
Inclusive, um de seus primeiros atos, foi a criação de uma secretaria específica para 
essa finalidade: A Secretaria de Desestatização.

 Estratégias neoliberais - O cenário colocado é de articulação entre os níveis 
federal, estadual e municipal para a efetivação da proposta e aprofundamento das 
estratégias neoliberais de redução do Estado e do modismo gerencialista que invadiu 
o setor público a partir de 1990, em que as terceirizações em todas as áreas das 
políticas públicas é uma das suas principais estratégias. O controverso argumento 
neoliberal é de “modernizar” e de “melhorar” a eficiência dos serviços. Como 
exemplo, na área da educação esta articulação se dá no estabelecimento da ideia, 
em nível nacional, de que as creches precisam retornar a assistência social, enquanto 
o estado e município propõe a unificação de calendários e ações administrativas, o 
legislativo resgata as propostas de extinção do cargo previsto neste equipamento 
educacional e o município dá o tiro de misericórdia ao abrir negociação com as 
empresas privadas para dar conta em âmbito federal.

 As organizações sociais - Um dos nossos desafios é de desconstruir este 
argumento, demonstrando que, na prática, o que se tem observado é a injeção 

www.sindsep-sp.org.br 73

Caderno do 12º Congresso do Sindsep



gigantesca de recursos públicos em Organizações Sociais (OSS), Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPS), parcerias e outras formas de 
terceirização com baixo e precário controle social dos contratos, e que, tampouco, 
se verifica a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população nas áreas 
terceirizadas. O que ocorre com as terceirizações, na verdade, é o favorecimento 
de grupos econômicos privados, desvios de recursos públicos e descaracterização da 
função pública do Estado. Há que conscientizar os trabalhadores da OS de que, na 
atual conjuntura proposta pelo atual governo golpista, a terceirização traz prejuízo 
para o futuro, para a inserção desse trabalhador no mercado de trabalho, além de 
significar perda de direitos.

A desconstrução do valor social do trabalho (terceirização), o rebaixamento de 
direitos sociais historicamente conquistados, a fragmentação dos trabalhadores, a 
ruptura dos laços de identidade e solidariedade são problemas que têm afetado 
indistintamente trabalhadores e trabalhadoras de todos os segmentos econômicos. A 
terceirização é, sem dúvida, um dos principais problemas para a classe trabalhadora 
e deve ser combatida em várias frentes de luta. No caso do setor público, o valor 
social do trabalho vai além da dimensão da sobrevivência. Nosso trabalho está 
voltado para a construção da cidadania, o que atinge milhares de pessoas. Por 
exemplo, a recente tentativa do governo Doria de privatizar as farmácias das UBSs 
ilustra bem como o trabalho acaba sendo desvalorizado, tratando dispensação 
de medicamentos, desvinculada da política de assistência farmacêutica. Estamos 
derrotando esta tentativa e temos que continuar nos colocando frontalmente contra 
isso em todas as áreas do setor público. 

É preciso rever as estratégias, continuar reiterando nosso posicionamento contrário, 
contudo é importante ir além do discurso, buscando colocar travas à sua expansão, 
assim como lutar pela remunicipalização dos serviços, a exemplo do que vem sendo 
feito em alguns países a partir de uma diretriz da Internacional dos Serviços Públicos 
(ISP). É necessário, também, que os servidores públicos da administração direta e 
indireta, organizados pelo Sindsep, aprofundem os debates sobre como agregar os 
trabalhadores terceirizados em nossa luta, já que eles são tão ou mais explorados 
do que os servidores públicos concursados: os trabalhadores terceirizados podem ser 
nossos aliados.

Ações contra terceirização - Uma das ações neste sentido é o estudo mais 
aprofundado dos custos da terceirização nas várias áreas, contrapondo aos critérios 
de produtividade empresariais os princípios das políticas públicas, tais como a 
garantia de acesso, a qualidade dos serviços e sua repercussão nos indicadores 
sociais, resgatando a responsabilidade do Estado pelas políticas públicas. Os 
serviços públicos não podem ser medidos tão-somente pela quantidade oferecida, 
mas pela sua eficácia para mudar a realidade. Há que se salientar, também, a 
descontinuidade dentro das políticas públicas gerada pela falta de comprometimento 
e de conhecimento por parte dos terceirizados para com as leis inerentes ao serviço 
público, pela alta rotatividade de funcionários da OS e até mesmo pela troca de OSs 
na administração de um serviço ou equipamento. Da mesma forma, este problema 
ocorre com comissionados que não tem vínculo trabalhista com o serviço público.

Na mesma linha, outra ação que pode ser melhor explorada é o estudo sobre as 
possibilidades de interferência nos contratos de gestão, visando estabelecer marcos 
regulatórios de gestão do trabalho, de controle social e de eficiência baseados na 
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função pública do Estado, que desencorajem a privatização/terceirização dos serviços. 
É preciso enfrentar e tentar reverter a lógica de mercado que vem descaracterizando 
a natureza pública dos serviços. A função do Estado não é de gerar lucro!

CUT - Desde 2004 a CUT tem feito um importante enfrentamento para coibir 
a terceirização, dentre outras maneiras, com ações para impedir a aprovação do PL 
30, antigo PL 4330/2004, que regulamenta a terceirização na perspectiva patronal, 
institucionalizando a precarização do trabalho. Na verdade, os trabalhadores, 
representados pela CUT, fazem importantes enfrentamentos às terceirizações e a 
precarização do trabalho desde a década de 1990, mas, a partir de 2004, iniciou-
se uma intervenção mais organizada no congresso, inclusive apresentando Projetos 
de Lei para fazer o contraponto ao PL 4330. Graças a uma ampla mobilização, 
envolvendo o movimento sindical e outros setores da sociedade este projeto ainda 
não havia sido aprovado até fevereiro de 2016, no entanto, o governo golpista 
manobrou no Congresso e aprovou o PL 4302/98, enviado por FHC, que abre todas 
as áreas para a terceirização irrestrita, abrindo caminho para a retirada de direitos 
trabalhistas. Tal PL foi aprovado, mas há questionamentos, por parte do STF, acerca 
da legitimidade de um projeto de lei que foi apresentado pelo executivo federal (no 
auge das políticas neoliberais) e retirado pelo mesmo executivo federal a partir da 
luta dos trabalhadores. 

Se, por um lado, há um consenso de que a terceirização é sinônimo de precarização 
envolvendo, sobretudo, o mundo do trabalho, no caso do setor público é preciso avançar na 
compreensão que o seu enfrentamento tem um elemento à mais que Estado e que políticas 
queremos para avançar na construção da cidadania, o que requer uma ação mais articulada 
no âmbito do movimento sindical e um debate mais aprofundado com a sociedade.

Assim, o Congresso do Sindsep-SP aponta as seguintes diretrizes de ação:

• Intensificar o combate às terceirizações, aprofundando o conhecimento 
sobre a situação atual do município de São Paulo no que diz respeito aos gastos, 
à qualidade dos serviços e à situação dos trabalhadores diretos e terceirizados;
• Construir contraponto jurídico à lei das OS e estratégias para coibir a 
terceirização em todos os setores do serviço público;
• Aprofundar estratégias de coibição dos modelos de gestão do Estado, cujos 
contratos não são efetivos - consórcios, fundações, OSS, entre outros;
• Incrementar as estratégias de controle social dos contratos de gestão das 
OSS, fundações, consórcios, etc;
• Realizar estudos sobre os custos dos cargos comissionados, pois estes cargos 
são uma forma de terceirização;
• Combater as nomeações “apadrinhadas” e baseadas em critérios que não 
são técnicos;
• Lutar para revogar o PL 4302/98 (terceirização);
• Retomar o combate nacional contra as OSs, nos dirigindo à CUT para 
organizar um encontro nacional contra as OSs;
• Intensificar a campanha “São Paulo não está à venda”, iniciativa do Sindsep 
de unificação dos movimentos sociais (saúde, cultura, juventude, sindicatos, 
etc.) e de contraponto à política de desmonte dos serviços públicos pelo prefeito 
Doria (que propôs a venda do Anhembi, Autódromo de Interlagos, Estádio do 
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Pacaembu, Parques Municipais, Serviços Funerário, etc. por meio de um vídeo 
de São Paulo como uma mercadoria à venda);
• Fortalecer e compor a frente nacional contra a privatização da saúde e outros 
fóruns promovidos pelos movimentos sociais em defesa da seguridade social, 
bem como fortalecer a luta contra os novos modelos de gestões privatistas.

    CONTROLE SOCIAL
A participação social na formulação, definição de recursos e no controle da execução 

das políticas públicas é uma das conquistas do processo de redemocratização do país 
iniciado nos anos 1980 e que, apesar de avanços verificados em diversas áreas, ainda 
se constitui num grande desafio. Poucas políticas preveem em lei mecanismos de 
controle social, ficando as demais sujeitas à vontade política dos gestores. Por outro 
lado, grande parte da sociedade ainda não vê a apropriação das políticas públicas e 
dos espaços públicos como instrumentos de construção da democracia e da cidadania. 

Se queremos avançar nesta direção e na defesa do serviço público, é estratégico 
estreitarmos a relação com os usuários dos serviços no cotidiano de trabalho, qualificarmos 
a nossa intervenção nos espaços institucionalizados (conselhos e conferências, etc.), 
assim como fortalecer a articulação com movimentos sociais, ou seja, estimular o 
exercício do controle social também a partir de espaços não institucionalizados.

Algumas questões são fundamentais - como a divulgação dos direitos dos usuários, 
o acesso à informação, a tradução em linguagem popular dos orçamentos públicos 
e onde estão sendo investidos os recursos, dentre outras. Os trabalhadores públicos 
municipais têm um conhecimento privilegiado da realidade, pois são quem no cotidiano 
têm que “dar nó em pingo d’água” para garantir os serviços e sabem onde estão as 
suas dificuldades e acertos, bem como são quem sofrem de forma direta a pressão de 
usuários insatisfeitos. 

É importante que os usuários se apropriem não só da causa dos problemas, como 
também das potencialidades e soluções oferecidas pelos serviços públicos. Isso só 
é possível ser traduzido por quem conhece e vivencia a realidade. Pode ser um dos 
caminhos para estabelecer alianças entre trabalhadores e usuários em defesa das 
políticas públicas. Portanto, os servidores públicos e usuários devem ser ouvidos para a 
melhora na qualidade dos serviços públicos.

 Participar é fundamental - A participação regular nos conselhos de políticas 
públicas existentes no âmbito das secretarias, órgãos públicos e nas unidades de trabalho, 
o aprimoramento da nossa intervenção em audiências e consultas públicas e em outros 
espaços de controle social, articulando a representação nestes fóruns com as estratégias 
mais gerais do sindicato, é uma das frentes de ação que deverão ser priorizadas no 
próximo período. 

Vale lembrar, no entanto, que estes espaços se somam às estratégias, sobretudo 
no que diz respeito à defesa do serviço público e das políticas públicas, mas não se 
confundem com espaços de negociação das relações e condições de trabalho, cujo 
espaço é reservado aos sindicatos que atuam nas resoluções de conflitos e reivindicações 
salariais, por meio das mesas de negociação entre trabalhadores e gestores e por meio 
de mobilizações.

Por outro lado, são espaços privilegiados para projetar a gestão do trabalho no setor 
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público, sob uma perspectiva mais ampla, como dimensão fundamental para assegurar 
a qualidade dos serviços e para fazer a disputa com a visão privatizante das políticas 
públicas, aspectos que a aliança com usuários e outros atores pode ser determinante.

Neste sentido, é importante, dentre outras ações:

• Mapear a composição dos conselhos municipais, dos fóruns e de outros 
espaços de participação e controle social existentes e definir áreas prioritárias 
para representação e/ou acompanhamento sistemático das discussões em 
pauta, formulando propostas e preparando previamente a intervenção;
• Divulgar, participar e apresentar propostas às audiências e consultas 
públicas;
• Desenvolver atividades de formação para conselheiros atuarem nas 
diversas áreas das políticas públicas;
• Estabelecer canal sistemático de comunicação com representantes 
dos municipais nos espaços de controle social, alinhando linhas políticas 
comuns de intervenção;
• Ampliar os espaços de participação e controle social, desenvolvendo 
os mecanismos de gestão participativa dentro de unidades e de serviços 
públicos municipais, garantindo que todas as categorias sejam contempladas 
por tais mecanismos de gestão participativa;
• Elaborar curso de capacitação e formação de conselheiros, voltados aos 
RSUs e base, como forma de contrapor o avanço do desmonte do serviço 
público;
• Estender os cursos de capacitação dos conselheiros gestores aos demais 
cidadãos, em especial, que estes cursos sejam ministrados à conselhos de 
bairro, organização de moradores e etc., para que os mesmos se apropriem 
também do papel importantíssimo que esse ator desenvolve. Que estes 
cursos sejam ministrados pelo sindicato em parceria com organizações de 
movimentos populares.

