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É muito importante a mobilização dos(as) 
trabalhadores(as) contra o Lei 17.020/18. Lei 
que institui a Reforma da Previdência para os 
servidores municipais de São Paulo e que au-
menta de 11% para 14% o confi sco dos salários, 
mesmo após anos sem reajustes salariais: são 
3% a mais de desconto para o trabalhador, o 
que equivale a 11 dias de trabalho por ano. 

Diante deste absurdo, uma assembleia con-
junta de todos os sindicatos representantes 
dos servidores públicos municipais decidiu por 
uma GREVE GERAL UNIFICADA a partir do 
dia 4 de fevereiro de 2019, com uma reivindi-
cação clara: A REVOGAÇÃO DO CONFISCO 
SALARIAL imposto pela Lei 17.020/18.

Assim sendo, esta cartilha tem o objetivo de 
esclarecer algumas dúvidas, bem como sugerir 
ações e estratégias para a construção da greve.

Como no serviço público, não há uma lei de 
greve regulamentada, a Lei 7.783 de 28 de ju-
nho de 1989, que regulamenta o direito de greve 
para os trabalhadores da iniciativa privada, é 
utilizada como parâmetro. 

O que diz a Lei:
Art. 1º É assegurado o direito de greve, competindo 
aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 
exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio 
dele defender.

Art. 2º Para os fi ns desta Lei, considera-se legítimo 
exercício do direito de greve a suspensão coletiva, 
temporária e pacífi ca, total ou parcial, de prestação 
pessoal de serviços a empregador.

Art. 6º [...] 
§ 2º É vedado às empresas adotar meios para cons-
tranger o empregado ao comparecimento ao tra-
balho, bem como capazes de frustrar a divulgação 
do movimento.
[...]

Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão 
de negociação, mediante acordo com a entidade pa-
tronal ou diretamente com o empregador, manterá 
em atividade equipes de empregados com o propó-
sito de assegurar os serviços cuja paralisação resul-
tem em prejuízo irreparável
[...].

Art. 10 São considerados serviços ou atividades 
essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e 
distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; 
II - assistência médica e hospitalar; 
III - distribuição e comercialização de medicamen-
tos e alimentos; 
IV - funerários; 
V - transporte coletivo; 
VI - captação e tratamento de esgoto e lixo; 
VII - telecomunicações; 
VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioa-
tivas, equipamentos e materiais nucleares; 
IX - processamento de dados ligados a serviços es-
senciais; 
X - controle de tráfego aéreo; 
XI - compensação bancária.

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sin-
dicatos, os empregadores e os trabalhadores fi cam 
obrigados, de comum acordo, a garantir, duran-
te a greve, a prestação dos serviços indispensáveis 
ao atendimento das necessidades inadiáveis 
da comunidade

A GREVE/PARALISAÇÃO CONTRA A REFORMA DA PREVI-
DÊNCIA E OS TRABALHADORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS
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SERVIDOR EM ESTÁGIO 
PROBATÓRIO TEM DIREITO A GREVE

Foi garantido pelo Estatuto do Servidor que o servidor em estágio probatório só será exonerado 
nos casos de comprovada insufi ciência, indisciplina, insubordinação, falta de dedicação ao servi-
ço ou má conduta. Portanto, não há qualquer impedimento de participação em GREVE, que é um 
direito constitucional.

SUGESTÕES PARA A CONSTRUÇÃO 
DA GREVE DO DIA 4 DE FEVEREIRO:
• A greve precisa de muito trabalho e de um 
tempo hábil para ser construída, ela não surge 
imediata e espontaneamente. As informações 
pertinentes ao processo de construção do 
movimento devem ser amplamente divulgadas 
e socializadas para que todos e todas possam 
se implicar no processo do modo consciente 
e convicto;

• Os comandos de mobilização regionais e o 
comando de greve (junto com os RSUs – Repre-
sentantes Sindicais de Unidade) são as instân-
cias de articulação do movimento dos trabalha-
dores junto ao sindicato;

• Todos os trabalhadores podem se unir aos co-
mandos regionais de mobilização com, pelo me-
nos, um representante por unidade de trabalho, 
garantindo que a pauta componha as propostas 
e ações de tais comandos;
 

• Cada comando regional de mobilização deverá 
defi nir/eleger uma unidade da Prefeitura como 
um “Polo de Aglutinação, Concentração e Mobi-
lização Regional”;
 

