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Fale conosco  
pelo WhatsApp:  
11 97025-5497

GREVE  
GERAL  

14 DE JUNHO

Contra a Reforma  
da Previdência!

Salve na agenda de seu celular 
e envie um “oi” para rece-

ber notícias, enviar suas 
dúvidas e denúncias.

Em defesa das  
aposentadorias!
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NÍVEL BÁSICO  
E MÉDIO 
Reestruturação:  
Covas enrola.  
Nós vamos à luta  
por valorização! 
Pág. 8

SFMSP 
Vamos enterrar o  
projeto de privatização/
concessão  de Covas! 
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EDUCAÇÃO 
Educadores e estudantes 
nas ruas contra cortes  
na educação! 
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SAÚDE 
A luta contra a  
reestruturação  
do SAMU continua! 
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A luta contra a reforma da previdên-
cia do município vem desde 2015, 

quando foi apresentada a proposta do 
Sampaprev, no entanto no governo Do-
ria virou outra coisa, aumento da alíquo-
ta do Iprem, em até 19%, previdência 
complementar para todos e segregação 
de massas (criação de fundos para novos 
e para atuais servidores).

Em 2018, realizamos a greve dos 100 
mil servidores, um marco em toda his-
tória de luta da categoria. Entidades de 
todo o município e trabalhadores de to-
das as áreas da Prefeitura se reuniram 
contra o PL do Extermínio de João Doria!

Foram 20 dias de greve, 20 dias visi-
tando unidades, locais de trabalho, re-
alizando panfletagens, conscientizando 
os servidores e a população da impor-
tância do funcionalismo e da luta. Der-
rotamos naquele momento o PL de Do-
ria, mas não “baixamos a guarda”.

No final do ano, o governo Covas re-
tomou a votação do PL do Extermínio, 
retirando do PL a alíquota de até 19%, 
mas mantendo alíquota de 14% para to-
dos. Retirou a segregação de massas e 
estabeleceu a previdência complemen-
tar para os servidores que ingressarem 
no serviço após aprovação da lei. Um 
recuo, mas a “redução” salarial estava 
mantida em 3%. 

O prefeito se utilizou de todos os 
meios para aprovar o PL, negociou car-
gos, trocou subprefeitos, liberou emen-
das parlamentares e três secretários 
viraram vereadores. Após tudo isso, na 

calada da noite, no dia 21 de dezembro, 
à 01:30 da madrugada, os vereadores 
aprovaram em 1ª votação o PL e com-
pletaram a obra no dia 26 de dezem-
bro. Isso mesmo,  um dia após o Natal,  
o placar de 33 vereadores e um prefeito 
aprovaram o confisco salarial dos servi-
dores. Sob forte repressão da GCM, que 
não poupou munição para reprimir o 
ato dos servidores. 

Diante disso, as entidades do funcio-
nalismo decidiram por uma greve geral a 
partir do dia 4 de fevereiro de 2019, pela 
revogação da reforma  
da previdência de Doria/
Covas. 

A greve iniciou for-
te, foram  33 dias de greve, os servi-
dores municipais decidiram por sus-
pender a greve no dia 8 de março e 
manter a mobilização, agora, contra 
a reforma de Doria/Covas e de Bolso-

naro, a famosa PEC 06/2019, apre-
sentada ao Congresso no dia 20  
de fevereiro. 

Suspensa a greve, foi firmado  
um  acordo que passa pelo reconheci-
mento do direito de greve, sem punição 
aos grevistas, compensação e pagamen-
to dos dias parados. Foi apresentado 
ainda um calendário de negociação so-
bre vários pontos. Agora estamos cha-
mando para irmos pra cima do  governo,   
pois as mesas não estão acontecen-
do. Estão sendo adiadas, remarcadas 

e a enrolação continua. 
Exigimos a imedia-
ta instalação das me-
sas para que possamos  

discutir o que foi acordado, mas o  
governo “empurra com a barriga”  
as negociações e vamos continuar a  
batalha para acabar com o famigerado 
0,01%, com a mudança da lei salarial.

A previdência pública e solidária é uma conquista da classe trabalhadora. Sempre foi alvo  
de ataques que agora se intensificam tanto no governo Doria/Covas, quanto de Bolsonaro

Greve pela revogação da Lei 17.020/18 da Reforma da Previdência municipal de Bruno Covas

Foto: Elineudo M
eira (Chokito)

Defender nossas aposentadorias:  
mais do que nunca a luta continua!

Um exemplo de luta, união, 
mobilização e garra 

Expediente

Acompanhe  
as notícias  
do Sindsep  
em seu  
celular com  
nosso  
aplicativo

O prefeito se utilizou  
de todos os meios  
para aprovar o PL

SINDSEP |

EDITORIAL

Expediente: SINDSEP - Sindicato dos Trabalhadores na Administra-
ção Pública e Autarquias no Município de São Paulo |  Presidente: 
Sérgio Antiqueira | Secretário de Imprensa e Comunicação: João 
Batista Gomes | Equipe: Alexandre Linares, Letícia Kutzke e 
Pedro Canfora | Arte: Ebbios | Colaboraram nesta edição:   
Flávia Anunciação, Andrea Oliveira, Alexandre Giannecchini, 
Marco Dalama, Marco Antônio Pereira (Dieese), João Gabriel 
Buonavita e Luã Cupolillo. 
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Reforma da Previdência: nossas 
aposentadorias sob novo ataque!