    MEIO AMBIENTE
O princípio da “Responsabilidade Ambiental Comum, mas diferenciada”, surgiu ao 

longo das discussões realizadas nas Conferências das Partes da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima: as Conferências das Nações Unidas 
para discutir e buscar respostas para as mudanças climáticas. Tal diretriz considera 
a diferença da capacidade poluidora entre os países desenvolvidos e os países 
subdesenvolvidos, bem como, as diferenças tecnológicas para a superação dos efeitos 
danosos à natureza: logo, todos os países devem trabalhar em prol do meio ambiente, 
porém, os países desenvolvidos (que poluem mais e que possuem mais recursos 
para diminuir os problemas) devem ter uma carga de responsabilidade maior do que 
as responsabilidades dos países subdesenvolvidos (que não poluem tanto quanto os 
países desenvolvidos e não tem tantos recursos para  atenuar os problemas). 

Os problemas socioambientais - Podemos utilizar o princípio da Responsabilidade 
Ambiental Comum, mas diferenciada para pensarmos nos esforços por se 
organizar todos os setores da sociedade no estudo e na cooperação por soluções 
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para os problemas socioambientais. Agências Multilaterais, Estados, Empresas, 
Movimentos Sociais, Organizações Não Governamentais e Cidadãos em geral tem 
responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Por exemplo, na crise da água em 
São Paulo (ao contrário do propagandeado na TV) não podemos dar a mesma carga 
de responsabilidade aos cidadãos em suas casas e às grandes propriedades rurais, 
já que, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura, a atividade agrícola gasta cerca de 70% da água doce potável, enquanto 
que as atividades domésticas consomem entorno de 8%. Claro que as pessoas 
devem cuidar para diminuir o desperdício de água em suas residências, mas sem a 
racionalização dos usos na indústria e na agricultura, os esforços serão em vão, daí 
as responsabilidades diferenciadas. Destacamos a irresponsabilidade da política do 
governo do estado de São Paulo, que transformou a Sabesp em uma empresa de 
economia mista para distribuir os “lucros” para acionistas das bolsas de Nova York e 
São Paulo em detrimento da utilização de recursos para recuperação de mananciais, 
redução das perdas por vazamento nos encanamentos do sistema, ampliação de 
tratamento de esgoto. 

O estado e seu papel nas questões socioambientais - Seguindo o raciocínio, 
entendemos que o Estado (com o justo apoio de organismos internacionais, como 
a Organização das Nações Unidas - ONU, a Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura - FAO, o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente - PNUMA, etc.) deve ser o grande articulador de esforços entorno da 
construção de práticas inovadoras e mais comprometidas para com a preservação 
dos recursos naturais e para com a promoção do bem estar social. Neste sentido, 
fica claro que não é somente o Estado quem deve pautar os esforços por gerir as 
questões socioambientais: como proteger oceanos, zonas costeiras e seus recursos 
vivos sem a participação ativa, por exemplo, dos pescadores? Como manejar de 
forma mais segura substâncias químicas tóxicas sem o comprometimento da indústria 
e dos trabalhadores do setor químico? Como modificar padrões de consumo sem os 
consumidores? Como avançar na reforma agrária sem os trabalhadores rurais sem 
terra? Como realizar uma transição justa para os trabalhadores no caminho rumo 
a uma economia de baixo carbono (quando se melhoram processos produtivos a 
fim de reduzir o impacto energético e diminuir a eliminação dos gases do efeito 
estufa - GEEs - no meio ambiente) sem a participação dos sindicatos? Deste modo, 
deixamos claro que apoiamos o papel do estado enquanto articulador de mudanças 
socioambientais positivas, mas também deixamos claros que as mudanças positivas 
somente virão a partir de políticas de participação popular que impliquem os diferentes 
setores da sociedade e que garantam a equidade nos direitos socioambientais. 

O governo golpista - Infelizmente, o processo golpista em curso no Brasil 
expõe o fato de que nos encontramos a uma enorme distância das transformações 
positivas que levariam a um mundo mais equitativo e sustentável. Os apoiadores 
do golpe são aqueles que agem pela mercantilização da vida e da natureza, são 
aqueles que querem reduzir a democracia ao reino do consumo individualista e 
egoísta. Os patrocinadores do golpe (que querem retirar direitos dos trabalhadores, 
privatizar riquezas coletivas e descartar a Constituição de 1988) são os mesmos que 
dilapidam recursos naturais, que exterminam povos e populações tradicionais e que 
contaminam o meio ambiente em nome do lucro. Os ataques golpistas vêm tanto 
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do PL 4330/2004 (PLC 30/2015, que sob o pretexto de regulamentar a terceirização 
no país, acaba por legalizar a fraude e a precarização do emprego), quanto da PEC 
215 (que pretende transferir ao Congresso – leia-se à Bancada Ruralista – a decisão 
final sobre a demarcação de terras indígenas, territórios quilombolas e unidades 
de conservação da natureza no Brasil), vêm tanto da “flexibilização” nas regras do 
licenciamento ambiental (que enfraquece os instrumentos de avaliação, prevenção, 
mitigação e compensação de impactos socioambientais, abrindo o caminho para 
outras tragédias como a de Mariana-MG), quanto da “flexibilização” da CLT (que 
dilapidará direitos trabalhistas dos brasileiros). 

Resistência ao golpe - A resistência ao golpe passa pelo fortalecimento de 
articulações políticas que visam um mundo socialmente justo e ecologicamente 
correto. Os setores progressistas da sociedade deverão seguir pressionando todas 
as esferas de governo por uma agenda socioambiental mais positiva, bem como, 
lutar para barrar o processo golpista e seus diversos ataques que, seguramente, 
resultarão em um cenário ecologicamente mais sombrio. Os movimentos sociais 
e, em especial, o movimento sindical deverá se manter mobilizado para que seus 
desejos de mudanças socioambientais e suas preocupações com o bem comum 
não sejam suplantados por um golpe que pretende nos transformar cada vez mais 
em dóceis consumidores que buscam, nas prateleiras, a felicidade individual: todos 
somos responsáveis. 

PROPOSTA DE AÇÃO: 
Fazer uma campanha de conscientização sobre as mazelas provocadas pelo 

consumo desenfreado, que estimula a degradação do meio ambiente em detrimento 
da qualidade de vida desta geração e das gerações futuras.
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Para discutirmos a situação da saúde pública no município de São Paulo, temos que 
ter em conta o contexto nacional maior que se refere ao processo golpista instalado 
no Brasil que destituiu a presidenta Dilma Rousseff. Tal processo é operado por 
setores do legislativo federal, do judiciário e dos grandes conglomerados de mídia, 
sendo patrocinado por setores do grande empresariado (nacional e multinacional) 
e contando com o apoio de agências governamentais estadunidenses (conforme 
documentos publicizados pelo Wikileaks). Os objetivos dos golpistas podem ser 
resumidos pela tentativa de transformar tudo em mercadoria vendável – a chamada 
“mercantilização da vida” – e pelo aprofundamento das políticas neoliberais – 
com as privatizações e os chamados “ajustes fiscais” que retiram os recursos dos 
investimentos sociais enriquecendo ilicitamente, principalmente, banqueiros e 
especuladores profissionais. É o que ocorre com a DRU (Desvinculação da Receita 
da União), em que, 30% da verba que deveria financiar o funcionamento do SUS é 
redirecionada para outras áreas como obras e principalmente pagamento da dívida 
pública.

 O Sistema Único de Saúde (SUS) - Não poderia ficar de fora do apetite 
voraz do capital: a atual tentativa é de transformar os cuidados à saúde prestados 
pelo SUS, que é público, em um negócio lucrativo; induzindo o consumo de 
medicamentos e de procedimentos médicos; explorar os trabalhadores da saúde 
à exaustão; precarizar o serviço a fim de praticar estelionato vendendo planos de 
saúde que não atendem às necessidades das pessoas nas situações de doenças 
graves e na velhice. Os ataques à saúde pública seguem a linha destruição dos 
serviços públicos e dos direitos dos trabalhadores para maximização dos lucros. 
Exemplo de tais ataques são dados pelo ministro da saúde do governo golpista 
(Ricardo Barros) ao afirmar que o SUS não cabe no PIB brasileiro; ao declarar que 
um sistema de saúde para todos é “sonho de ideólogos”; ao defender que “Quanto 
mais gente puder ter planos [de saúde], melhor”.

O SUS é um patrimônio do povo brasileiro e deve ser defendido como tal: 
é fundamental que seja preservado seu caráter público para que assegure o 
atendimento universal, gratuito e de qualidade. Do mesmo modo em que nos 
contrapomos aos ataques a qualquer direito instituído, somos absolutamente contra 
os ataques ao direito à saúde, direito sob risco em razão da desconstrução cada 
vez maior do sistema público para favorecer o sistema privado, além da crescente 
privatização da gestão por meio das OS´s. Sabemos que o dinheiro público vai para 
os serviços privados, através de complementariedade, parcerias, terceirizações, 
etc. Com isso, cada vez mais a iniciativa privada assume a gestão de serviços e 
se apropria dos recursos do SUS. Assim, manifestamos nossa incondicional defesa 
do SUS, que é resultado de amplas lutas sociais e que é fundado nos princípios da 
universalidade, integralidade, equidade e descentralização, com base no controle 
social e na ampla participação da comunidade, por meio dos conselhos de saúde 
e das conferências de saúde.

Com relação à situação da saúde pública no município de São Paulo, olhando 
para os últimos 4 anos, do ponto de vista do trabalhador tivemos uma situação 
mais favorável, porém, contraditória: 

• Com a reestruturação da carreira da saúde, os servidores da saúde pública 
municipal tiveram ganhos reais de remuneração no início e no final da carreira. 
A reestruturação também propiciou a incorporação de gratificações aos salários, 
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demanda histórica dos servidores públicos. Outras demandas conquistadas foram 
a mudança do regime celetista para estatutário (para os profissionais do HSPM e 
da AHM) e o retorno dos profissionais de nível básico para a carreira da saúde. 
Por outro lado, esta luta não está encerrada, pois há distorções não corrigidas, 
bem como algumas categorias não foram contempladas. No caso dos profissionais 
da AHM e HSPM, resta algumas pendências relativas à mudança de regime, 
como dificuldade de saque de FGTS, a diminuição no adicional de insalubridade 
e a retirada da gratificação de plantão noturno. Por isso é importante reabrir as 
negociações em torno da carreira da saúde.

• Há que se ressaltar ainda, que alguns concursos públicos para servidores 
da saúde (SMS e AHM), foram realizados, por outro lado, temos que pontuar 
que as nomeações realizadas pelos concursos foram insuficientes para acabar 
com a sobrecarga de trabalho, bem como para propiciar melhores condições 
de atendimento à população. O concurso público para a Autarquia Hospitalar 
Municipal, realizado antes da reestruturação da carreira – e oferecendo salários 
defasados – não obtiveram adesão dos profissionais da saúde. Com relação ao 
concurso público para a SMS, a maior parte dos aprovados não foram chamados, 
sendo que o número de profissionais nomeados foi insuficiente para suprir a falta 
de funcionários nas unidades de saúde.

• Vale lembrar ainda que o avanço das OSs sobre as unidades de saúde 
do município de São Paulo não foi contido, ao contrário: além da ampliação, a 
prefeitura e o governo do estado têm perdido o controle da gestão destas entidades 
terceirizadas no serviço público, deixando inclusive de cumprir seu papel de gestor 
estatal. Vale lembrar que estas terceirizações não têm significado qualidade de 
atendimento.

• A estrutura atual não garante que os serviços das OS’s respondam às 
diretrizes do SUS, nem mesmo às diretrizes locais (SMS, Coordenadorias), 
separando estas unidades organizacionalmente. Estes serviços devem cumprir 
somente as metas de produção, o que não garante atendimento de qualidade, pelo 
contrário, produz péssimas condições de trabalho, prejudicando o atendimento e 
o trabalhador da saúde. Um exemplo disso é a alta rotatividade de profissionais, 
o que impossibilita ou dificulta a necessidade técnica da produção do vínculo. 
Os serviços de contratação direta da PMSP sofrem com a falta de reposição de 
profissionais e de apoio legal e técnico por parte da gestão para enfrentar as 
dificuldades para produzir um trabalho em saúde de qualidade.