• Envolver, ao máximo, todas as categorias. Os 
sindicatos de categoria dos profi ssionais que 
estão construindo conjuntamente a greve defl a-
grada para o dia 4 de fevereiro;

• Nas ações de greve e paralisação, quando hou-
ver atendimento ao público, o setor de recepção 

das unidades deve ser paralisado;

• Os trabalhadores das unidades em que há 
atendimento ao público devem se revezar na 
porta da unidade para orientar a população 
quanto aos motivos da paralisação/greve – o 
ideal é conversar e distribuir documentos expli-
cativos (como “carta aberta à população”, etc.); 

É importante que a população esteja in-
formada sobre os limites de atendimento 
naquela unidade. O porquê da greve e os 
responsáveis por essa situação (que é o go-
verno). Estas informações devem se dar por 
meio de cartazes colados na recepção, carta 
aberta à população e pelos próprios traba-
lhadores que serão escalados para função;

Nas ações de greve e paralisação, os 
trabalhadores devem estabelecer diálogo 
com os Movimentos Sociais na tentativa de 
obter apoio;
         
 Durante a greve, deve-se realizar manifes-
tações, atos e protestos nas regiões em fren-
te às grandes unidades da Prefeitura (como 
os grandes hospitais), de preferência, reali-
zar essas ações nas grandes avenidas próxi-
mas como modo de chamar a atenção para 
nossas pautas.
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A DESCONSTRUÇÃO DO MITO 
“SERVIÇOS ESSENCIAIS NÃO PODEM PARAR”

Serviços essenciais para a população necessi-
tam de ATENÇÃO ESPECIAL por parte dos 
governos. A ausência destes cuidados por parte 
das gestões provoca a necessidade de reação 
por parte dos trabalhadores. Após esgotado 
todos os mecanismos de negociação, quando 
estes são realizados, os trabalhadores têm que 
lançar mão do direito de greve, garantido pela 
constituição brasileira.

Muitas vezes esse mecanismo não é usado 
só em defesa dos direitos dos trabalhadores (o 
que seria justo), mas também para defender os 
próprios usuários dos serviços, que têm aten-
dimento prejudicado pela falta de condições de 
trabalho, pela falta de materiais, de insumos, 
pela precariedade na ambiência e falta de RH. 
Situações que colocam em risco a integridade 
dos munícipes e a própria segurança dos tra-
balhadores, que são os primeiros abordados, 
questionados, ameaçados quando a população 
percebe a precarização do atendimento.                            

Nós, trabalhadores de serviços essenciais, 
temos consciência dos prejuízos causados por 
uma greve, por isso agimos de forma muito cui-
dadosa e responsável, pois temos compromisso 
com a integridade dos cidadãos. Porém somos 
os que mais têm conhecimento da precarização 

e do descaso das autoridades para com o aten-
dimento da população e para com os trabalha-
dores que executam esse serviço. Deste modo, 
é necessário que cada trabalhadora e cada 
trabalhador tenha consciência do seu papel, da 
sua importância e da precariedade a qual está 
submetido no seu dia a dia, também é necessá-
rio que cada trabalhadora e cada trabalhador 
compartilhe essas condições com a população, 
esclarecendo para ela as causas, os responsáveis 
e as consequências de tal situação (tanto para o 
cidadão quanto aos trabalhadores).

Nós trabalhadores pecamos quando não 
denunciamos, quando não nos organizamos, 
quando não reagimos. Quando fi camos calados, 
reclamando individualmente e inertes à situa-
ção, estamos dizendo que “está tudo bem”, que 
“nada precisa mudar”, assim a situação real-
mente não muda, só piora. 

As consequências nós conhecemos: as frus-
trações, o adoecimento, a insegurança, a falta 
de respeito, inclusive, muitas vezes por parte do 
munícipe, que é levado ou conduzido a ter uma 
imagem negativa do funcionário, enxergando 
nele a responsabilidade da precarização. Com 
muita serenidade o governo transfere a culpa de 
qualquer evento negativo para os trabalhadores.