PLENÁRIA ABERTA DO  
COMANDO DE MOBILIZAÇÃO  
DO SINDSEP PELA GREVE GERAL

28.05 (TERÇA) • 18 HORAS
Auditório do Sindicato dos Engenheiros  
Rua Genebra, 25 (próx. à Câmara Municipal)

Emenda constitucional 06/2019 do governo Jair Bolsonaro retira direitos do povo brasileiro  
e prepara caminho de miséria para aposentados e grandes lucros para os banqueiros

Servidores em greve contra confisco dos salários de Bruno Covas (março/2019)
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A capitalização  
individual acaba  
com o sistema de  
solidariedade social

A Reforma da Previdência do 
governo de Bolsonaro atingirá du-
ramente os servidores públicos. 
Se aprovada no Congresso Nacio-
nal dificultará o acesso ao benefí-
cio, reduzirá o valor das aposenta-
dorias e vai ignorar as diferentes 
realidades dentro do serviço públi-
co.

Pelas regras atuais, os homens 
se aposentam com 60 anos e com 
no mínimo 35 anos de contribui-
ção. As mulheres com 55 anos e 
30 de contribuição.

A proposta de Bolsonaro quer 
estabelecer a idade mínima de 65 
anos para homens e 62 anos para 
as mulheres e, tempo mínimo de 
contribuição de 25 anos, cinco 
anos a mais do que os trabalha-
dores da iniciativa privada, para 
que os servidores tenham aces-
so a 60% do salário benefício de 
aposentadoria. Para receber inte-
gralmente, o valor será acrescido 
de 2% por ano trabalhado após 20 
anos de contribuição para chegar 
no valor integral. Portanto, terá  
que chegar há 40 anos de contri-
buição. As regras valem para servi-
dores federais, estaduais e munici-
pais. Bolsonaro quer que estados 
e municípios elevem as alíquotas 
de contribuição dos servidores 
para até  14% em um período de 
até 180 dias após a aprovação, po-
dendo chegar a 22%. Essa reforma 
mostra com  clareza: o governo 
Bolsonaro, tal como Doria e Covas 
é formado por inimigos dos servi-
dores públicos.

Servidores são  
alvo na Reforma da  
Previdência federal

Se a reforma passar, mais sofrimento 
para o povo brasileiro se aposentar

Todos os benefícios, inclusive  
dos que já são aposentados e 
 pensionistas, perdem a garantia 
de reajuste pela inflação.

Nova forma de cálculo reduz o  
valor de todos os benefícios de 
quem vier a se aposentar ou  
receber pensão.

O salário mínimo deixa de ser o 
piso dos benefícios, que passam a 
poder ser inferiores a ele, inclusi-
ve para os que já são aposentados  
e pensionistas.

DIREITOS

A reforma da previdência traz  
uma completa transformação nos fun-
damentos da seguridade social, subs-
tituindo os princípios da solidarieda-
de, da universalidade, do provimento 
público de proteção social, por outros,  
baseados no individua-
lismo. 

A capitalização indi-
vidual, que acaba com 
o sistema solidário 
e, sem a contribuição dos  patrões e do 
Estado, toda a responsabilidade de con-
tribuição para a previdência recai sobre 
os  trabalhadores. Ainda desresponsabi-
liza o Estado de prover a proteção social  
e garante lucros enormes ao sistema fi-
nanceiro, ou seja, os maiores beneficiá-
rios da reforma serão os bancos. 

Todos os benefícios perdem a garan-
tia do reajuste anual pela inflação, até  
mesmo os já emitidos. Além disso uma 
nova forma de cálculo reduz o valor dos be-
nefícios e aumenta o tempo de contribui-
ção. O trabalhador precisará contribuir por 
40 anos, para que tenha direito a uma apo-

sentadoria com 100% da média de todas as 
contribuições. As pensões serão por cota. 
Por exemplo, se um aposentado morrer, 
deixando a viúva e uma filha menor de ida-
de, estas receberão metade da aposentado-
ria, mais 10% relativos a cada uma delas, 

ou seja, 20%; quando a 
filha atingir a maiorida-
de, os seus 10% deixarão 
de ser pagos e a viúva 
ficará com uma pensão 

igual a 60% do que o marido recebia. Além 
disso, as pensões ficarão sem a garantia, 
hoje existente, de que elas não podem ser 
inferiores a um salário mínimo. 