 Governo Doria - Com a chegada do governo tucano de João Doria Júnior, 
composto majoritariamente por secretários comprometidos com a agenda 
privatizante, a invasão de entidades privadas nos serviços públicos, a mercantilização 
da saúde e a pressão preconceituosa contra os servidores públicos aumentou: 
a imposição de corte de 30% nos gastos, cortando horas extras e plantões; a 
tentativa de entregar as farmácias para empresas privadas, falta de remédios 
e recebimentos de remédios vencidos; a ameaça de retirar carros das equipes, 
principalmente nas supervisões de vigilância; a falta de profissionais de segurança 
nos hospitais e demais unidades e o descaso com as equipes de rua (endemias) 
que estão sendo assaltados; e o fechamento de AMAS e UBS. Esses são exemplos 
de uma gestão que quer retirar cada vez mais recurso e sucatear os serviços, 
tornando as condições de trabalho cada vez mais precárias. O prefeito já anunciou 
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na sua campanha que irá privatizar tudo que for possível e iniciou sua gestão com 
a tentativa de privatização das farmácias, com a reestruturação do SAMU, com 
a reestruturação da AHM em que pretende repassar para terceiros a maioria dos 
hospitais: para dar cabo a esse processo criou a Secretaria de Desestatização e 
Parcerias. Esse tipo de “fetiche privatizante” vem acompanhado da ideia de que 
o funcionalismo público e o Estado como um todo é lento, ineficiente, caro e é 
sujeito à corrupção de toda espécie (a exemplo disso, temos a ação truculenta 
aplicada contra os dependentes químicos na Cracolândia).

 
 A ineficiência da terceirização - Há dados que provam que os serviços 

públicos terceirizados (em especial os serviços de saúde nas mãos das OSs) custam 
mais que os serviços públicos, sendo que a qualidade no atendimento é inferior 
devido aos baixos salários e à grande rotatividade de profissionais (para mais 
informações sobre a lógica ineficiente e onerosa à administração pública, própria 
dos processos de terceirização, vide a Cartilha “Terceirização no Setor Público”, 
elaborada por trabalhadores organizados pelo Sindsep, por meio do Coletivo 
de Trabalhadores contra as OS’s). Nesse sentido, há que se chamar a atenção, 
também, para o problema dado no sentido mercadológico do atendimento em 
saúde realizado por empresas terceirizadas (que enxerga o munícipe como um 
“consumidor de serviços” e não como um “ser humano que necessita de cuidados”), 
mas os governos municipal, estadual e federal – por estarem comprometidos com 
os grupos de saúde privada, que geralmente financiam suas campanhas eleitorais 
– não tem esse entendimento, ignoram estas avaliações e as resoluções das 
conferências de Saúde, que se posicionam contra as terceirizações.” 

 Vale lembrar ainda que João Doria Junior, logo após ser eleito, anunciou 
oficialmente que não iria cortar recursos das áreas da saúde e da educação para 
logo após congelar R$ 2,6 bilhões nas duas áreas (realizando um congelamento 
de entorno de R$ 1,5 bilhões na saúde – SMS, AHM e HSPM – atingindo, em 
junho de 2017, cerca de 15% do total do orçamento da pasta) mesmo sem uma 
correspondente queda na arrecadação.

  Assim sendo, os trabalhadores públicos municipais, mais do que nunca, devem 
estar organizados, coesos e prontos para a ação, pois os ataques aos direitos 
dos servidores virão: Doria já afirmou que não haverá reajuste em 2017; está 
ameaçando acabar com mesas de negociação específicas (como a mesa dos Agentes 
de Combate a endemias, que foi uma conquista da greve de 2014 e recebeu prêmio 
do Ministério da Saúde); a terceirização, as perseguições e as pressões sobre os 
servidores estão aí com toda a força; já ameaçou fechar unidades de saúde pública 
(que já não são em número suficientes para atender as demandas); há indícios de 
que o governo planeja uma nova reformulação nas carreiras da saúde alegando 
que no governo anterior houve muitos ganhos. O momento não é de divisão: 
somente com os trabalhadores dispostos à luta, fortes e unidos em torno de 
seu sindicato que iremos resistir às agressões. Temos instrumentos, experiência e 
somos muitos: avante!

www.sindsep-sp.org.br 85

Caderno do 12º Congresso do Sindsep



       PROPOSTA DE AÇÃO
• Realizar uma ampla campanha de esclarecimento à população sobre os 
impactos negativos das terceirizações, descontruindo a ideia propagandeada pelo 
governo de que as terceirizações trazem mais eficiência aos serviços públicos;
• Abordar mais didaticamente a questão das OSs: a forma de escolha dos 
“parceiros”, a seleção de profissionais, os tipos de contrapartida, etc.;
• Investigar e tornar público o modo como estão sendo realizadas as “doações” 
para a prefeitura, verificando se está havendo algum tipo de processo ilegal que 
as caracterize como propina ou prevaricação;
• Aprofundar a discussão sobre o papel do trabalhador público na qualidade 
dos serviços, como parte das estratégias de enfrentamento da privatização 
dos serviços públicos (sistematizando a experiência vivida e o conhecimento 
construído pelo servidor no cotidiano) para contrapormos à falácia de que o 
serviço privado é melhor que o público;
• Realizar uma campanha de valorização dos serviços públicos e seus 
servidores, no contexto do enfrentamento das privatizações;
• Assegurar, efetivamente, o direito dos trabalhadores da saúde utilizarem 
os serviços prestados pelo SUS em seu local de trabalho, sem distinção ou 
discriminação por função (direito que muitas vezes lhes é negado);
• Discutir e fazer a luta contra o PL de autoria do Vereador Fernando Holiday 
que propõe a avaliação dos servidores públicos por meio de auditoria externa 
(realizada por empresas privadas);
• Fortalecer os servidores públicos, conscientizando-os por meio de 
participação em formações, cursos e outros grupos do sindicato, mantendo-os 
sempre atualizados de informações sobre o sistema político, governamental, 
etc.
• Em relação ao controle social, divulgar mais os mecanismos de controle 
(Condefi, Conselhos Gestores, Conferências, etc.) já que os gestores não 
manifestam estes esclarecimentos;
• Realizar uma campanha massiva de defesa do SUS em locais como 
organização de moradores, associações de bairro, bem como para conselheiros 
gestores (usuários e trabalhadores), campanha em que se possa elencar os 
benefícios do SUS, bem como as perdas no tocante à saúde da população, caso 
este desmonte do SUS que hoje se engendram nos bastidores logre êxito;
• Investir na conscientização da população para que ela se aproprie e defenda 
o SUS como conquista;
• Sensibilizar toda a equipe trabalhadora do SUS, (servidores públicos e 
terceirizados) de forma a unificar forças em defesa do SUS e pela proteção dos 
direitos dos trabalhadores e usuários do serviço;
• Criar um mecanismo de ação, no qual o munícipe tenha o entendimento 
quanto à importância do papel relevante que a atenção básica exerce em seu 
cotidiano, ressaltando o papel da administração direta neste contexto;
• Lutar por políticas de transparência em relação aos gastos e investimentos 
na saúde, por meio de auditorias, de forma a expor dados, planilhas e recursos 
para todos. Capacitar profissionais para este serviço, levando em consideração 
os princípios do SUS e qualidade dos serviços prestados;
• Analisar o sistema financeiro da prefeitura.
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POLÍTICA SALARIAL
Os servidores dos Quadros de Profissionais da Educação, diferentemente de 

outros quadros da Prefeitura, percebem um processo de valorização gradual e 
contínuo que iniciou em 2007 com criação de gratificações que foram incorporadas 
e, então, por um processo de criação de pisos para todos os quadros que passaram 
a ser reajustados e em seguida incorporados aos salários. Isso levou a aumento real 
(acima da inflação), considerando-se tanto o IPC-Fipe utilizado pelas administrações 
públicas, como pelo ICV-Dieese, utilizado pelas entidades sindicais. 
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Também o padrão inicial do professor em início de carreira com J30 ou jornada 
especial integral de formação na categoria 3, licenciatura plena, no valor inicial R$ 
3.031,33 é 42% superior ao piso nacional do magistério de 2016 (R$ 2.135,64) e 
se considerar o piso desse professor, R$ 3.549,81 (limite sobre o qual se calcula o 
abono complementar de salário), ele é 66% superior ao nacional.

No entanto, apesar das políticas que acumularam ganhos reais, o professor é 
extremamente desvalorizado quando comparado a outros profissionais de mesmo 
nível, uma realidade nacional e do município de São Paulo. Por isso, e por conta 
de uma grande luta, é que o Plano Nacional de Educação estabeleceu como Meta 
17 - valorização do professor, “valorizar os(as) profissionais do magistério das redes 
públicas da Educação Básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos(as) demais 
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano da vigência deste 
PNE.”

Mesmo a plataforma Observatório do PME, composta por instituições que 
defendem uma visão neoliberal da educação entende que “professores devem ser 
tratados e valorizados como profissionais e não como abnegados que trabalham 
apenas por vocação. A diferença salarial entre professores e demais profissionais 
com mesmo nível de instrução é inaceitável. Enquanto salário e carreira não forem 
atraentes, o número de jovens dispostos a seguir a carreira do magistério continuará 
sendo baixo. Elevar os salários do magistério é opção mais política do que técnica. 
Implica em mudar prioridades e passar a enxergar a educação como a principal fonte 
sustentável de desenvolvimento econômico e social de um país. ” Segundo dados 
da plataforma, em 2014, o rendimento médio dos professores de Educação Básica 
da rede pública com estudos de nível superior e nível médio equivalia 54,5 % do 
rendimento médio de todos os profissionais com Educação Superior e Ensino Médio 
(Fonte: IBGE/Pnad). A meta do PNE pretende que esse índice chegue a 100% em 
2020. 

 Estruturação da carreira - Em São Paulo, onde quase 97% dos(as) 
professores(as) possuem licenciatura plena (Portal SME/Educação em números – 
dez/2016), também se verifica a desvalorização quando comparado com outros 
profissionais de nível universitário da própria Prefeitura, reestruturados entre 2015 e 
2016. Se comparados com o quadro de analistas, analistas da saúde, engenheiros e 
arquitetos e o novo quadro de analistas de políticas públicas, em tabelas convertidas 
para jornadas de 30 horas semanais, os(as) professores(as) em mesma jornada 
(hora-relógio) ganham de 34 a 55% menos no início de carreira e de 15 a 36% 
menos no final de carreira. Mesmo considerando a incorporação do piso até 2018, 
o início de carreira ganhará menos de 22 a 47% e o final de carreira se equilibrará 
às carreiras de analistas e analistas de saúde, mas mantém salários inferiores 17% 
ao dos engenheiros e arquitetos e 24% inferior ao dos APPGGs. Diretores de escola, 
por sua vez, ganham entre 24 e 49% menos no início e entre 14 e 35% menos no 
final, comparados às tabelas de 40 hs das carreiras de nível universitário. E mesmo 
com os pisos incorporados ganhariam entre 10 e 39% a menos no início, enquanto 
o final de carreira passaria pela mesma situação dos professores.
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QEAG (Quadro de Profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia – QEAG) 
APPGG (Analista de Política Pública e Gestão Governamental).

As carreiras de agente escolar e ATE que eram mais valorizadas que as carreiras 
dos níveis básico e médio da Prefeitura, com os reajustes de agentes de apoio (71%) 
e AGPPs (42%) em 2013, reduziram as vantagens que eram bem maiores. Mesmo 
com os reajustes do último período para o QPE, ainda se preserva as vantagens para 
agentes de apoio e AGPPs em início de carreira. 

Contudo a carreira de nível básico recriada na saúde, agente de saúde, e que 
absorveu os agentes de combate a endemias mostra ter valores (em subsídio) muito 
superiores tanto em relação aos agentes escolares, quanto em relação aos agentes 
de apoio. O mesmo se observa para o nível médio. Demonstra a necessidade de 
buscar equidade nas referências salariais de profissionais com o mesmo nível de 
formação exigida.

COMPARATIVO SALARIAL ENTRE CARREIRAS DE NÍVEL BÁSICO

www.sindsep-sp.org.br 91

Caderno do 12º Congresso do Sindsep



Esse conjunto de dados demonstra que uma política aparentemente contínua e 
permanente de reajustes na educação não significou necessariamente que houve a devida 
valorização, especialmente dos professores que acabam sendo os profissionais de nível 
universitário com menor remuneração. Faz-se necessário trazer os trabalhadores da 
educação para a construção de unidade com o conjunto dos servidores municipais. A luta 
desarticulada e fragmentada leva a ganhos circunstanciais, mas enfraquece a unidade que 
poderia verdadeiramente levar a maiores vitórias. Todos as lutas e os ganhos setoriais 
não conseguiram enterrar a política do 0,01%, o que por sua vez mantém o gasto com 
funcionalismo no município abaixo de 35% da receita corrente líquida, longe do limite 
fiscal estabelecido pela LRF.

O Sindsep deve propor um debate mais profundo envolvendo o quadro dos profissionais 
da educação para elucidar o funcionamento da lei salarial e o orçamento, buscando a 
unificação da luta. Para tanto, faz-se necessário o desenvolvimento de materiais específicos, 
trazendo os trabalhadores da educação para o debate do ciclo orçamentário iniciado pelo 
sindicato em 2016. Há que se explicar como funciona o orçamento da educação e sua 
relação com o orçamento geral da prefeitura.

