
CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

POR QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS ESTÃO EM GREVE?

Pedimos valorização e respeito ao nosso trabalho!  
Cobramos sensibilidade e disposição do Prefeito  

para reabrir verdadeiras negociações!
Somos Servidores Munici-

pais das carreiras de Agentes de 
Apoio - nível básico, Assistentes 
de Gestão de Políticas Públicas 
(AGPPs) e Assistentes de Supor-
te Técnico (ASTs), ambas nível 
médio.

Estamos em greve pois, desde 
2016, até o último mês de julho 
perdemos 39,27% de nossos sa-
lários, conforme dados da pró-
pria Prefeitura. Mas desde 2013, 
não temos qualquer reajuste, a 
não ser os ridículos índices de 
0,01% por ano, que representam 
entre R$ 0,07 até R$ 0,18 de re-
visão salarial por ano, enquanto 
alguns poucos integrantes de al-
tos escalões da PMSP recebem 
até R$ 6.000,00 para partici-
parem de uma única reunião de 
determinados Conselhos. 

Apresentamos ao governo 
uma proposta ponderada de re-
estruturação que traria um im-
pacto ao orçamento municipal 
de 0,7%. No entanto, não fomos 
atendidos. E pior, o governo 

propõe uma reestruturação que 
acarretará diminuição de ga-
nhos para a maioria esmagadora 
dos trabalhadores da categoria. 

A cada mês a inflação aumen-
ta e perdemos mais um pedaço 
de nossa renda. Pagar as contas, 
os boletos e ir ao supermercado 
é a cada dia mais difícil; ou dimi-
nuímos a compra ou trocamos a 
marca por outra de preço infe-
rior. 

Há servidores passando por 
extremas necessidades, chegam 
a ter mais de dois empregos e há 
casos em que recolhem latinhas 
para conseguirem fechar as con-
tas do mês. 

Aposentados desesperados, 
pois, as contas crescem e a apo-
sentadoria não aumenta. Desde 
2002 aposentados estão sem 
qualquer tipo de reajuste! É isso 
mesmo, há quase 20 anos com o 
mesmo valor mensal!

Não somos marajás como di-
zem os políticos. Prefeitos, se-
cretários e vereadores possuem 

salários acima da média. Mas 
nós, os servidores de níveis bási-
co e médio, temos remuneração 
que, em alguns casos, são até in-
feriores ao salário mínimo! 

A Prefeitura recusa-se a in-
vestir em quem faz a cidade 
funcionar, quem atende a popu-
lação no dia a dia dos serviços 
públicos e, mesmo com condi-
ções adversas, busca excelência 
em seu atendimento. 

Em cada Hospital, Posto de 
Saúde, Cemitério, Subprefei- 
tura ou Secretaria, há Agentes de 
Apoio, AGPPs e ASTs atendendo 
à população. 

Pedimos seu Apoio e Compre-
ensão à nossa Greve. Solicitamos 
que cobre os poderes públicos e 
manifeste sua solidariedade jun-
to aos meios comunicação. 

Desejamos fortalecer e me-
lhorar os serviços públicos e o 
atendimento à população. 

Pleiteamos dignidade e res-
peito. Isso não é pedir muito!

SERVIDORES MUNICIPAIS EM GREVE!
Agentes de Apoio, Assistentes de Gestão de Políticas Públicas (AGPPs)  

e Assistentes de Suporte  Técnico (ASTs) exigem valorização!

Sindicato dos Trabalhadores na  
Administração Pública e Autarquias  
no Município de São Paulo 