A contribuição dos segurados au-
menta, principalmente nos regimes 
próprios que são os servidores pú-
blicos. Para os servidores da cidade  
de São Paulo, o desconto pode aumen-
tar para mais do que os atuais 14% que 
o Prefeito Bruno Covas (PSDB) descon-
ta de modo absurdo. Ao mesmo tempo, 
os empregadores não são atingidos e  
as isenções permanecem. Mais uma vez 
quem paga a conta é o trabalhador.
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A portaria 190/2019 publicada pela 
administração do SAMU e a Secre-

taria Municipal de Saúde, fechou 31 ba-
ses, removendo as ambulâncias e os tra-
balhadores/as para unidades de saúde,  
sem localização estratégica e sem  
estrutura adequada para a assistência  
à população.

Rebelião contra portaria
Os trabalhadores/as do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU, se rebelaram, organizaram-se 
no Sindsep-SP. Realiza-
ram um movimento his-
tórico e responsável de 
paralisação progressiva 
por melhores condições 
de trabalho que permi-
tam a assistência rápida 
e de qualidade à população: os/as samu-
zeiros/as cruzaram os braços e lutaram 
pelos direitos dos paulistanos nos dias 1, 
9, 10, 16, 17, 18 e 23 de abril, algo nunca 

antes visto.

A luta continua
Com a suspenção da greve – após o 

governo ter aceitado negociar alguns 
pontos da pauta e que uma comissão de 
trabalhadores realizasse visitas nas uni-
dades para a construção de um relatório 
– começamos uma nova etapa em nos-
sa luta: entre os dias 30 de abril e 16 de 
maio, visitamos 63 pontos de assistência 
para verificar as condições destes locais. 

O que constatamos nesta pesquisa 
foi: equipes realocadas sem qualquer 
justificativa baseada em estudos epi-

demiológicos; mui-
tas ambulâncias não 
funcionam 24 horas 
por falta de equipes; 
muitas ambulâncias 
distantes das salas 
das equipes, sem es-

tacionamento coberto e sem local para 
higienização; muitos locais que não per-
mitem a saída ágil da ambulância; mui-
tos locais sem condições de desinfecção 
de materiais e equipamentos; muitas 

A luta contra a reestruturação  
do SAMU continua!
O desmonte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  
organizado pelo Dr. Takano não passará! 

SAÚDE

Ato em frente a Secretaria Municipal de Saúde exige revogação da portaria 190
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salas de descompressão insalubres, pe-
quenas e barulhentas; muitos locais em 
que a equipe tem que circular por entre 
usuários do SUS (gerando riscos de con-
taminações); banheiros “maquiados” e 
inadequados; a não diminuição do tem-
po técnico;  sete vazios assistenciais na 
cidade: condições que aumentaram o 
tempo resposta no atendimento à po-
pulação. Com o término dessas visitas, 
estamos elaborando um relatório para 
discutir as providências necessárias.

A luta contra a desestruturação do 
SAMU não acabou! Nossa luta é por um 
SAMU nas mãos da administração dire-
ta, com qualidade e agilidade na assis-
tência à população paulistana! 

O SAMU salva vidas! 
Vamos salvar o SAMU!

Nossa luta é por um 
SAMU nas mãos da  
administração direta, 
com qualidade e a  
agilidade na assistência 
à população paulistana!

DEPARTAMENTO 
JURÍDICO

Temos muitos direitos e o Sindsep 
está pronto para defendê-los!

Para mais informações: (11) 2129-2999  
das 9:00 às 17:30 horas

Horário de funcionamento do Departamento 
Jurídico é das 9:00 às 17:30 horas, de segunda a 
sexta-feira, contando com uma equipe  
sempre pronta para esclarecer suas dúvidas e 
defender seus direitos. 
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HSPM - Setor de Nutrição 
e Dietética: reforma sim, 
terceirização não!

Trabalhadores/as do Raio-X, coleta e copeiras hospitalar  
exigem retomada do pagamento da VOP e subsídio

Desde 2014 há uma luta pela reforma emergencial do setor e 
pela garantia da alimentação digna para servidores e pacientes

Ato pela VOP no HSPM

Protesto pela reforma do SND na Câmara

SAÚDE

Os servidores do HSPM  
lutam  por condições 

dignas de trabalho há anos. 
Com  diálogo, negociação, 
conscientização e enfrenta-
mento apresentamos nossas 
demandas para a Superinten-
dência, Conselho Gestor e Se-
cretaria Municipal de Saúde.  
Desde 2014 exigimos a refor-
ma e revitalização do Setor de 
Nutrição e Dietética - SND. Apesar das 
denúncias e reclamações, a precarização 
atingiu níveis absurdos por decisão da 
gestão do hospital. Somente com a ex-
posição na mídia da realidade dramáti-
ca é que arrancamos a reforma do SND. 

