
TRABALHADORES DO SERVIÇO FUNERÁRIO: 

Os trabalhadores do serviço fu-
nerário se reuniram em plenária 
online, na noite de 10 de maio, para 
discutir sobre a concessão e Cam-
panha Salarial 2022.

Com relação à concessão do Ser-
viço Funerário Municipal, os traba-
lhadores resgataram os escândalos 
que envolvem o processo mais uma 
vez adiado “sine die” pelo Tribunal 
de Contas do Município (TCM), que 
apontou 14 irregularidades na li-
citação, além das denúncias vei-
culadas pela Band, envolvendo a 
ex-superintendente do SFMSP alvo 
de sindicância que apura desvios 
de R$ 28 milhões. 

Também foi informado aos traba-
lhadores sobre a reunião do Sindsep 
com o relator do TCM, o conselheiro 

Maurício Faria e equipe. No encon-
tro, os representantes do TCM in-
formaram sobre a necessidade do 
SFMSP fazer as alterações necessá-
rias e reconhecia o enorme trabalho 
realizado durante toda a pandemia 
da Covid. 

Na reunião, o conselheiro do 
TCM também relatou ao Sind-
sep que a intenção da empresa 
vencedora da licitação é contra-
tar uma terceira empresa para  
fiscalizar o contrato. UM ESCÂN-
DALO! 

É colocar a raposa 
pra cuidar do galinheiro. 

Decidimos então, na plenária, 
manter o contato com o TCM, mas 
ir também à Câmara Municipal pedir 

VAMOS À LUTA!

www.sindsep-sp.org.br

facebook.com/sindsep
(11) 97025-5497 • apenas mensagens
@sindsepsp Não à PEC 32
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audiência pública, já que a conces-
são do Serviço Funerário é de extre-
ma relevância pública, elevará os 
preços dos serviços e isso interessa 
a todo o conjunto da população de 
São Paulo. 

Também foi informado aos tra-
balhadores, durante nossa plenária 
online, que com a exoneração da 
superintendente, substituída pelo 
coronel da PM Fernando Alencar 
Medeiros, o Sindsep já solicitou 
audiência para que possa se apre-
sentar e levar a pauta de reivindi-
cações da categoria.

Em seguida, João Gabriel, presi-
dente do Sindsep, resgatou nossa 
campanha salarial de 2022, onde 
nossas perdas salariais superam os 
46%, índice de aumento que o pre-

feito aplicou para elevar seu próprio 
salário e de seus secretários, mas 
para nós não quer dar nada. E nós 
não vamos aceitar! Hora de ir pra 
cima e exigir a reposição das perdas 
salariais e das demais reivindicações. 

O dia 18 é muito importante para 
colocar governo contra a parede. E 
o serviço funerário tem que estar 
presente.

Após o debate decidimos inten-
sificar a convocação para a mani-
festação do dia 18 de maio, onde os 
trabalhadores do Serviço Funerário 
ficarão juntos para fazer o enterro 
simbólico com o caixão do prefeito 
Ricardo Nunes. 

UNIDOS SOMOS 
MAIS FORTES!

www.sindsep-sp.org.br
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