Diante da conjuntura apresentada é necessária a imediata reestruturação e valorização 
da carreira dos profissionais de nível básico e médio dentro da SME equiparando o salário 
desses profissionais aos de outras carreiras já reestruturadas.

 O Sindsep também deve resgatar e ampliar sua atuação na educação, acompanhando 
os servidores, já no ingresso na PMSP, elaborando material próprio para educação com a 
história e projetos desenvolvidos pelo sindicato, inclusive nos atos de escolha de vagas 
dos nomeados nos concursos.

Revisão da carreira e formação
Magistério

A carreira do professor de educação infantil que atua nos CEIs manteve o caráter de 
isolamento de sua origem sem trânsito entre EMEIs e EMEFs, apesar da mesma formação, 
o que impede também professores dessas unidades também atuarem nos CEIs. A carreira 
deveria ser repensada de forma integrada na perspectiva proposta pelo currículo integrador 
previsto por legislação. A construção de uma proposta de unificação das carreiras passa 
pela integração das atribuições dos professores embasadas em um currículo integrador e 

COMPARATIVO SALARIAL ENTRE CARREIRAS DE NÍVEL MÉDIO
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requer avaliação jurídica do Sindsep. Além de se considerar a possibilidade de remoção 
entre EMEIs, EMEFs e CEIs, uma proposta que integre em um único cargo os profissionais, 
deve adequar a jornada do professor às jornadas existentes nas U.E.s. Isso requer avaliação 
jurídica do Sindsep, preservando direitos e vantagens dos cargos atuais.  

Tal proposta foi discutida exaustivamente de forma regional pelo Sindsep em um 
seminário em 2016 e recebeu parecer favorável por parte dos trabalhadores, mas nas 
plenárias regionais do Congresso e na final foi colocada em cheque a partir dos interesses 
privatistas apresentados em 2017 pela Administração municipal, que reverbera no protocolo 
de projeto de lei 068/2016. O projeto propõe extinção do cargo de PEI para a unificação 
com o cargo de PEIF, justamente quando o conselho nacional de educação sinaliza com 
o retorno das creches para a assistência social. Assim, os trabalhadores e trabalhadoras 
entendem ser necessária a retirada do PL até que haja abertura imediata de discussão.

Quanto à arquitetura das unidades de educação infantil precisa ser revista, pois não dá 
conta das necessidades das crianças para a implementação de um currículo integrador que 
amplie as experiências.

Deve-se criar programas com profissionais da rede que permita apoio à exploração 
das múltiplas linguagens (música, educação física, línguas, etc) e suporte aos(à) 
professores(as), abrindo-se vagas de analistas, professores de idiomas, artes, contação 
de história e música nos CEIs. Dando condição assim, de se ter mais profissionais do 
magistério envolvidos na educação da criança, ampliando seus horizontes e possibilitando 
o atendimento da criança nos horários de hora atividade, com projetos alternativos para 
complementação da carga horária e do horário do professor o que pode ser estendido 
para a experiência nas EMEIs e EMEFs.

Deve-se criar programas com profissionais da SME que permitam a participação de 
readaptados em apoio à exploração às múltiplas linguagens, abrindo-se vagas, também, 
de analista, professores de idiomas, artes, contação de histórias e música nos CEIS.

Atividades extraclasse - Deve-se cumprir a Lei Nacional do Piso do Magistério 
quanto ao que determina a utilização de 1/3 da jornada para atividades extraclasses, 
permitindo que, tanto a JBD quanto a J30, sejam compostas de 20 horas com aluno 
e 10 extraclasses. É preciso promover no Sindsep espaços e momentos para debate 
e aprofundamento da proposta da lei do piso, e possibilidades de implementação de 
atividades extraclasses em um terço da jornada. 

É preciso promover no Sindsep, através do coletivo, o debate e aprofundamento da 
proposta da lei do piso e possibilidades de implementação de atividades extraclasses em 
um terço da jornada, culminando em um seminário sobre este tema e os demais temas 
deste caderno do Congresso.

Discutir a jornada, envolve avaliar o módulo de docentes nas unidades. Há muito tempo 
que o módulo de regência adotado nas unidades educacionais se mostra insuficiente. 
É necessário dobrar na Portaria nº 4194/08 – SME, no seu artigo 1º, incisos I e II, a 
quantidade de Módulos de Regência distribuída para cada classe em funcionamento na 
unidade educacional, por turno de funcionamento, além de ampliar a oferta de projetos 
educativos para as crianças enquanto os professores realizam a sua hora atividade.

Evolução funcional - Os critérios tanto para a evolução funcional entre as referências 
do QPE, quanto a promoção funcional entre os graus (letras) foram prejudicadas por 
inúmeras alterações que visaram unicamente dificultar o desenvolvimento na carreira 
do magistério. Tais critérios devem ser revistos no sentido de resgatar sua essência de 
estimular o aprimoramento profissional dos educadores. Os profissionais podem ser 
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valorizados e pontuados, tornando-se multiplicadores. 
Cursos de formação se fazem necessários - As formações promovidas por SME devem 

ser garantidas no nível das diretorias regionais de educação, possibilitando a descentralização 
e a ampliação da formação, oferecendo cursos em vários locais da cidade, de forma a permitir 
a participação a todos profissionais da educação. Para tanto, deve-se ampliar a oferta de 
cursos pelas DREs, com horários diferentes, bem como oferecimento e ampliação de cursos 
EAD para todos(as) os(as) professores(as), gestores(as), profissionais de apoio e readaptados. 
Deve ser oferecida ainda, formação para os profissionais do magistério desempenharem 
suas funções no atendimento e inclusão de crianças e alunos com deficiência. 

Os cursos podem e devem ocorrer também na própria unidade de trabalho, durante o 
horário da formação.

Quadro de Apoio

A carreira do quadro de profissionais de apoio à educação não valoriza seus profissionais 
e suas funções, e deve ser repensada em termos de valorização, desenvolvimento, 
aproveitamento e mobilidade. A carreira poderia incorporar cargos que hoje são de 
provimento por designação como assistente técnico da educação, secretário de escola e 
assistente de direção que passariam a ser cargos de provimento por concurso de acesso, 
por profissionais da carreira que ingressaram como níveis básico e médio. Para o concurso 
de acesso, exigiria-se tempo mínimo de 3 anos no cargo anterior e, no caso de assistente 
de direção, formação mínima em nível superior. Pensar uma nova carreira do profissional 
de apoio e administrativo da educação, considerando-se, inclusive, a redução da jornada 
para 30 horas semanais, sem redução de salário, exige que o sindicato elabore estudo 
sobre os cargos e funções atuais que poderiam compor essa carreira. 

Deve-se redefinir as atribuições, inclusive aquelas executadas fora das unidades 
escolares, como em unidades e órgãos descentralizados ou na gestão dos CEUs. 

Deve-se criar, ainda, o cargo de secretário de escola para CEIs e EMEIs, onde se faz 
extremamente necessário. Uma nova proposta de carreira deve pensar uma evolução 
funcional para o profissional de apoio que o valorize, construindo-se um programa de 
formação para todos/as os/as profissionais. Deve-se oferecer formação opcional para 
os profissionais de apoio desempenharem suas funções no atendimento e inclusão de 
crianças e alunos com deficiência em suas variáveis especificidades. 

Aos Agentes de Apoio e AGPPs que atuam na educação deve-se garantir o direito a optar 
pela carreira de apoio à educação e opção por remoção para outras unidades da PMSP.

Saúde do Trabalhador

Segundo o Atlas da Gestão de 2013, dos oito cargos da Prefeitura com maiores índices 
de readaptação, quatro são da educação, estando em primeiro os agentes escolares 
e em terceiro professores. Por isso, o Sindsep defende a criação de um programa de 
valorização, aproveitamento e acompanhamento do servidor readaptado na SME. Com 
a constituição de setor ou departamento nas DREs que possam atuar juntamente com o 
Departamento de Saúde do Trabalhador de SMS e com o DESS, para auxiliar o readaptado. 
Tratando diretamente com o mesmo a redefinição de suas funções e identificação de 
melhor local para sua readaptação, consultando a direção da unidade de origem ou de 
destino, bem como a CIPA. Com acompanhamento periódico articulado com equipe da 
SMS, inclusive psicólogos da rede, com atividades em grupos de readaptados da DRE, 
podendo-se reavaliar a situação de cada um e rever se as funções e os locais estão 
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adequadas à condição dos readaptados. Outras unidades da administração poderiam ser 
disponibilizadas para a recepção e acomodação dos readaptados, porém, observando 
eventuais prejuízos funcionais como no caso da aposentadoria especial. Deve-se ainda, 
garantir a participação de todos os readaptados em seminários, cursos, e no PEA (em 
caso de permanência em escola), para que possam contribuir com o projeto político 
pedagógico e sem prejuízo para sua evolução funcional.

PROPOSTAS DE AÇÃO: 
O Sindsep deve promover uma nova campanha de implementação de CIPAS nas 

unidades escolares na conformidade da lei 13.174/12 e uma proposta de acompanhamento 
do efetivo funcionamento das mesmas.

Aos gestores, a SME deveria oferecer formação para compreender a situação de 
adoecimento e sofrimento no trabalho e evitar condicionantes que podem promover o 
agravamento da saúde dos trabalhadores ou configurarem assédio moral, devendo haver 
acompanhamento mais eficaz de saúde do trabalhador pelos departamentos de Saúde do 
Trabalhador ou pelas DRES – setor de readaptação funcional.

A remoção para readaptados das carreiras dos profissionais da educação, poderia seguir 
um programa diferenciado, com revisão do laudo após 1 ano, e em caso de manutenção 
de laudo temporário, dispor a vaga para concurso de remoção, sem perda de lotação do 
readaptado, caso ele saia da readaptação. O concurso de remoção, disporia as “vagas 
condicionais”, correspondente às vagas de readaptados temporários, ficando cientes os 
interessados na remoção para a unidade onde há esse tipo de vaga, gerada por laudo 
temporário. Em caso de cessação de laudo, a vaga seria ocupada pelo readaptado, ficando 
o removido em excedência e acomodado até o final do ano letivo, quando entraria no 
concurso de remoção ex oficio, exceto no caso em que outra vaga tenha surgido ao longo 
do ano na própria unidade, a qual passaria a ser ocupada pelo removido. 

Deve-se combater o desvio de função na educação referente às atribuições do ATE, 
que são designados para assumirem sala de aula, uma vez que deve ficar bem ressaltado 
que os mesmos “não são professores!”

Calendário da educação
 A SME deve garantir a contratação de profissionais para participarem dos polos nas 

férias de janeiro e no recesso de julho, em programas como recreio nas férias adaptado 
aos CEIs. Com contratação de profissionais para monitores com formação e contrato que 
garanta o trabalho desse profissional e a segurança para o atendimento das crianças. O 
professor deve ter garantida suas férias em janeiro e o recesso em julho, sem possibilidade 
de participação em polo qualquer que seja a forma de contratação para o período. 

A atribuição deve ser realizada de forma a combinar com uma melhora na organização 
e projeção de salas, que podem ser feitas de forma mais cuidadosa, mais próximas ao final 
do ano e que estejam mais representativas da realidade que se definirá no ano seguinte. 
Antes da atribuição das vagas de professor(a), SME deveria fazer um levantamento da real 
necessidade de cada Unidade Escolar. Poderia ser disponibilizada a vaga do(a) professor(a) 
que já tivesse entrado com o pedido de aposentadoria. 

Deve-se permitir permuta duas vezes ao ano, no primeiro e no segundo semestre 
com sistema de cruzamento de dados informatizado dos interessados, feito por SME, 
permitindo dois sistemas de permuta, um entre profissionais com vaga precária e outro 
entre profissionais com vaga definitiva.
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   Anexo

TEXTO INCLUÍDO E APROVADO NA PLENÁRIA 
FINAL DO 12º CONGRESSO DO SINDSEP 

O texto abaixo foi aprovado pela plenária do 12º Congresso do Sindsep, seguindo as orientações 
determinadas pela mesa que coordenou os trabalhos em 06/07/2017, que deliberou que para 
constar no caderno de deliberações do Congresso, fosse referendado pelo Coletivo da Educação, 
o que, por sua vez, se deu em reunião própria.

Desta forma, diante do cenário atual o Sindsep, que em sua caminhada sempre primou 
pela defesa dxs trabalhadorxs e da qualidade social da Educação, deverá destacar para o 
próximo período algumas ações que se fazem urgentes no combate às injustiças e tentativas de 
flexibilização dos direitos e desenvolvimento do “estado mínimo” no campo da educação.

Assim, propomos:
A defesa intransigente da redução do número de bebês, crianças e alunxs em sala de aula, 

bem como contestar o fechamento dos espaços multiuso (brinquedoteca, salas de leitura, por 
exemplo) em justificativa ao atendimento de demanda.