Perigo 
Nossa vitória exige da categoria a ne-
cessidade de seguirmos lutando. Os es-
forços são para que os serviços do SND 
não sejam terceirizados, prática comum 
do governo Covas. Isto não somente 
contraria o espírito do trabalho públi-
co, mas retira da administração direta 
mais de 120 postos de trabalho.  Duran-
te a reforma os trabalhadores do setor 
serão realocados. 
Uma situação de 
incerteza e angús-
tia. Por isso, não 
aceitamos nenhu-
ma terceirização. 
O Sindsep e os trabalhadores estive-
ram em uma reunião com o setor de 
Recursos Humanos do HSPM para as-
segurar que as realocações sejam feitas 
de forma criteriosa, respeitando suas 

No início do mês de abril os traba-
lhadores foram surpreendidos 

com a redução em torno de 30% no va-
lor de seus salários, sem prévio aviso, 
sem um comunicado por parte do RH. 
Os subsídios e VOP foram criados exa-
tamente para que os trabalhadores do 
HSPM não tivessem perdas salariais na 
migração do regime celetista para o es-
tatutário. No entanto, a PMSP mantém 

uma política de retirada de direitos e 
redução dos salários de seus servidores. 
O Sindsep continua na luta com os 
servidores contra essa retirada de di-
reitos. O próximo passo é entrar na 
justiça contra a Prefeitura para que 
os trabalhadores voltem a receber 
a VOP e o subsídio complementar,  
inclusive aqueles que sofreram cortes 
no início de 2017. 

HSPM em defesa das 
aposentadorias 
O Sindsep e o Sindicato dos 
Médicos de São Paulo (Simesp), 
organizaram conjuntamente no 
último dia 7 de maio, na porta do 
Hospital do Servidor Público Muni-
cipal um ato de divulgação da luta 
contra a reforma da previdência 
e uma coleta massiva de assina-
turas para o abaixo-assinado das 
Centrais Sindicais dirigido aos de-
putados federais para que votem 
contra a PEC 06/19 apresentada 
pelo governo Bolsonaro.

UBS Teotônio Vilela 
contra precarização das 
condições do SAMU 
O Conselho Gestor da UBS Teotô-
nio Vilela por iniciativa do movi-
mento de saúde, discutiu o impac-
to da instalação de um ponto de 
assistência do SAMU na unidade. 
A UBS já possuem um eswpaço li-
mitado para atender a população, 
com a vinda do SAMU para unida-
de, perderá um espaço importan-
te. Além disso, a equipe do SAMU, 
terá um espaço inapropriado para 
o seu trabalho. A UBS não é ade-
quada para a logística de urgência 
das ambulâncias e não possui um 
espaço para correta higienização e 
limpeza das ambulâncias. 

A reforma foi protelada até uma 
precarização tão dramática,  
que foi somente com a exposição 
das condições na mídia que  
se conseguiu êxito

necessidades e especificidades indi-
viduais. Exigimos o compromisso da 
gestão que expresse de maneira ine-
quívoca que tal realocação é provisória, 
terminando com a reabertura do setor. 
Convocamos o conjunto dos servidores a 
apoiar sua resistência contra as práticas 
abusivas da gestão atual e contra a mer-
cantilização da saúde pública, lançan-
do a campanha: “SND: Reforma SIM,  
Terceirização NÃO.”
 

Vale refeição 
Não aceitamos prejuízo para os traba-
lhadores. Quando  foi necessário inter-
romper os serviços realizados no SND, 
os servidores dos demais setores sofre-

ram, recebendo 
apenas um lan-
che, quando teria 
direito a um al-
moço — realizan-
do plantões de 12 

horas sem alimentação digna. Exigimos 
da gestão do HSPM a distribuição de va-
le-refeição enquanto não se normalizam 
as atividades do SND ou cada vez que o 
serviço seja interrompido.
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Professores/as
IDADE MÍNIMA - A reforma prevê idade mínima obrigatória para aposentadoria da 
categoria de 60 anos para homens e mulheres e aumenta o tempo mínimo de contri-
buição para 30 anos.

VALOR - Quem cumprir esses requisitos terá direito a 80% do valor do benefício. 
Para ter direito a 100% do benefício é preciso contribuir durante 40 anos.

MULHERES - As trabalhadoras docentes da educação serão o setor mais castigado, 
sendo obrigada a trabalhar 10 anos a mais para poderem se aposentar.

Servidores/as
IDADE MÍNIMA - A idade mínima será de 65 anos para homens e 62 anos para 
as mulheres e aumentar o tempo mínimo de contribuição para 25 anos para que os 
servidores tenham acesso a 60% do valor do benefício.

VALOR INTEGRAL - Para receber o valor integral, os servidores terão de contribuir 
por pelo menos 40 anos.

AUMENTO DO CONFISCO - Prevê aumento nos percentuais de contribuição dos 
atuais 14% para até 22%.
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O QUE VAI PIORAR PARA O QUE VAI PIORAR PARA 
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Professores/as
IDADE MÍNIMA - A reforma prevê idade mínima obrigatória para aposentadoria da 
categoria de 60 anos para homens e mulheres e aumenta o tempo mínimo de contri-
buição para 30 anos.

VALOR - Quem cumprir esses requisitos terá direito a 80% do valor do benefício. 
Para ter direito a 100% do benefício é preciso contribuir durante 40 anos.

