
Estamos numa greve unificada do 
funcionalismo municipal. Todas as 
as entidades defenderam a greve e 
sua construção.  

MÃO GRANDE  
CONTRA  
APOSENTADOS  

O PLO 07 (Sampaprev 2) trará 
apenas prejuízo para os servidores. 
A reforma passa a confiscar todos 
os servidores que ganham acima de 
um salário-mínimo. Atualmente a 
alíquota de 14% é aplicada apenas 
nos vencimentos superiores a R$ 
6.433,57 (teto do INSS). O projeto 
também amplia no tempo para se 
aposentar para homens (65 anos) e 
mulheres (62 anos). É cinco anos a 
mais de trabalho para homens e sete 
anos de trabalho a mais para mu-
lheres. A cereja do bolo é a inclusão 
da dita “segregação de massa” que 
é dar nosso dinheiro nas mãos dos 

banqueiros e fabricar uma crise no 
Iprem pela queda na arrecadação 
para os atuais servidores.

AMPLIAR A ADESÃO  
DOS SERVIDORES  
A GREVE  

Vamos mobilizar todas as uni-
dades. Reuniões, protestos e ações 
em todas as regiões.  É importante 
a construção que estamos fazendo 
para derrotar esse projeto que rouba 
dinheiro dos aposentados e servi-
dores. O sindicato orienta que uni-
dades ampliem a greve e organizem 
ações. Cartazes e adesivos já estão 
disponíveis com diretores do sindi-
cato e na sede. 

PRESSÃO NOS  
VEREADORES!  

Em todas as regiões a orienta-
ção é ir para cima dos vereadores 
em ações em seus escritórios po-

ESTAMOS EM GREVE!

facebook.com/sindsep

twitter.com/sindsep

11 2129-2999

www.sindsep-sp.org.br

11 97025-5497

instagram.com/sindsepsp
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JÁ COBROU VEREADORES PARA MUDAREM SEU VOTO?
Vamos botar pressão nos vereadores: SE VOTAR NO PLO 07/2021 (SAMPAPREV 2), NÃO VOLTA PARA CÂMARA!  
Será inimigo dos aposentados, dos servidores e do povo de São Paulo.

Derrotar o Sampaprev 2 (PLO 07/2021) que confisca salários dos  
aposentados e os projetos de lei do Pacotão de Maldades! 

Mobilização de greve na “Dívida Ativa / Procuradoria Geral do Município / Departamento 
Fiscal” na Rua Maria Paula.

Não ao pacotão   
de maldades do 
Prefeito Nunes!

SEGUNDA, 25.10 | 10 HORAS  
ASSEMBLEIA DOS/AS  
TRABALHADORES/AS  
DO SAMU 
 Rua da Quitanda, 162 - 2º Andar 

QUARTA, 27.10 | 14 HORAS  
ATO/ASSEMBLEIA  
Câmara Municipal: 
Viaduto Jacareí, 100 

QUINTA, 28/10 
ATO CONJUNTO  
DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS,  
ESTADUAIS E FEDERAIS  

14 HORAS: 
Concentração na  
Câmara Municipal  

16 HORAS: 
Ato na Praça da República

Vá no link e envie mensagens para cada vereador: www.napressao.org.br/campanha/abaixo-o-sampaprev-2

líticos e redutos eleitorais. Cada 
familiar, assessor e apoiador dos 
vereadores que votaram pelo con-
fisco dos aposentados e servidores 
(PLO 07/2021) devem ser procu-
rados e pressionados. Cada local 
de trabalho da região deve fazer 
cartas abertas dirigidas a eles co-
brando mudança dos votos.



Envie para o 
WhatsApp do Sindsep  

(11) 97025-5497

FORTALECER  
A GREVE  
EXIGE  
COMUNICAÇÃO! 
Faça vídeos e fotos da greve em  
sua unidade! Pessoal de braços  
cruzados, cartazes na porta da  
unidade. Vídeos com celular deitado 
e de até 2 minutos. Seu exemplo  
ajuda a ampliar o movimento! 

PREFEITO RICARDO TIRA DIREITOS DOS  
SERVIDORES, CONFISCA APOSENTADOS, 
AUMENTA IMPOSTOS DA POPULAÇÃO E  
FAVORECE BANQUEIROS!

REESTRURAÇÃO DO NÍVEL BÁSICO E MÉDIO 
NA PRÓXIMA SEMANA

PREFEITO NUNES  
AUMENTA IPTU  
PARA POVO!  