Essa questão é fundamental para que os espaços de educação se tornem, de fato, espaços de 
qualidade e promoção de direitos da criança e dx adolescente.

A prática desenvolvida pela administração municipal aponta para a privatização de todos os 
serviços de forma indiscriminada. Em que pese a habitualidade a partir da terceirização da cozinha 
e limpeza, por exemplo. Precisamos combater essas práticas e observar mais detalhadamente os 
contratos existentes com essa prática de serviço. Nesse sentido o fazer pedagógico não pode estar 
refém de cláusulas contratuais elaboradas pelo Poder Público. Ainda sobre esse tema, devemos 
exigir o cumprimento da legislação (lei nº 16.140/15 e decreto 56.913/2016) que prevê a aquisição 
de alimentos a serem oferecidos nas escolas, sejam oriundos, em 30%, da agricultura familiar.

O plano municipal de desestatização proposto pela gestão Doria acelera o desmonte do 
serviço público e o processo de privatização em São Paulo e precisa ser de conhecimento e 
domínio de todxs xs servidorxs. A Educação não pode estar à margem desse debate, pois, 
somado ao PL 68, de autoria do vereador Claudio Fonseca, que extingue o cargo de professor de 
educação infantil, bem como as declarações da Administração municipal de conversas existentes 
com o conglomerado Itaú entre outros, nos aponta para o total conveniamento dos espaços da 
educação infantil. Precisamos intensificar a campanha “São Paulo não está à venda”.

Como as ações não são desvinculadas, a aprovação do Pré-Sal para empresas estrangeiras, 
retira vergonhosamente a verba “carimbada” da saúde e educação.

O Sindsep deve ser o precursor de uma campanha que exija a retomada das riquezas brasileiras 
para o controle dos brasileiros. Portanto, queremos que os recursos provenientes do Produto 
Interno Bruto, o PIB e dos royalties do petróleo - Pré-Sal conforme previstos no PNE, Plano 
Nacional de Educação para investimentos na área da Educação.

A ação parlamentar do citado pela operação Lava Jato, José Serra, pode e deve ser revista e, 
para tal, uma campanha deve envolver a FETAM E CONFETAM/CUT abrindo a todas as entidades 
e população em geral que queiram ser signatárias.

Por fim, o governo golpista, descontente com a mobilização e envolvimento dos principais 
“atores” neste processo, quais sejam: profissionais da Educação, pais e alunos que se doaram na 
construção da CONAE 2018, a qual foi estabelecida por Decreto da Presidenta Dilma, reedita o 
mesmo, excluindo parte dos membros do Fórum Nacional de Educação na condução da CONAE. 
Tal procedimento deslegitima toda a mobilização popular para as etapas regionais e municipais 
da conferencia realizadas nesse último semestre. Não podemos aceitar tal situação e para tanto, 
a partir das ações do golpista Temer e seu subordinado Mendonça Filho, devemos aprofundar o 
debate e nos engajar na construção do CONAPE (Conferência Nacional Popular de Educação que 
vem sendo elaborada pelas instâncias progressistas a exemplo de nossa central sindical, a CUT.
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No último período tivemos conquistas importantes, que foram resultado da forte 
mobilização e organização dos trabalhadores e trabalhadoras, da opção do sindicato 
de priorizar, em 2013, a negociação das carreiras dos níveis básico e médio, que 
abrigam um número expressivo de trabalhadores economicamente mais vulneráveis, 
em razão dos salários mais baixos. Os trabalhadores de nível básico sofrem, ainda, 
profunda descaraterização profissional, que os tornam alvos de desvalorização e 
assédio moral de todos os lados. 

Do ponto de vista econômico, as carreiras de Agente de Apoio e AGPP estão 
entre aquelas beneficiadas pelo acordo firmado naquele ano. Os reajustes foram de 
71% para os Agentes de Apoio e 42% para os AGPPs. Aos que receberam (VOP) 
não houve reajuste no momento, depois foi reconhecido o direito dos reajustes 
retroativos/2016. Incluiu, ainda, os profissionais dessas carreiras no Serviço Funerário 
e Iprem.

Ganhos salariais - Os demais trabalhadores e trabalhadoras do nível básico 
de outras carreiras, inclusive das autarquias, também tiveram reajustes no piso, 
passando de R$ 630,00 para R$ 1.132,50, ou seja, foi pago um complemento nos 
casos de renda bruta inferior a esses valores. Os aposentados e pensionistas com 
paridade nas mesmas condições também foram beneficiados por tais conquistas.

Além do salário padrão subir de R$ 440,39 para R$ 755,00 em 2013, chegando 
a R$ 1330,74 no final da carreira, foi conquistado um reajuste de 0,82% retroativo 
a novembro de 2011. As gratificações de atividade também foram afetadas pelo 
reajuste chegando a R$ 528,50. O reajuste foi de 72,25%.

No caso dos trabalhadores das zoonoses a sua inclusão na carreira da saúde 
como Agentes de Combate às Endemias representou não só um ganho salarial, 
como o reconhecimento da identidade destes trabalhadores e trabalhadoras como 
profissionais de saúde. 

Também foram modificados os critérios de progressão na carreira do nível básico 
da saúde, flexibilizando o critério de número de faltas e favorecendo os processos de 
capacitação do nível básico, além de ampliar de 10 para 15 os níveis de progressão.

Agentes de endemias - Igualmente importantes foram os desdobramentos 
no processo de trabalho dos Agentes de Endemias, na medida em que as funções 
e atribuições ficaram claramente estabelecidas, com base nos parâmetros legais e, 
em especial, nas necessidades das unidades de trabalho e dos territórios, os quais 
preveem, dentre outras coisas, mecanismos para evitar desvio de função.

 Ao se fazer a revisão das atribuições, se estabeleceu novas formas de organizar 
o trabalho, considerando de forma mais sistemática as atribuições dos Agentes de 
Combate a Endemias e os parâmetros técnicos dos protocolos da vigilância em 
saúde. 

A mobilização e organização dos trabalhadores no nível básico, em particular 
dos agentes de zoonoses foram e continuam sendo exemplares. O saldo político e 
organizativo para as lutas é imensurável!  

Mas, a luta é contínua e ainda temos pela frente muitos desafios a serem 
superados, que vão da manutenção e ampliação dos ganhos conquistados, melhorias 
nas condições de trabalho, ao reconhecimento profissional e valorização efetiva dos 
trabalhadores e trabalhadoras do nível básico em todas as áreas.
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Proposta de revisão - Dentre os compromissos do governo firmados entre 
SEMPLA e o Sindsep em protocolo para o fim da greve em 2014, estava a 
reestruturação das carreiras dos níveis básico e médio  a partir de debates em mesa 
para a construção de um projeto de lei em 2015 com vistas inclusive à incorporação 
das GAs. Na mudança de secretário e de Secretaria (SMG), nem mesas, nem debates 
se cumpriram. Exceto por uma audiência com o secretário Valter Correia em 2015, 
na qual o Sindsep entregou a proposta de revisão do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários do nível básico, por meio de uma minuta de Projeto de Lei de alterações 
das leis 13.652/2003 e 15.364/2011, a qual, contudo, foi engavetada, limitando-se 
o governo a responder em ofício publicado no site da gestão, negativas baseadas 
nas leis atuais, justamente as que propúnhamos mudanças, demonstrando total 
indisposição a cumprir o compromisso firmado. Mesmo os pontos que sugeriam 
possibilidade de discussão para solução, o diálogo não foi aberto.

A proposta de revisão busca responder a diversos problemas, sintetizando um 
processo de construção coletiva iniciado em 2003, por meio de pesquisa participativa, 
reuniões, seminários e outras atividades, envolvendo os representantes sindicais de 
unidades, trabalhadores da base e a diretoria do sindicato. Só vamos conseguir 
avançar se houver uma ampla mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras!

Valorização dos trabalhadores - Sendo um dos segmentos mais ameaçados 
por precarizações e terceirizações, a reconstrução da identidade profissional dos 
trabalhadores de nível básico, valorizando e oferecendo condições adequadas para 
se integrarem ao trabalho nas diversas secretarias é um dos pontos fundamentais. 
Tendo em vista que para o desempenho das suas funções, em várias ocasiões, 
os mesmos são demandados a uma qualificação específica, como por exemplo os 
trabalhadores da defesa civil.

Também é preciso avançar na melhoria das condições de trabalho, para modificar 
as situações que têm colocado a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras em risco. 
Soma-se aos riscos ambientais tradicionais (químicos, físicos, biológicos, etc.) o 
assédio moral, que têm levado ao afastamento do trabalho de centenas de pessoas 
todos os anos.

Por fim, mas não menos importante, é fundamental o envolvimento do conjunto 
dos trabalhadores e trabalhadoras nas lutas gerais dos servidores municipais e da 
classe trabalhadores, em defesa dos direitos e das políticas públicas. Juntos somos 
fortes!

Imediata abertura do processo de negociação do P.C.C.S do nível básico, 
com a participação ampla dos trabalhadores, criando mecanismos que impeça a 
desvalorização profissional e estabeleça regras e critérios claros para as promoções 
e progressões e proporcionando meios técnicos para o desenvolvimento de suas 
funções.

Lutar para abrir concurso para agente de apoio em todas as áreas.
Transformar os agentes de apoio da educação em ATE.
Construção de um seminário para reflexão da carreira de agente de apoio, 

específico sobre a minuta do PL.
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A luta dos servidores do nível médio, assim como do nível básico sempre 
foram duras e tem história. Do último congresso para este, apresentamos nossas 
reivindicações ao Prefeito Haddad. Quando o Prefeito Fernando Haddad assumiu 
a administração em 2013, o Sindsep colocou no centro a mudança da Lei Salarial 
13.303/02, reposição das perdas salariais e pautas específicas setoriais para 
reverter a enorme defasagem, pois os trabalhadores do NB que tinham padrão 
inicial de R$ 440,00 – B1 e NM R$ 645,00 – M1, neste ano ganhavam menos 
que o salário mínimo que era de R$ 678,00. É importante frisar que começamos 
a campanha realizando manifestações e paralisações, mesmo com as expectativas 
que a categoria tinha com o governo recém-chegado.

Sobre pressão o governo apresentou proposta para atender setores da categoria. 
Para os que estavam abaixo do salário mínimo, reajuste de 71% para o nível básico, 
passando o padrão inicial para R$ 755,00, e para o nível médio, 42%, passando o 
padrão inicial para R$ 920,00. Foi corrigido ainda um antigo piso mínimo criado 
na gestão Serra-Kassab de R$ 630,00, passando para R$ 1132,50 no caso do nível 
básico e criando um novo piso de R$ 1380,00 para o nível médio. Ressaltamos, 
porém, que tais percentuais são menores para os trabalhadores que têm cargo 
incorporado, pois DAS e DAIS não sofreram correções.

Reajuste salarial - Mesmo com o compromisso assumido na greve de 2014, 
de reestruturar as carreiras dos níveis básico e médio, com vistas, inclusive à 
incorporação da GA, nos anos seguintes, apesar da mobilização, não houve o 
diálogo prometido, não cumprindo o governo com a reestruturação prometida, e 
ainda impondo 0,01% para as datas bases de maio de 2014 e de 2015. O governo 
optou por continuar a política iniciada em 2013 de tratar de salários e carreiras 
setor por setor, especialmente até 2014, mas sem se dispor a discutir de verdade 
a situação do nível médio ao longo de 2015 e 2016. Temos desde então cobrado a 
reestruturação da carreira e sempre exigindo a mudança na lei salarial e o reajuste 
linear. Essa luta deve continuar agora, pois o salário do servidor do nível médio, 
sem reajuste a pelo menos 3 anos, fica cada vez mais defasado - gerando uma 
perda de 26,8% para esse período. Com certeza será ainda mais dura no governo 
Doria.  

Para as negociações, o Sindsep constituiu a partir de inúmeras plenárias de AGPPs, 
um Grupo de Trabalho do NM, cuja composição inicial era de 20 trabalhadores de 
diversas secretarias, incluindo Assistente de Gestão de Políticas Públicas - AGPP, 
Assistente de Suporte Técnico - AST e os não optantes das atuais carreiras. O GT 
construiu propostas referendadas em plenárias que foram levadas à administração, 
mas não foram levadas a sério pela Secretaria de Gestão, que optou por descumprir 
deliberadamente o protocolo assumido na greve de 2014 e que previa revisão da 
carreira. As propostas como seguem, devem ser base para a luta a partir do 12º 
Congresso:

 1) Revisão da Lei 13.748/04, alterando partes das exigências da evolução na 
carreira que prejudicam os trabalhadores.

 2) Reabertura de opção aos não optantes prejudicados por não receberem a 
reposição das perdas salariais de 42% em 2013, além de permanecerem estacionados 
sem evolução na carreira anterior desde 2004 - o Pleito fez parte do protocolo do 
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fim da greve de 2014 e foi atendido pela Lei 16.418/2016 que reabriu a opção pelas 
carreiras dos níveis básico (Lei 13.652/2003) e médio (Lei 13.748/2004).