MULHERES - As trabalhadoras docentes da educação serão o setor mais castigado, 
sendo obrigada a trabalhar 10 anos a mais para poderem se aposentar.

Trabalhadores/as Celetistas/INSS
IDADE MÍNIMA - Institui a obrigatoriedade da idade mínima para a aposentadoria de 
65 anos (homens) e 62 anos (mulheres), contribuição passa de 15 para 20 anos

VIÚVAS PERDEM - Reforma quer que a pensão paga a viúvas e órfãos de aposenta-
dos seja de 60% do valor do benefício de seu companheiro.

VALOR INTEGRAL - Apenas se contribuir por 40 anos.

RURAIS - A reforma ameça o direito à aposentadoria dos trabalhadores rurais e 
prevê 20 anos de contribuição e idade mínima de 60 anos para se aposentar.

O QUE VAI PIORAR PARA O QUE VAI PIORAR PARA 
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Agentes de apoio, AGPPs e ASTs exi-
gem reestruturação das suas carrei-

ras com valorização e direitos!
Desde o fim da histórica greve 

de 33 dias, quando o governo assi-
nou o acordo aceitando as mesas de  
negociação e o envio de um abono  
salarial emergencial retroativo a 
maio para AGPPs, ASTs e agentes 
de apoio, o governo tem feito todo  
o possível para evitar cumprir os  
seus compromissos. 

Até aqui houve apenas uma mesa 
de negociação, dois adiamentos de 
reuniões e até agora o abono não  
foi enviado para à Câmara Municipal!

Como um reconhecimento da 
defasagem de nossos salários, o 
governo acordou com as enti-
dades sindicais o envio de um 
abono salarial emergencial de 
R$200,00 para agentes de apoio 
e R$300,00 para AGPPs, enquan-
to debate a reestruturação. O  
abono será pago retroativo a 
maio de 2019.

A princípio ele valerá para 
todos os servidores da ativa da 
administração direta e autar-
quias, independentemente da 
remuneração. Nossa briga é 
para que seja estendido tam-
bém  aos aposentados.

Abono de Emergência já

Reestruturação: governo Covas enrola 
Nós vamos à luta por valorização!

Vamos nos organizar cada dia mais 
para conquistar o que temos direito! 
Exigimos o imediato envio do Proje-
to de Lei do abono emergencial para à 
Câmara. Exigimos um reajuste de pelo 
menos 40%! Exigimos uma verdadei-
ra negociação para uma reestruturação 
que contemple a todos: trabalhadores 
da ativa da Prefeitura e das autarquias, 
admitidos e aposentados!

Em plenária realizada no dia 16 de 
maio, dezenas de agentes de apoio, 
AGPPS e ASTs, decidiram pela convoca-
ção de um grande ato/assembleia para 
o dia 29 de maio, às 14 horas, na Câma-
ra Municipal. É fundamental a presença  
de todos!

Vamos fazer o prefeito  
ouvir a nossa voz!

Descaso com os servidores
É mais uma demonstração do desca-

so com que esse governo trata os ser-
vidores municipais, em especial os dos 
níveis básico e médio, que ajudam a mo-
ver a máquina da Prefeitura e amargam 
seis anos sem reajuste salarial. 

O troca-troca de secretários de Ges-
tão, além de prejudicar o conjunto da 
Prefeitura e do funcionalismo munici-
pal, é constantemente utilizado como 
desculpa para a enrolação nas mesas de 
negociação. Ninguém aguenta mais es-
sas desculpas!

Está claro que o governo não oferece 
outro caminho aos servidores munici-
pais, AGPPs, ASTs e agentes de apoio, 
que não seja se organizar e ir à luta para 
obrigar a Prefeitura a nos ouvir. Parece 
que o Sr. Bruno Covas é incapaz de re-
conhecer, de bom grado, a importância 
dessa categoria para o bom funciona-
mento dos serviços públicos da cidade 
de São Paulo.

NÍVEL BÁSICO E MÉDIO

Servidores não suportam mais o descaso da Prefeitura e preparam ato na Câmara dia 29/05

Servidores de nível básico e médio de SEHAB, SMDU, SEL exigem reestruturação

Foto: D
ivulgação Sindsep

PLANO ODONTOLÓGICO EXCLUSIVO 
PARA FILIADOS AO SINDSEP  
SEM CARÊNCIA, AMPLA COBERTURA  
E PRONTO SOCORRO 24 HORAS

(11) 2091.8794 •      (11) 9.9824.1612
www.solidente.com.br/sindsep
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O Sindsep, demais entidades sindicais 
e associações que representam os 

servidores do nível universitário, se reuni-
ram com o governo em uma mesa de ne-
gociação, a primeira em cinco anos, fruto 
da negociação da greve de 33 dias dos ser-
vidores municipais, a reunião foi realiza-
da dia 18 de abril.