REFLEXÕES SOBRE AÇÕES DE GREVE 
EM SERVIÇOS DE ORDEM ESSENCIAL

Os serviços de ordem essencial podem ser paralisados dentro de determinadas regras. Tal fato 
(jurídico e administrativo) pode gerar insegurança no momento das ações de greve e paralisação. 
Seguem abaixo questões para orientação dos trabalhadores da saúde:

• No caso dos serviços de ordem essencial,
 a administração municipal deve ser comunica-
da 72 horas antes do início da paralisação/greve 
de modo que não haja problemas jurídicos/ad-
ministrativos para os grevistas, conforme ar-

tigo 13 da lei 7.783/1989. A comunicação da 
greve será realizada pelo Sindicato dos Traba-
lhadores na Administração Pública e Autarquias 
no Município de São Paulo – SINDSEP 
(Sindsep-SP);
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• A lei não defi ne a priori a porcentagem de tra-
balhadores que devam permanecer em deter-
minados setores (como os setores de urgência e 
emergência). Por exemplo, não há defi nição de 
lei que estabeleça que 20% ou 30% dos trabalha-
dores de um Pronto Socorro ou do Serviço Fune-
rário devam permanecer em seus postos. A regra 
inicial que se coloca no atendimento à popula-
ção é a da responsabilidade e da ética para com 
o cidadão: o ideal é que a equipe decida quantos 
trabalhadores permanecerão em serviço de acor-
do com a situação e da essencialidade de cada 
unidade/setor/serviço. Juridicamente, após o 
início do movimento deve ser buscada uma de-
fi nição conjunta entre os dirigentes sindicais e/
ou Comandos de Greves com a Administração 
(dirigentes dos órgãos públicos), para garantir 
durante a greve/paralisação, a prestação de ser-
viços indispensáveis ao “atendimento das neces-
sidades inadiáveis da sociedade”, ou seja, após o 
início do movimento, para que não haja punições 
aos trabalhadores a porcentagem de trabalhado-
res a manterem o andamento do serviço deve ser 
negociada junto à administração. 

• Providenciar fi ta para o braço, adesivos 
para os trabalhadores que irão cobrir o plan-
tão, para mostrar que eles não são fura greve ou 
parasitas. A identifi cação indica que ele aderiu 
ao movimento.

• Onde houver serviço de nutrição (bandejão, 
restaurante dos funcionários, setor de nutrição 
e dietética, etc.), o setor deve ser parcialmente 
paralisado como modo de estimular a parali-
sação dos trabalhadores dos demais setores da 
unidade em questão. Nestes casos, o forneci-
mento de alimentação deverá ser paralisado so-
mente para os trabalhadores, a alimentação dos 
paciente não deve ser interrompida (seguindo 
as regras do bom senso e da ética para com a 
vida humana);

• Organizar uma equipe de emergência em to-
dos os setores de assistência.  Quem organiza? 
Ela dá muito certo, quando os próprios trabalha-
dores organizam, avaliando a complexidade da 
unidade. A própria equipe vai determinar o nú-
mero mínimo necessário para não colocar em 
risco a assistência.
         
• Se a paralisação durar mais que um dia, é re-
comendável fazer rodízios a critério da equipe.
 Conversar e envolver, quando possível, os muní-
cipes. Isso é muito importante, é necessário que 
a gestão sinta algum impacto no movimento nas 
unidades e que a população perceba que apesar 
da greve, o trabalhador tem compromisso com o 
cidadão sem abrir mão de nenhum direito. A po-
pulação também precisa perceber que não somos 
voluntários, somos profi ssionais, qualifi cados 
para a função. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
O sindicato não coage nem obriga trabalhadores a entrarem em 

greve, o sindicato trabalha com a conscientização e com a implica-
ção dos trabalhadores no movimento de greve/paralisação. É a ação 
do conjunto dos trabalhadores (não somente a ação dos dirigentes 
sindicais) que constrói um movimento forte: mobilize-se e mobilize 
seus companheiros.

Estamos vivendo um momento importante, normalmente nes-
sa época do ano os sindicatos estão organizando os trabalhadores 
em função de uma pauta de reivindicações que inclui reajustes de 
salários ou/e reposição de perdas. No entanto, numa situação atípi-
ca, nosso foco de organização e mobilização lamentavelmente está 
voltado a resistência para não perder direitos conquistados, como é 
o caso da Reforma da Previdência. É nesta perspectiva que o sindi-
cato convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras a se organizar 
e mobilizar para a greve no dia 4 de fevereiro.

Em defesa dos nossos direitos. 
Ninguém solta a mão de ninguém! 

Nenhum direito a menos!