3) Realizar um novo enquadramento por contagem de tempo de efetivo exercício, 
corrigindo as distorções e prejuízos acumulados pela demora na regulamentação 
da promoção na carreira que ocorreu somente em 2010, seis anos depois da lei 
aprovada, congelando no nível 1 mesmo os servidores que cumpriam as condições 
de serem promovidos para o nível 2; o reenquadramento deve ser estendido aos 
aposentados e pensionistas que foram prejudicados na época quando na ativa, 
bem como para os trabalhadores da Autarquia Hospitalar, cuja carreira aprovada 
em 2011, e com retroatividade a 2009. Mas desconsiderando o mesmo período 
na contagem de tempo para enquadramento; possibilidade de enquadramento dos 
admitidos nas referências finais, uma vez que foram enquadrados pelo tempo em 
1994, mas tiveram em 2004, um enquadramento arbitrário nas referências iniciais; 
correção da defasagem do período em que não optantes permaneceram fora da 
carreira, permitindo-lhes reenquadramento pelas regras em vigor; extensão das 
correções e revisões aos trabalhadores das autarquias SFMSP, IPREM, HSPM.

4) Revisão do tempo da progressão e promoção de 2 anos (24 meses) 
para 1 ano e 6 meses (18 meses), com a ampliação de categorias dos atuais 
15 para 17 e de 2 para 3 níveis; extinguir a data base (31 de dezembro do ano 
anterior) para cálculo de permanência na categoria, o que prejudica especialmente 
quem sofre um afastamento médico; eliminar a espera dos efeitos da promoção e 
progressão que só ocorre em junho; os efeitos da promoção e progressão devem 
ser automáticos na medida e data em que se completa o efetivo exercício e o 
acúmulo das pontuações exigidas; efetivar a primeira progressão do M1 para o 
M2, imediatamente após o cumprimento dos 3 anos de estágio probatório, como 
ocorreu na lei que criou os cargos de Especialistas.

5) Valorização da formação - reconhecendo que parte dos servidores tem 
formação universitária, o que deveria possibilitar um mecanismo de salto entre as 
categorias a partir da categoria 5 do nível 1 (salto de 3 categorias independente do 
nível que esteja). Além da promoção de cursos de capacitação e qualificação que 
possibilitem acesso sem restrições para ter chance de pontuação para a progressão e 
promoção. PROPOSTA DE AÇÃO: Realizar mapeamento de formação universitária 
e técnica dos trabalhadores de nível médio e básico por área, a fim de quantificar 
os trabalhadores de nível médio que têm mais qualificação do que o cargo exige.

6) Direito de participação em concurso de remoção - periódico com 
mecanismo semelhante ao da educação que possibilite o trânsito dos servidores 
da administração direta e indireta, na mudança de unidades entre as mesmas 
secretarias e outras secretarias; como proposta, a cada um ano dentro da mesma 
e a cada três anos entre outras, ou quando houvesse concurso público antes dos 
ingressantes tomarem posse e escolherem as unidades.

7) Valorização da tabela salarial do nível médio - prevendo um salário 
padrão inicial de carreira o M1 de 50% do valor do nível universitário nas novas 
carreiras, em especial a dos engenheiros e arquitetos, o que equivaleria a 
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R$ 3.540,00, mantendo a atual proporção entre as categorias, quinquênio, sexta-
parte, o cargo incorporado e as ações judiciais, mas incorporando a gratificação 
de atividade - GA, o que estenderia aos aposentados, inclusive antes de 2011, 
prejudicados por essa política de meritocracia.

8) Concurso público - os cargos do nível médio, que atenda a grande defasagem 
atual, decorrente das aposentadorias e dos anos sem concurso, como ponto de 
apoio para combater as terceirizações e as contratações por Organizações Sociais 
(OS); as 1200 vagas previstas para o concurso, sendo 1000 para administração 
direta e 200 para o Serviço Funerário, além dos concursos da Amlurb, além de não 
serem suficientes não tiveram nenhuma nomeação.

Extensão da GAP (gratificação por atendimento ao público) para todos os AGPPs 
que atendem a população. Retomada da reivindicação de GAP na educação.

Disponibilizar para os servidores, especialmente para os RSUs, cursos para 
esclarecimentos jurídicos sobre os direitos dos servidores – já que os representantes 
são cobrados nas unidades sobre questões específicas.

Que as faltas e abonos não gerem descontos nos benefícios, como ocorre com 
a Gratificação de Atendimento ao Público.

Valorização da convocação para a Secretaria de Cultura, com pagamento de vale 
transporte e refeição.
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NÍVEL  
UNIVERSITÁRIO

10
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Nos últimos quatro anos, a luta do nível universitário teve um destaque, 
diante da falsa polêmica gerada pela mudança do sistema remuneratório para 
subsídio. É fato que a proposta inicial era absolutamente inaceitável, pois com 
valores baixíssimos, eliminava os únicos mecanismos de evolução exclusivamente 
por tempo (quinquênio e sexta parte). Mas foram justamente os avanços nas 
negociações quanto à estrutura, valores e mecanismos da carreira que permitiram 
verificar que o problema não era o subsídio.

 
 Subsídio - Mesmo assim, foram inúmeras as entidades e setores que 

apostaram em propagar informações falsas que mais serviram a uma fragmentação 
dos trabalhadores, enfraquecendo a capacidade de negociar, do que a resistir à 
proposta. Quanto ao subsídio, foi espalhado todo tipo de boato: que não era 
salário; que poderia ser reduzido; que não poderia sofrer revisão geral anual; e que 
não podia sofrer ganhos de ações judiciais. Mentiras facilmente desmontadas por 
uma simples leitura da Constituição, mas que geraram pânico nos trabalhadores. 
Mesmo a alegação de que era um mecanismo da reforma administrativa de Fernando 
Henrique Cardoso, tinha um viés que induzia ao erro. O subsídio servia na Emenda 
Constitucional nº 19/1998, ao fixar em uma parcela única a remuneração, evitar o 
acúmulo de vencimentos acima do teto do funcionalismo, o que nem de longe tem 
sido o problema do nível universitário da Prefeitura, com remunerações teóricas 
básicas previstas até então, entre 3 e 8 mil Reais.

 Estruturação da Carreira - Logo que a nova estrutura da carreira foi se 
definindo melhor nas negociações em termos de critérios, tempos, índices e valores 
no desenvolvimento funcional, além da absorção da Gratificação de Desempenho 
por Atividade (GDA) como salário, a adesão à proposta começou a crescer entre os 
trabalhadores, cuja maioria não possuía ações judiciais ou incorporações de cargos 
e gratificações. O Sindsep optou por um caminho longo e difícil, mas necessário, 
de investir em debate e formação, realizando no período de 11 meses, entre a 
apresentação da proposta original e a deliberação por assembleia geral, além de 
atos para pressionar as negociações, inúmeras plenárias, assembleias, cartilhas 
e dois seminários para debater o subsídio e a proposta do governo. Somente 
após esse processo tenso em que se constituíram duas correntes, uma contra, 
outra a favor da proposta que já estava na Câmara, que, em agosto de 2014, a 
assembleia geral decidiu, com cerca de 90% dos votos, por, sem abrir mão de 
negociar, defender a tramitação dos projetos do nível universitário e da saúde. 
Desde então, houve participação massiva dos servidores e do Sindsep na Câmara 
ao longo de quatro meses, em visita a gabinetes, reunião de líderes, audiências 
públicas, atos, participação nas galerias, até que se realizou um acampamento na 
frente da Câmara, após o que, em 17 de dezembro se garantiu a aprovação dos 
Projetos de Lei (PLs) 312 e 507 de 2014, sancionados como leis 16.119 e 16.122 
em janeiro de 2015.

 O radicalismo dos adversários - A ação de vários grupos e entidades na 
Câmara quase barrou a aprovação dos projetos, não fosse a luta desenvolvida pelos 
servidores que cumpriram o que determinou a assembleia geral. O radicalismo 
adversário era tanto que as entidades rejeitaram uma proposta de autoria do 
Sindsep, e sugerida pelos negociadores do governo, de enquadramento do nível 
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universitário que chegaria à referência Q16. Houve tentativas, inclusive de barrar 
o PL da saúde, que tinha o apoio das oito entidades que compunham a mesa 
setorial. Isso significaria talvez, não aprovar mais nada nos anos seguintes em que 
a administração iniciou corte de gastos. Mesmo os retroativos a maio de 2014, 
da saúde e do nível universitário, para serem pagos levaram a uma greve de dois 
dias em outubro de 2015. Os engenheiros, arquitetos e agrônomos, acabaram 
saindo da proposta original (PL 312), por pressão de algumas entidades, alegando 
o subsidio como problema, mas decidiram, em sua maioria, acatar a proposta 
final. E mesmo aumentando os valores de suas tabelas, com a aprovação ocorrida 
somente em abril de 2016, mas sem o recebimento dos valores retroativos como 
os demais analistas, os salários somente compensarão o prejuízo de ter saído da 
proposta original a partir de 2019.

 A luta gera bons frutos - As negociações encampadas pela postura dialética 
do Sindsep levaram a imensos avanços, tornando as carreiras do nível universitário 
mais valorizadas que a do magistério que sofre reajustes acima da inflação ao 
longo da última década. Os mecanismos de progressão exclusivamente por tempo 
a cada 18 meses corridos, superaram os índices percentuais previstos por adicionais 
de quinquênio e sexta parte, e com o fim das barreiras entre níveis, rompeu com 
o excesso de regras meritocráticas que congelavam os servidores na carreira de 
Especialista. A incorporação da GDA que levava o servidor a perder remuneração 
em caso de adoecimento também foi fator para a grande adesão à carreira de 
Analistas. Essas vantagens foram mais facilmente percebidas pelos trabalhadores 
da saúde, especialmente aposentados, que perdiam grande parte da remuneração 
com gratificações só parcialmente incorporadas na aposentadoria. 

Servidores não se sentiram contemplados - Mesmo sob o pretexto do 
subsídio como problema, o fato que desagradou parte dos servidores do nível 
universitário, especialmente nas últimas referências, foi a incorporação de ganhos 
judiciais e gratificações já incorporadas, que não trouxe atrativos nem para as 
propostas com maiores valores nos finais das tabelas. Destaca-se quanto à 
insatisfação, a situação dos profissionais na referência S10 que ficaram estagnados 
por anos na mesma categoria, por falta de vagas no nível 3, que possuía barreiras 
impostas pela lei 14.591. Como em qualquer outra negociação ou carreira anterior, 
restou um grupo que não se sentiu contemplado. Os quatros PCCSs anteriores 
de 2003 a 2008 deixaram 9 mil servidores não optantes, sendo cerca de 2 mil 
somente do nível universitário, que não se interessaram pela Lei 14.591/2007. 
Mesmo assim, as propostas negociadas em 2014, superaram todos os problemas 
gerados pelas vantagens de ordem pessoal, diferentemente do ocorrido nas 
carreiras anteriores. Ao contrário do que aconteceu com a Lei 14.591, não existe 
desvantagem na opção pela Lei 16.119.

A falta de lei e políticas salariais decentes, geraram ações judiciais - Um 
número grande de gratificações geradas ao longo de décadas produziram categorias 
fragmentadas, com distorções gigantescas nas remunerações. Em momentos de 
debater novas carreiras, inviabilizam soluções que contemplem o universo diverso 
de situações. Assim, cabe promover novos debates com os servidores do nível 
universitário que permitam a construção de unidade. 
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Os servidores do NU, pelos salários maiores dentro do conjunto da categoria, são 
os primeiros alvos dos ataques neoliberais nessa crise. Se em nível nacional todo 
o sistema previdenciário está sendo ameaçado, no âmbito municipal, já desde o 
governo Haddad, a proposta do Sampaprev (PL 621/2016) ameaça impor o teto do 
INSS ao funcionalismo municipal, prejudicando, a princípio, futuros servidores, mas 
ao longo do tempo todo o caixa do IPREM. E o governo Doria já indica ameaças e 
outros ataques contra o sistema previdenciário municipal. O Sindsep defende barrar 
o projeto de lei que institui o Sampaprev e o teto salarial dos servidores, como 
também todas as iniciativas de ataques à aposentadoria de servidores municipais 
que reduzam direitos (como a Proposta de Emenda Constitucional - PEC 287 por 
exemplo).