Os dirigentes do Sindsep, João Ga-
briel Buonavita e João Batista Gomes, na 
mesa, reapresentaram a pauta de reinvin-
dicações, que os trabalhadores aprovaram 
em assembleia no 
processo de greve, 
em que constava a 
perda salarial atua-
lizada, dos últimos 3 anos, até o mês de 
abril de 2019, que é de 11,25%, segundo 
ICV (Índice de Custo de Vida)  -Diesse,  
bem como, 10% de reajuste, além da per-
da salarial.

O Sindsep também aproveitou a reu-
nião para reiterar que não aceita a polí-
tica de meritocracia que o governo ha-
via colocado no plano de metas e que 
foi rejeitado massivamente nas assem-
bleias da greve. E que todas as discus-
sões em relação as questões salariais 
deveriam ser realizadas em mesas, com  
os representantes dos trabalhadores e não 
discutidas a portas fechadas pela Secretá-
ria de Fazenda e do Governo. 

Pois eles mesmo informaram que a po-
lítica de meritocracia, dos 
2,4 salários mínimos que o 
governo colocou no plano de 
metas, estava sendo discuti-

do na Secretaria de governo e vai consu-
mir 200 milhões de reais.

O Sindsep ainda afirmou em mesa 
que o governo precisa realizar concur-
so público, chamar os já concursados 

do nível universitário. Ainda aproveitou 
para falar da situação em que se encon-
tra a assistência social que é dramáti-
ca, pela sobrecarga de trabalho e falta  
de equipe. O governo deixou expi-
rar o concurso que tinha condições 
 de chamar até 197  assistentes sociais.

Além da assistência, os dirigentes  
falaram das carreiras do nível universi-
tário que se encontram extremamente  
sobrecarregadas pela falta de concurso 
público.

O governo não propôs nada na  
mesa, apenas escutou as entidades, e 
aproveitou para apresentar, Clarice, a 
nova coordenadora da assessoria de  
relações do trabalho. Ela se mostrou  
na mesa disponível, mas infelizmen-
te não trouxe nenhuma perspectiva  
de negociação.

Primeira mesa de negociação  
em cinco anos é realizada

NÍVEL UNIVERSITÁRIO

Servidores não suportam mais o descaso da Prefeitura e preparam ato na Câmara dia 29/05

Retomada das negociações sem enrolação é fundamental para valorização dos  
trabalhadores do serviço público nas carreiras de nível universitário

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A perda salarial do nível  
universitário nos últimos  
3 anos é de 11,25%

O Sindsep acompanha a luta das as-
sistentes socias que foram aprova-

dos no concurso público de 2014 e não 
foram convocados. Vários atos foram 
realizados para que esses profissionais 
fossem chamados para suprir a falta 
de assistentes sociais na Prefeitura de  
São Paulo.

Os trabalhadores foram para a porta 
da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social,  inclusive che-
garam a invadir o saguão de entrada da 
Secretaria. 

O secretário interino Marcelo Amaral 
chegou a dialogar com os trabalhadores 
e se comprometeu a levar todas  as rei-
vindicações do Sindsep e dos concursa-
dos para o governo. 

No entanto, nada foi resolvido e no 
dia 24 de março o concurso expirou  
e os trabalhadores não foram cha-
mados, desrespeitando até mesmo 
as solicitações e determinações do  

Prefeitura deixa concurso expirar:  
Exigimos nomeação já!
 Há um enorme déficit de trabalhadores/as na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social - SMADS e Prefeitura não convoca concursados aprovados desde 2014!

Ministério Público do Estado de São 
Paulo.   

Diante disso, o Sindsep enviou um 
oficio para a Secretaria de Gestão,  
Fazenda, Assistência e Desenvolvimen-
to Social, Educação e Iprem, solicitan-
do uma reunião conjunta para tratar  

sobre o concurso. Ainda enviamos o  
oficio para o promotor que irá en-
trar com uma ação pela nomeação dos  
concursados. 

O Sindsep e os assistentes sociais  
que não foram nomeados seguem firmes 
na luta!

Servidores e concursados exigem da SMADS a convocação dos aprovados já

Foto: Elineudo M
eira (Chokito)
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Para mostrar a responsabilida-
de da Prefeitura no abandono do 
Serviço Funerário, chamamos os 
colegas a denunciar as condições 
de trabalho nos cemitérios, crema-
tório, agências, tráfego e polos.

Vamos mostrar para a socieda-
de que a realidade de abandono 

e desmonte é produto do descaso 
e má administração da Prefeitura. 
Ela que tem como objetivo claro 
piorar o serviço para abrir o cami-
nho para as funerárias privadas. 

Então grave um vídeo, faça uma 
foto. No vídeo não se identifique, 
apenas fale o nome do local e  

descreva o problema. Vamos  
distorcer a voz antes de divulgar.  
 
Envie para o WhatsApp  
oficial do Sindsep: 

(11) 97025-5497

DENUNCIAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO!

