
AVANÇOS NA ABERTURA DE DIÁLOGO 
COM O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO

Diante de reivindicações recor-
rentes dos/as servidores/as da 
Secretaria Municipal de Habita-
ção – SEHAB, o Sindsep encami-
nhou em 1º de junho, um ofício 
ao gabinete do secretário solici-
tando abertura do diálogo para 
que os trabalhadores e as traba-
lhadoras pudessem expor as suas 
demandas. 

Fruto disto, ocorreu no dia 08 
de agosto, uma reunião com o se-
cretário João Farias e seu chefe 
de gabinete Carlos Alberto Silva, 
na data foram colocadas as se-
guintes reivindicações: 

Nomeações de novas 
Assistentes Sociais 

Foi publicado no Diário Oficial 
do dia 06 de agosto, a nomeação 
dos novos assistentes sociais para 
SEHAB. No entanto, constava no 
documento que passados 15 dias 
da nomeação, se o candidato não 
se apresentasse na Secretaria de 
Habitação, ele deveria se apre-
sentar na Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimen-
to Social – SMADS, para tomar 
posse nela. Na data foi esclareci-
do pelo secretário de SEHAB que 
houve um erro na publicação e 

que o DOC  já  foi retificado.
O Sindsep faz parte do proces-

so de ação judicial movida pelo 
Ministério Público, que fez com 
que a Prefeitura efetivasse as no-
meações de assistentes sociais. 
Foi a pressão do sindicato jun-
to ao gabinete do secretário que 
contribuiu para que as nomea-
ções acontecessem. 

Cuidados com  
a Covid-19

Foi solicitado que a SEHAB 
faça contato com a UBS Repúbli-
ca para que realize o atendimen-
to aos servidores na execução de 
testes de Covid -19. Neste ponto o 
gabinete mostrou-se aberto para 

efetuar o contato com a unidade 
básica de saúde. 

Infraestrutura 
Os servidores informaram so-

bre a falta de equipamentos, mo-
biliário e infraestrutura básica 
para desenvolvimento adequado 
do trabalho, situação agravada 
com a chegada de novos servido-
res que sequer possuem acesso à 
e-mail.

Servidores também relataram 
as dificuldades que enfrentam 
com a falta de carros para reali-
zação das vistorias e visitas em 
área. Que muitas vezes o aplica-
tivo não atende e deixa os servi-
dores expostos a riscos diversos. 
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Violência e  
abuso de poder

Foi abordada também a ques-
tão da violência institucional, 
casos de assédio e racismo. In-
formamos que houve perdas de 
servidores que diante de situ-
ações vividas preferiram fazer 
permuta e assim levam todo o 
conhecimento técnico adquiri-
do que poderia ser aproveitado 
para o andamento dos trabalhos 
da SEHAB. Foi solicitado que 
haja a possibilidade de remoção 
interna, uma vez que com a che-
gada de novos servidores, ela se 
torna viável. 

O Sindsep sugeriu a realiza-
ção de uma formação sobre vio-
lência institucional, assédio e 
racismo, para que os servidores 
possam além de ter esse espaço 
de formação, posteriormente 
identificar se passam por algu-
ma dessas situações.

A ideia é que a formação seja 
o início de um trabalho junto 
aos servidores para denúncia 
e combate a essas práticas que 
tanto têm causado sofrimento 
aos trabalhadores. 

Sobre essas reivindicações, 
o gabinete de SEHAB solicitou 
que sejam feitas por escrito e 
encaminhadas ao chefe de gabi-
nete, que irá viabilizar o atendi-
mento. 

Fortalecimento dos 
RSU (Representante 
Sindical de Unidade)
Tem sido importante a orga-

nização dos trabalhadores da 
SEHAB e também a atuação dos 
RSUs com a chegada dos novos 
servidores. Assim, haverá pos-
sibilidade de escolha de mais 
representantes para fortalecer 
ainda mais essa organização. 
Recentemente houve a escolha 
de mais um. No momento a se-
cretaria conta com três repre-
sentantes sindicais de unidade, 
mas há a possibilidade de do-
brar o número de acordo com 
as categorias a serem represen-
tadas.

Novos RSU no  
Edifício Martinelli

Graças ao empenho de servi-
dores de SMUL o Sindsep con-
seguiu espaço para uma reunião 
informativa sobre a campanha 
salarial, realizada em 21 de ju-
lho.

Houve a participação amplia-
da dos trabalhadores do condo-

mínio Martinelli com servidores 
das Secretarias: SMUL, SEHAB 
e SMSUB. 

Conseguimos através da par-
ticipação dos servidores eleger 
mais três representantes sindi-
cais de unidade para a SMUL.

Necessidade que os servido-
res de SEHAB sempre aponta-
ram como um desafio. 

Agora é reforçar a luta dos tra-
balhadores do Martinelli para 
que juntos possam avançar.

Secretaria das 
Subprefeituras

O Sindsep enviou um ofício, 
sem resposta até a presente 
data, solicitando a realização 
de reunião informativa com 
os servidores, como não hou-
ve resposta os trabalhadores 
de SMUL e SEHAB realizaram 
contato com alguns servidores 
de SMSUB e os convidaram 
para a reunião. Houve também 
a participação de servidores de 
SMSUB. Prova que a união dos 
trabalhadores das Secretarias 
que estão localizadas no Marti-
nelli faz toda a diferença.

OUTROS INFORMES
O Sindsep foi convidado por meio de seus RSU’s para participar da integração 

dos novos servidores da SEHAB, no dia 15 de julho. Momento importante para 
promover a importância da luta sindical em tempos tão difíceis. 

O Sindsep com grande alegria cedeu o espaço da sua antiga Sede (Rua da 
Quitanda 162), para a realização do arraiHABI (o arraiá da SEHAB), no dia 05 de 
agosto, que também tinha como foco a recepção dos novos concursados. Afinal 
também precisamos desses momentos para fortalecer nossas energias.

Servidoras/es de SEHAB na luta por 
melhores condições de trabalho

Reuniões com trabalhadoras (es) do Martinelli: SMUL, SMSUB e SEHAB