 Tabela Salarial - As regulamentações das novas carreiras quanto a concursos 
de remoção e quanto ao cumprimento das jornadas com revisão dos critérios e 
mecanismos de valorização de horas suplementares, plantões extras ou regulares 
e o trabalho nos finais de semana, feriados e horário noturno, são pontos que 
podem unificar a pauta dos servidores. Mas outro ponto central para a unidade é a 
reintegração das tabelas salariais para as diferentes carreiras do nível universitário. 
Mesmo sem considerar as carreiras de Médico e da recém-criada Auditor de 
Controle Interno, que iniciam com 12 e 13 mil Reais (J40), respectivamente, as 5 
carreiras de Analistas criadas pela Lei 16.119, a de Analista de Saúde (Lei 16.122), 
o novo Quadro de Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Geólogos (Lei 16.414), 
e a nova carreira de Analista de Políticas Públicas da Lei 16.193, geraram novas 
fragmentações com situações salariais diversas, mesmo exigindo o mesmo grau de 
formação para diferentes carreiras.

*   Tem direito a quinquênio e sexta parte / salário J30 convertido, pela média, para J40

** Média salarial (final da carreira) calculada, através de dados disponíveis no site da 

PMSP  (Portal da transparência e  Relatório de Servidores da Prefeitura do Município de 

São Paulo)

• Professor (Lei 14.660/2007)

• Diretor de Escola (Lei 14.660/2007)

• Analistas da Administração Pública (Lei 16.119/2015)

• Saúde (Lei 16.122/2015)

• QEAG – Quadro dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia 

(Lei 16.414/2016) 

• APPGG  - Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental (Lei 16.193/2015) 

• Médico  - Analista de Saúde (Lei 16.122/15) 

• AMCI – Auditor Municipal de Controle Interno (Lei 16.193/2015)

• Auditor Fiscal (Lei 15.510/2011)

• Procurador  (Lei 14.712/2008) 
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Lutar por uma unificação de tabelas para o nível universitário deve ser um 
caminho a ser insistentemente perseguido. Também a valorização da pós-graduação 
desde o início da carreira pode ser uma pauta comum. Hoje é exigido do Analista 
de Meio Ambiente para o ingresso uma formação que para os demais somente 
será cobrada na primeira promoção após 9 anos de efetivo exercício na carreira. 
Uma solução que já foi apresentada pelo Sindsep durante as negociações, mas 
rejeitada, seria aplicar um mecanismo de reenquadramento em tabelas maiores 
em qualquer momento da carreira mediante apresentação de pós-graduação. Um 
sistema parecido ao que existe hoje na carreira do magistério, para a qual, é 
exigido o nível médio na tabela da categoria 1, podendo o professor apresentar 
a qualquer tempo a licenciatura plena para ser enquadrado na categoria 3, com 
valores cerca de 20,8% maiores. Esses pontos reabrem os debates e uma nova 
pauta de luta deve ser construída pelo Sindsep com o nível universitário.

   Mas todos estes pontos, ainda que viessem a ser conquistados, acabariam se 
tornando ganhos circunstanciais ao longo do tempo, caso não haja mudança na lei 
salarial e na lógica de reposição que deve acabar definitivamente com a política 
do 0,01%.

  PROPOSTAS DE AÇÃO: 

• Ampliar a potencialidade da representatividade em todas as regiões, 
ampliando o quadro de Representantes Sindicais de unidade (RSU´s) e 
Conselheiros Regionais de Representantes (CRR´s), de acordo com o estatuto 
e a lei municipal que trata da organização e liberação sindical. 

• Traçar estratégias para unificação das carreiras de nível universitário. É 
necessário o nível universitário resgatar os (as) trabalhadores (as) para que 
possamos seguir com novas conquistas.

• Resgatar as pautas que não avançaram na negociação do subsídio: 
Regulamentação da jornada (decreto); Remoção/transferência (decreto); 
Unificação de tabelas; Plano de carreira (evolução de carreira a exemplo da 
Educação);  

• Inclusão de plenárias e formação específicas para o nível universitário. 
Decorrente das construções do Grupo de Trabalho e Coletivo do NU.
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APOSENTADOS11
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O Sindsep tem como prática estimular e incentivar a integração e participação dos/as 
aposentados/as por meio de várias ações e concretamente através de uma metodologia 
de realização de plenárias bimestrais em que são debatidos temas de interesse e 
levantamento de sugestões e propostas para a direção.

Plenárias - Estas plenárias têm como objetivo apresentar e debater desde a 
pauta de reivindicações geral e específica para os/as aposentados/as a ser entregue 
ao prefeito a cada ano na campanha salarial, como também temas que implicam em 
perdas de direitos, como por exemplo, esclarecimentos sobre os Projetos de Emendas 
Constitucionais (PEC) em curso, que originam em perdas e retiradas de direitos e que 
afetam ou afetarão os trabalhadores da ativa e também aos aposentados/as; temas que 
afetam a saúde, a qualidade de vida dos/as trabalhadores/as aposentados/as e outros 
assuntos de interesse e relevância. Apresentando os vários desafios que são colocados 
para os/as aposentados/as cotidianamente. 

Em todas as plenárias há uma inserção do departamento jurídico do Sindsep, ora 
levando informações de como funciona o departamento e como os associados podem 
recorrer a ele para sanar dúvidas; ora esclarecendo assuntos relativos a ações judiciais 
movidas pelo Sindsep em favor dos seus associados; assim como o atendimento a vários 
servidores aposentados que já receberam seus precatórios e outros que estão na fila para 
receber. 

Seminários - O Sindsep realizou nos últimos anos vários seminários para refletir 
sobre a previdência pública como instrumento de proteção social, com grande presença 
de aposentados, com objetivo de aprofundar temas de interesse e necessidade dos/as 
trabalhadores/as públicos, debatendo a previdência pública como política de Estado; 
resgatando todo o histórico da previdência pública e a proposta de reestruturação do 
IPREM, entre outros temas. Criando uma cultura de debates sobre previdência dentro do 
serviço público para trabalhadores/as da ativa e aposentados/as.

Sampaprev - O Sindsep promoveu várias atividades de debates do Projeto de 
Previdência complementar para servidores públicos PL 558/15, denominado Sampaprev, 
que foi barrado pela resistência e ações dos sindicatos, com protocolo firmado em mesa 
de negociação, entendendo que não houve discussão suficiente com os servidores e com 
os conselheiros do IPREM. 

Reforma da previdência – O debate atual refere-se a PEC 287/16 – Proposta 
de Emenda Constitucional de Reforma da Previdência, do governo golpista de Michel 
Temer, que prevê entre outros pontos a volta da contribuição dos(as) aposentados(as), 
e que representa o desmonte da seguridade social, e que se mostra cega e surda, tanto 
aos movimentos sociais nas ruas contra a reforma, quanto aos estudos e provas de 
especialistas em previdência que contestam os fundamentos desta reforma. É preciso 
derrotar este e outros projetos de emenda constitucional que retiram direitos, como por 
exemplo, o da previdência proposta, como também, é preciso derrotar esse governo 
golpista, com muita organização, lutas e nas ruas com a participação maciça dos(as) 
aposentados(as). As manifestações que estão acontecendo pelo país ratificam a posição 
de que FORA TEMER e eleições gerais e Diretas Já, são uma realidade para o nosso país.

No Brasil observamos a tendência de maior expectativa de vida da população, 
crescendo o número de pessoas idosas, tornando-os/as um foco de atenção. Entretanto, 
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envelhecer sem alguma doença crônica é exceção. Porém, isto não significa exclusão 
social se os idosos se mantêm ativos, participativos, mantendo a autoestima. Ele está 
inserido socialmente e é considerado saudável. A atenção à saúde dos idosos é primordial 
para preservar a sua autonomia pelo maior tempo possível.

Com objetivo de refletir sobre a importância de combater a discriminação, defender 
diretos, promover ações referentes à saúde do idoso, o Sindsep promoveu várias atividades 
como seminários, palestras que debateram este tema alertando para a necessidade de 
qualidade de vida e manter uma vida saudável. 

Convidou também para a realização de uma palestra em uma das plenárias dos 
aposentados, o Grande Conselho do Idoso – GCMI, para falar da importância da participação 
neste espaço e uma palestra sobre o CRECI - Centro de Referência do Idoso. O objetivo 
foi promover um amplo debate sobre os temas, a fim de esclarecer aos presentes sobre 
a importância da defesa dos direitos, da saúde para os idosos e divulgar o calendário de 
atividades especificas esportivas, culturais, etc. para idosos em várias partes da cidade 
de são Paulo. 

Grande Conselho Municipal do Idoso- GCMI - Foi importante conhecer o 
papel do GCMI que “surgiu da necessidade de um órgão de representação desse segmento 
da população na administração pública do município de São Paulo”. Recebeu esse nome 
em homenagem à sabedoria dos idosos e como alusão aos grandes conselhos de anciões 
de sociedades antigas. O GCMI atua na preservação e afirmação da identidade dos(as) 
idosos(as), com ações voltadas para a defesa, de forma abrangente, dos seus direitos. 
Criado em 1992, na gestão de Luiza Erundina, por meio da Lei no 11.242/1992, o GCMI 
conseguiu organizar-se autonomamente somente a partir dos anos 2000. Trata-se de 
um órgão de caráter misto, ou seja, deliberativo, consultivo, formulador e controlador. 
Sua composição por parte da sociedade civil se dá por meio de eleição direta, com 
representatividade das cinco regiões da cidade (norte, sul, leste, oeste e centro), 
distribuídas nas 32 subprefeituras. A duração de cada mandato é de dois anos, e a última 
eleição aconteceu em março de 2014. Integram o GCMI um total de 30 conselheiros da 
sociedade civil e 15 suplentes. Além de 15 representantes da administração municipal 
e 15 suplentes, todos indicados pelo governo municipal, totalizando 45 conselheiros e 
30 suplentes. O GCMI possui também uma Secretaria Executiva, formada por cinco 
representantes, escolhidos entre os mais votados de cada uma das cinco regiões do 
município. Um dos mais importantes desafios atuais do GCMI é monitorar o Programa de 
Metas da Prefeitura Municipal de São Paulo para os próximos anos de forma articulada 
com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), especificamente 
no que se refere à promoção dos direitos das pessoas idosas na cidade: desenvolver 
campanha de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa e criar a Universidade 
Aberta da Pessoa Idosa do Município. 

Neste sentido, é importante incentivar a inserção e participação dos(as) aposentados(as) 
filiados ao Sindsep como conselheiros(as) neste conselho, para debater políticas públicas 
de interesse dos(as) idosos(as), garantir, manter e ampliar os direitos dos(as) idosos(as). 
Fortalecer os canais de diálogo e participação social na construção de políticas públicas. 
A realização de estudos e debates ampliando o alcance da divulgação. Que também 
os(as) aposentados(as) participem dos conselhos gestores nas unidades de saúde em 
seus bairros e moradias e conselhos de participação nas subprefeituras. O universo 
dos(as) aposentados(as) não poderá ficar somente restrito ao Sindsep. A participação 
do(a) idoso(a) é prioritária em todos os segmentos. 
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Que este trabalho externo feito pelo(a) aposentado(a) em sua comunidade, seja trazido 
para discussão dentro do nosso Sindicato, como troca de experiências, nas Plenárias do 
Conselho de Representantes Regionais (CRR) e nas Plenárias dos(as) Aposentados (as). 

Novas tecnologias - Com as novas tecnologias e o avanço da informática é 
necessário estimular os aposentados para a utilização destas ferramentas como consulta 
ao site, aplicativo do Sindsep, o uso do facebook, whatsapp, que facilitam a comunicação 
e divulgação de informações de interesses dos trabalhadores/as aposentados/as. Uma 
proposta é realizar uma oficina formativa com objetivo de praticar o acesso a estas 
mídias.

Participação na vida sindical - Outro grande desafio para os trabalhadores/as 
aposentados/as, é a continuidade na participação e acompanhamento da vida sindical. 
Neste sentido o Sindsep estimula e garante a participação dos aposentados na composição 
da representação no CRR – Conselho Regional de Representantes do Sindsep, que elege 
dez conselheiros periodicamente para compor a direção. 

O Sindsep tem também a preocupação de incentivar a participação dos aposentados nos 
seminários e cursos de formação promovidos anualmente sobre temas atuais e promove 
várias atividades culturais, convênios e passeios específicos para os/as aposentados/as. 

Quando nossa luta é organizada, as chances que temos de vitórias são sempre maiores. 
Participe, lute e ajude a conquistar cada vez mais.Juntos somos fortes. Nenhum direito 
a menos.

PROPOSTAS DE AÇÃO: 
Propomos que o Sindsep faça um material de divulgação que contenha a análise mais 

aprofundada da Lei do Idoso - com esclarecimentos sobre os tópicos principais da lei e 
análise.

PROPOSTAS DO GT – GRUPO DE TRABALHO DOS(AS) APOSENTADOS(AS) QUE 
FORAM APROVADAS NA PLENÁRIA DOS(AS) APOSENTADOS(AS) PARA O 12º 
CONGRESSO DO SINDSEP – 2017:

1º) Pautar o resultado do seminário “O Hospital que temos e o Hospital que queremos”, 
a volta do HSPM somente para atendimento ao servidor municipal. PROPOSTA DE 
AÇÃO: Retorno do desconto no holerite para a manutenção do hospital. 