SERVIÇO FUNERÁRIO

Reunião e Sindicato Itinerante no SFMSP
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Prefeito Bruno Covas (PSDB) enviou projeto para Câmara  
Municipal de privatização do Serviço Funerário Municipal de  
São Paulo e aprofunda política de sucateamento e desmonte

Nossa luta contra a privatização/
concessão do Serviço Funerário 

terá que ser ampliada. Temos a notí-
cia de que o prefeito Covas enviou um 
Projeto de Lei (PL) à Câmara Municipal 
para incluir na Lei n° 16.703/17(que foi 
aprovada em 2017) “a hipótese de con-
cessão e/ou permissão de vários servi-
ços, obras e bens”. O PL tá com pedido 
de urgência, mas até o momento não foi 
lido na Câmara.

A relação prevê acrescentar, além 
dos cemitérios e serviços funerários, o 

Complexo de Interlagos, 11 mercados 
municipais, os reservatórios municipais 
de águas pluviais (piscinões), terminais 
de ônibus e áreas situadas em baixos de 
viadutos e pontes.

O prefeito e seu governo continuam 
dizendo que o SFMSP é o pior serviço 
da Prefeitura. Na verdade, isso faz par-
te dessa política de privatização, deixar 
piorar para privatizar. Mas nós vamos à 
luta. Queremos denunciar a precarieda-
de, a falta de pessoal e o abandono de 
todo Serviço Funerário.

Pagamento  
da insalubridade

Uma grande vitória. A ação 
judicial coletiva (2009) promovida 
pelo Sindsep foi vitoriosa. Desde  
março, o SFMSP esta pagando 
insalubridade com  base na deci-
são judicial, que tornou obrigató-
rio que o adicional seja pago em 
cima do B1. A decisão é retroativa 
a fevereiro, e o valor passou a ser 
de R$ 305,00.  

E os atrasados?
Em relação aos atrasados, re-

troativos de 2012 (decisão  
do juiz), estão sendo realizados 
cálculos individuais e serão envia-
dos para a Justiça, que irá deter-
minar o pagamento. No entanto, 
existe aqui duas possibilidades:  
RPV (Regime Pequeno Valor)  
ou precatório. 

No caso o RPV seria os atrasa-
dos até R$ 21.815,33. Segundo 
as informações podem ser pagos 
até o final deste ano. Se for aci-
ma desse valor, irá ser pago na 
forma de precatório. Portanto irá 
demorar mais. Novos pedidos de 
insalubridade, serão analisados 
individualmente.

A política de sucateamento é visível 
nos números produzidos pelo estu-
do do Dieese que será lançado nos 
próximos dias. A superexploração dos 

trabalhadores se dá pela ausência de 
concursos, fazendo os atuais servi-
dores trabalharem mais que o dobro 
no comparativo 2000/2018.

Total de número de servidores
2000 2008 2018

Número de Servidores* 2.163 1.545 1.020
(*) Soma do SFMSP, SSO e cargos de livre provimento

Total de sepultamentos e cremações em cada ano
2000 2008 2018

Sepultamentos 46.970 42.684 42.449

Cremações 3.511 5.717 10.588

Total 50.481 48.401 53.037

Média de sepultamentos e cremações por trabalhador
(média mensal no mês de janeiro de cada ano)

2000 2008 2018
Sepultamentos e  

cremações 22,9 31,3 52

Fonte: SFMSP.  Elaboração: DIEESE Subseção SINDSEP-SP.

O DESMONTE DO SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL

Vamos enterrar o projeto de 
privatização/concessão  
de Covas!
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EDUCAÇÃO

FORMAÇÃO

Educadores e estudantes nas ruas 
contra cortes na educação
Mais de 2 milhões de brasileiros foram às ruas no dia 15 de Maio contra cortes nos recursos federais 
da educação e o ataques às aposentadorias. Em São Paulo mais de 250 mil estiveram na Av. Paulista

Sindsep presente na greve nacional da educação em 15 de maio
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A decisão do governo Bolsonaro 
de cortar 30% dos recursos de cus-
teio (manutenção, limpeza, seguran-
ça, bolsas, transporte escolar e outros 
programas) detonou uma enorme mo-
bilização de trabalhadores da educa-
ção, estudantes e do povo brasileiro.  
Iniciativa das confederações sindicais 
do setor da educação, com apoio ime-
diato da CUT e da Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público Mu-
nicipal (Confetam), o dia 15 de maio vi-
rou um tsunami em defesa da educação 
e das aposentadorias.

“Um dia histórico. Educadores e es-
tudantes nas ruas. Uma enorme quan-
tidade de estudantes fazendo história. 
Não podemos aceitar a reforma da pre-
vidência e nem os cortes na 
educação. É uma demons-
tração clara que vamos cons-
truir o 14 de junho como a 
maior Greve Geral da história do Brasil. 
Vamos derrubar a reforma da previdên-
cia, os cortes na educação e esse governo 
Bolsonaro” afirmou Sérgio Antiqueira, 
diretor de Centro de Educação Infantil e 
presidente do Sindsep.