GOVERNO ATACA ABONADAS E FÉRIAS

A Câmara aprovou o PL 651/21, 
que estabelece novo quadro de car-
gos comissionados, com um au-
mento salarial substancial. A par-
tir de janeiro de 2022, o Prefeito 
Nunes terá um aumento de 46%, 
junto com os secretários e cargos 
de alto escalão! Com isso, aumen-
ta-se todos os salários dos cargos 
comissionados. Servidores concur-
sados seguem amargando o 0,01% 
de aumento. Tiram dos servidores 
e aumentam o próprio salário e de 
seus indicados políticos com car-

gos de comissão. O Sindsep reite-
ra que não aceita esse PL, que foi 
aprovado pela maioria dos verea-
dores nesta quarta-feira.

Também foi aprovado o PL 
652/21, que trata de vários as-
suntos, entre eles reajuste do vale 
refeição para R$ 21,00 e do vale 
alimentação para R$ 550,00, mas 
com faixas de acordo com salário-
-mínimo e trata de várias gratifica-
ções: difícil acesso, insalubridade, 
de pregoeiros, difícil acesso para 
saúde e educação.

Nunes e seus vereadores dão mi-
galhas e ao mesmo tempo atacam 
direitos. Hoje temos 10 faltas abo-
nadas por ano. Com o PL, prefeito 
reduz para 6, porém com exigência 
de compensação, ou seja, temos 
que pagar/repor as horas. Nos-
sas férias passam a ser por efetivo 
exercício, ou seja, não mais anual. 
Pois se tiver uma licença, só tirará 
as férias quando voltar dela. Um 
absurdo. O Sindsep não aceita essa 
retirada de direito. O governo le-
vou a voto e foi aprovado também 
em 1ª votação. 

Não queremos trocar direitos 
por migalhas, queremos direito 
a abono de faltas e nossas férias. 

O governo ataca também o 
povo de São Paulo. Nesta ter-
ça-feira (19), foi aprovado em 
1ª votação o PL 685/2021, de 
autoria do Prefeito, que tra-
ta sobre o Planta Genérica de 
Valores, alterações na legisla-
ção tributária municipal, con-
tragarantias em Operações de 
Crédito e Fundo Especial para 
a Modernização da Administra-
ção Tributária e da Administra-
ção Fazendária no Município. 

O que significa 
este projeto?  

Um aumento de 89,2% na 
periferia da cidade, conside-
rando casas de até 80 m². Se 
não bastasse esse aumento 
absurdo, este projeto favorece 
as classes mais altas, pois ca-
sas acima de 700 m², localiza-
das no centro da cidade terão 
redução de 5,3% no valor. 

Mais uma vez a conta recais 
sobre os servidores e a popu-
lação menos favorecida, prin-
cipalmente das periferias, que 
já sofrem com a pandemia, 
desemprego, em que muitos 
encontram-se sem renda.  
 

Já o prefeito e os vereadores? 
Não estão nem aí.

O PL 650/51 que trata da rees-
truturação do Nível Básico e Mé-
dio, entrará na pauta de votação 
da Câmara na próxima semana. A 
mobilização por valorização dos 
Agentes de Apoio, AGPPs e ASTs 
deve se somar na greve para exi-
gir a mais ampla valorização da 
carreira!

Na próxima semana, este e os 
demais projetos entram nova-
mente em pauta, o que reforça a 
greve dos servidores e a mobiliza-
ção para o dia 27 de outubro, dia 

Braços cruzados na UVIS Jaçanã:  
“Estamos em greve!”

Vereadores aprovam em 1ª votação os PLs 651 e 652 do Prefeito Nunes, que aca-
ba com abonadas e prejudica férias de servidores, além de aumentarem salários 
do Prefeito, seus secretários e de todos os comissionados por indicação política.

O Sindsep e o Fórum de Entida-
des construíram conjuntamente 
emendas para apresentar nos PLs 
650 e 652, em especial para pre-
servar as 10 faltas abonadas e as 
férias contadas anualmente, não 
como efetivo exercício. O Sindsep 
entende que o governo e a lideran-
ça do governo na Câmara deveriam 
suspender a tramitação dos PLs e 
estabelecer negociações com o Fó-
rum para resolver estes pontos, 
para correção do projeto e garan-
tindo a manutenção de direitos. 
Veja aqui as emendas produzidas 
pelo Sindsep e pelo Fórum de En-
tidades enviadas aos vereadores: 
www.tinyurl.com/PL652-2021

que será realizado um novo ato/
assembleia, às 14 horas, em fren-
te à Câmara.