2º) Capacitação do Conselho de Representantes Regionais (CRR) Aposentados (as) 
para atuação nas regiões em conjunto com os(as) Coordenadores(as) de Região e 
solicitar mais formação para atuação sindical.

3º) Representação dos(as) Aposentados(as) com participação nas mesas de 
negociação que se discutam cláusulas econômicas como salários e benefícios. 

4º) Reposição Anual de acordo com a inflação do período anual anterior.

5º) Incorporação ao salário da GA – Gratificação de Atividade a todos(as) os(as) 
servidores(as) Aposentados(as).

6º) Formar um GT – Grupo de Trabalho – para acompanhamento da negociação 
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referentes a Precatórios. 

7º) Revisão de Planos de Cargos e Carreiras dos Níveis Básico e Médio com extensão 
aos(as) Aposentados(as).

8º) Reajuste Anual para os(as) Aposentados(as) que não conseguiram se aposentar 
com a paridade, com aplicação dos índices de inflação do período anual anterior. 

9º) Reajuste dos(as) Aposentados(as) Admitidos(as) nos mesmos índices concedidos 
aos demais servidores(as), bem como extensão de todo e qualquer benefício e 
direitos concedidos aos(as) servidores(as) em atividade. 

10º) Incorporação ao salário do(a) servidor(a) de todas as gratificações recebidas em 
atividade, quando de sua aposentadoria em um valor total.

11º) Aposentadoria Especial no serviço público municipal nos mesmos moldes da 
Legislação Especifica a qual regula o instituto, em respeito a Norma Constitucional, 
tendo em vista não existir norma municipal específica.

12º) Reivindicar a aplicação do índice do adicional de insalubridade ao padrão de 
referência do atual serviço.

13º) Incorporação ao salário do(a) servidor(a) aposentado(a) do Abono Complementar.

14º) Reivindicar o retorno do holerite impresso, proposta a ser negociada na PMSP 
– Prefeitura Municipal de São Paulo. 
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Araceli Damián - Presidenta da 
Comissão de Seguridade Social do 
México 

Araceli Damián, deputada, presidenta da Comissão de Seguridade Social do 
Congresso Nacional do México, problematizou o contexto atual de redução 
de direitos, fenômeno de âmbito mundial, que vem incidindo de maneira 
significativa nos sistemas de previdência social. 

Segundo ela, lamentavelmente, as desigualdades se tornaram uma forma de 
vida aceitável. A concentração de renda entre uma pequena parcela da população 
é situação que deve continuar sendo combatida pelos movimentos sociais, 
como uma de suas principais frentes de luta para assegurar o investimento 
necessário nas políticas públicas, em particular na previdência social.

Paradoxalmente, o direito ao trabalho/emprego, que seria o principal meio 
para exercer a cidadania, vem se reduzindo, penalizando principalmente as 
pessoas com mais de 40 anos, que ao desempregarem-se não conseguem se 
reinserir no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, tem-se um aumento da 
expectativa de vida. Milhares de idosos tendem a ficar sem qualquer renda ou 
ter uma renda pífia que não garante o mínimo necessário para sobreviver. A 
redução da oferta de emprego, somada à retração de salários acabam tendo um 
impacto importante no financiamento do sistema de aposentadorias e pensões, 
contudo este argumento pode justificar reformas que destruam o sistema de 
proteção social. É necessário redistribuir a riqueza e reduzir as desigualdades.

No México o sistema de previdência social foi criado nos anos 1940, tendo 
como premissas o crescimento do emprego, com remuneração suficiente 
que mantivesse o poder aquisitivo, o investimento dos fundos arrecadados 
e o aumento das contribuições por parte dos empregadores e trabalhadores 
assegurariam a sua sustentabilidade, contudo nenhuma das premissas se 
cumpriu. A reforma do sistema de aposentadorias ocorreu em 1997 para os 
trabalhadores privados e em 2007 para o setor público.

Dentre outras medidas, foi elevada a idade para aposentadorias de 60 para 65 
anos; ampliado o tempo de contribuição, podendo chegar até 100 anos, quando 
na maioria dos países este tempo é de 24/25 anos e criadas contas individuais, 
sob regime capitalização, que restitui valores baixíssimos, desvinculados do 
valor da remuneração. Antes da reforma as aposentadorias eram em torno de 
60% do salário e atualmente cerca de 25%.

Atualmente somente 33% da força de trabalho mexicana está coberta pela 
previdência social; apenas 20% da população idosa de 65 anos ou mais contam 
com aposentadoria e 44% não conta com nenhuma renda, isto é, não tem 
aposentadoria, tampouco estão cobertas pelos programas de transferência direta 
de renda, cujos valores são insignificantes, não garantem nem a cesta básica. 
O resultado é um número elevadíssimo de idosos em situação de indigência 
e abaixo da linha de pobreza, sendo que grande parte desta população é de 
mulheres.

Diante deste quadro, o argumento conservador largamente utilizado é de que 
este é um problema individual, pois as pessoas devem ser educadas para sua 
responsabilidade de poupar para o futuro, considerando que hoje a expectativa 
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de vida é maior, argumento tecnocrata que dever ser desconstruído. Países 
como Argentina e Uruguai, por exemplo, têm expectativas de vida maiores e 
sistemas de previdência muito melhores que o México. 

O fim do regime de capitalização, a articulação de políticas socialmente 
inclusivas, o aumento do valor das aposentadorias e pensões, inclusive para 
impulsionar o mercado interno, foram algumas sugestões apresentadas pela 
palestrante. 

Carolina Espinoza – Presidenta da 
Confusam– Chile e Representante 
Sindical  das Mulheres do Cone Sul - ISP

Carolina, destacou que o Chile tinha um sistema de seguridade bastante 
integrado e unificado garantido pelo Estado, mas, como é do conhecimento 
de todos, no início da década de setenta o país sofreu uma dura e intensa 
ditadura, que por meio da força bruta, sem parlamento, sem consulta aos 
trabalhadores e trabalhadoras mudou o sistema previdenciário e implantou no 
campo econômico um modelo de Estado neoliberal e no campo social e político 
o terror. O sistema de previdência privada, baseado em Administradoras de 
Fundo de Pensão (AFP), criado com o decreto-lei nº 3.500 de 1981, passou a 
ser um elemento central do receituário neoliberal, e seus impactos estão sendo 
sentidos ainda hoje. As distintas reformas estruturais que se impuseram no 
Chile após o golpe tiveram uma clara orientação de gerar um novo padrão de 
acumulação de capital, essencialmente focado na financeirização da economia, 
no enfraquecimento estrutural da força dos trabalhadores/as e, também, na 
privatização de diversos direitos sociais. De acordo com Carolina, tais reformas 
estruturais alteraram a constituição política, e o sistema de previdência, de 
saúde, educação, e impulsionaram a apropriação e a exploração de recursos 
naturais, como água e minérios. Ocorreu também mudanças na forma como 
os trabalhadores/as realizam suas negociações salariais, a partir da reforma 
trabalhista que nega as negociações coletivas e as greves setoriais, o que 
reduziu a possibilidade de organização sindical.    

Para Carolina, gerou-se um panorama político, jurídico, social e econômico 
que criou bases sólidas para manter um modelo que fez do Estado um ator 
central na geração de esquemas normativos favoráveis a este ritmo de 
acumulação de capital. Isso possibilitou que outros governos, posteriores à 
ditadura, tenham (uns menos outros mais) mantido o mesmo corte e teor 
neoliberal. As organizações de trabalhadores/as, tem mostrado que esse sistema 
de previdência privada tem beneficiado os grandes grupos econômicos que se 
cotizam na bolsa de valores, e não beneficiam em nada o financiamento de 
pensões. Os sindicatos chilenos junto a luta dos trabalhadores defendem o 
fim da AFP/ Administradoras de Fundo de Pensão, e querem a criação de um 
verdadeiro sistema justo, solidário com financiamento tripartite e de gestão 
pública. O movimento sindical e social chileno entregará a presidenta do 
Chile um documento com alto teor político e econômico; a ideia é que os 
trabalhadores/as forçam uma decisão política; querem com isso recuperar para 
o Chile justiça e dignidade para uma etapa da vida que merece toda a atenção; 
a velhice. O direito a previdência é um direito humano estratégico fundamental 
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e necessário. Para Carolina, essa luta transcende a dimensão nacional, aponta 
que essa é uma luta sindical cidadã que deve transcender os limites do país 
e articular-se com todos os povos irmãos da América Latina. Isso porque de 
acordo com ela, é preciso defender os direitos contra aqueles que veem a 
vida como um negócio, uma mercadoria; para isso destaca que é necessário 
e urgente entender que não somos mercadoria que somos seres humanos e 
devemos defender a nossa vida e nossos direitos.

Florindo Oliveiro - Secretário Geral 
da CGIL Lombardia - Itália

Florindo Olivério, secretário geral do serviço público da CGIL, trouxe ao 
debate os elementos sobre a situação dos trabalhadores da Itália e explicou 
que para falar de seu país é preciso entender o que se passa na Europa desde 
2007, quando se iniciou por parte da União Europeia uma pressão sobre os 
governos nacionais para modificar as legislações trabalhistas e sociais. Para 
aprofundar este processo a partir de 2008 utilizaram como desculpa a crise 
econômica desencadeada pela quebra do Lehman Brothers. 

Segundo Olivério, a União Europeia passou a intervir nas legislações nacionais, 
atacando direitos básicos dos trabalhadores. Foram atacados direitos de todas 
as pessoas, dos trabalhadores imigrantes, das mulheres, gerando milhões de 
desempregados como resultado da política de austeridade.

O desemprego na Itália ultrapassa os 13%, e atinge cerca de 40% dos jovens 
em todo o país e há um enorme contingente de trabalhadores precários, sem 
qualquer tipo de direitos trabalhistas, introduzidos inclusive no serviço público 
por meio da flexibilização da legislação. Em oposição a esta situação a CGIL 
está formulando um plano em defesa do trabalho, assim como fez depois da 
2° Guerra Mundial. 

Além disso Olivério defendeu que para enfrentar essa situação é preciso 
uma frente comum com os trabalhadores de todo o mundo para enfrentar os 
poderosos que estão no poder em todos os países e que defendem os interesses 
dos ricos atacando os trabalhadores que vivem do suor de seu próprio trabalho.

Carlos Eduardo Gabas - ex-ministro 
da Previdência Social do Brasil

Gabas ressalta que há, na proposta de Reforma da Previdência, uma disputa 
clara entre os interesses do povo e o incremento da concentração de renda no 
país, numa tentativa de transferência do orçamento da União para as mãos do 
capital financeiro, abrindo mão da proteção social dos cidadãos. A previdência 
social deve ser encarada enquanto finalidade, para a qual deve-se criar um 
mecanismo de financiamento justo, como a cobrança das empresas que são as 
maiores devedoras da Previdência Social, revisão das isenções fiscais concedidas 
pelo governo, cobrança de impostos sobre as grandes fortunas, etc.. 

Além disso, Gabas reitera a importância de discussão não apenas dessa 
proposta, mas também da Reforma Política e do modelo de Estado que 
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queremos, especialmente por conta das próximas eleições. Defendendo a 
distribuição de renda e a necessidade de denunciar a tentativa de desmonte do 
serviço público que vem sendo implementada nas diversas esferas de governo, 
inclusive na cidade de São Paulo pelo atual prefeito, João Doria.

Hector Ruben Garcia - Secretário 
Geral da Contram-ISP e Presidente 
da CTM - Argentina

Iniciou sua fala repudiando o Golpe jurídico-parlamentar em curso no 
Brasil e contou algumas histórias de lutas e conquistas dos trabalhadores 
argentinos para ressaltar que os sindicatos de servidores públicos devem            
lutar pelos direitos dos trabalhadores, independente da tonalidade política 
do governo (municipal, estadual e federal). Neste sentido, afirmou que “não 
podemos esperar que os outros façam as coisas por nós mesmos!”

Asseverou ainda que a possibilidade de troca de experiência de luta em 
diversos países, que a militância na Contram-ISP lhe possibilitou, lhe trouxe a 
comprovação de que os problemas dos trabalhadores são muito semelhantes ao 
redor do mundo e que isso se dá por conta do neoliberalismo e da globalização que 
impõe a mesma fórmula de demonização do setor público (e dos trabalhadores 
públicos), privatização e entrega das riquezas nacionais para o grande capital: 
processo que traz em sua fórmula o aumento de gastos ao erário público e a 
corrupção. Assim sendo conclamou os trabalhadores municipais a se unirem, por 
meio de uma grande rede solidária internacional e finalizou sua fala afirmando 
que “a política faz aquilo que os dirigentes sindicais deixam que se faça!”.
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