Maciel Nascimento, secretário dos 
trabalhadores da educação do Sindsep  
explicou que “a greve nacional da educa-
ção deu seu recado. Presidente chamou 

os professores e estudantes 
de idiotas úteis. As ruas abar-
rotadas contra ele. Dinheiro 
na educação não é gasto. É 

investimento no futuro”.  Eduarda Kai-
ser, servidora da educação municipal, 
deu seu recado “Faz 29 anos que sou 
funcionária pública da rede municipal. 
Falta um ano para eu me aposentar. Se 
a reforma da previdência passar, vou ter 
de trabalhar mais dez anos. Trabalhar 
mais dez anos na educação infantil não 
é possível, vou estar muito idosa. Vamos 
dar um recado para esse governo”.  

30 de maio e 14 de junho
Dia 30.05 os estudantes estão con-

vocando um Dia Nacional de Defesa 
da Educação, com apoio das entidades 
sindicais, onde a juventude vai man-
dar seu recado. A classe trabalhadora 
está se preparando para a Greve Geral 
em 14.06. Em São Paulo condutores  
do transporte coletivo e metroviários 
irão aderir à Greve Geral em defesa das 
aposentadorias.

Educação  
não é gasto.  
É investimento

Cursos de Formação Sindsep
Participe!

Inscrições:  
de 02 de maio a 04 de junho de 2019
Módulo I – 04 e 05 de julho
Módulo II – dias 28 e 29 de agosto 
Aulas das 9 às 18 horas

Inscrições:  
de 17 de maio a 17 de junho de 2019
Módulo I – dias 18 e 19 de julho  
Módulo II – dias 08 e 09 de agosto
Aulas das 09 às 18 horas

Faça sua inscrição: https://sindsep-sp.org.br/cursos 
Ou por email: secformacao@sindsep-sp.org.br ou telefone: 2129-2999 Ramal 255
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FORTALEÇA O SINDICATO! 
Seja um Representante  
Sindical de Unidade!

SEJA SÓCIO! FILIE-SE 
FORTALEÇA O SINDSEP  
NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS

A mais importante lição da nossa gre-
ve é que precisamos reforçar a orga-
nização dos servidores de São Paulo. 
Em cada unidade, em cada local de 
trabalho, é preciso garantir a presen-
ça da discussão, informação e organi-
zação da luta por nossos direitos.

O representante é a ligação do sindi-
cato com os trabalhadores. É a voz e 
os ouvidos no local de trabalho, aju-
dando a direção a ter acesso aos pro-
blemas, dúvidas e anseios dos traba-
lhadores e a viabilizar a ação coletiva 
por nossas reivindicações.

Como fazer a filiação
Visite a sede do sindicato e faça sua 
filiação na hora ou entre no site  
www.sindsep-sp.org.br/sindicalize-se  
e filia-se 

Traga junto uma cópia do último 
holerite, RG e CPF. Caso queira fazer 
pelo Correio, preencha a ficha que 
está disponível em nosso site e envie 

com as cópias do holerite, RG e CPF, 
para o Sindsep (A/C Departamento 
de Cadastro – Rua da Quitanda, 162 – 
Centro- São Paulo, Cep: 01012-010) 

Caso você tenha dúvidas,  
informe-se pelo telefone  
(11) 2129-2999 ou envie um e-mail 
para cadastro@sindsep-sp.org.br 

O que faz um  
Representante  
Sindical de  
Unidade (RSU)?
Acompanha as reivindicações e 
reclamações dos trabalhadores  
no local de trabalho;

Representa os trabalhadores  
da unidade frente a direção da 
unidade de trabalho (chefia  
imediata) e junto ao sindicato;

Leva as reivindicações dos  
trabalhadores à direção e  
instâncias do Sindicato;

Mantem os trabalhadores  
informados da atividade sindical;

Ajuda na filiação dos  
trabalhadores ao sindicato.

Jornal do Sindsep - Municipais/SP

Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública  
e Autarquias do Município de São Paulo  
Rua da Quitanda, 162 - Centro - Tel. (11) 2129 2999  
São Paulo/SP - CEP 01012-010

FECHAMENTO AUTORIZADO, PODE SER ABERTO PELA ECT

IMPRESSO

Os representantes se reúnem,  
ordinariamente a cada dois  
meses, podendo, em ocasiões  
extraordinárias se reunir mais  
vezes (greves, campanhas).
 
Para avançarmos na luta por rea-
juste salarial e contra o desmonte 
dos serviços públicos na cidade, 
precisamos de sua participação, 
auxiliando o Sindsep em seu local 
de trabalho. Juntos somos fortes!  
Juntos somos Sindsep!
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FIQUE SÓCIO E TRAGA OS COLEGAS DE SEU LOCAL DE TRABALHO PARA SE ASSOCIAREM TAMBÉM!

Ser sócio é ajudar a manter uma enti-
dade que está à sua disposição para  
defender, juntamente com você seus 
interesses. Desfrute de vantagens 
como assistência jurídica, colônia de 
férias, hotéis, pousadas, passeios 
em parques temáticos e muito mais 
com ótimos descontos. Também faça 
cursos para sua evolução funcional e 
desenvolvimento profissional.


