
DIA 07 
AGOSTO
SERVIDORES VÃO PARAR EM 
DEFESA DA UBS VERA CRUZ
Organizações Sociais que passam a controlar 
a saúde aumentam os gastos públicos e assumem 
unidades ao arrepio da legislação

Os trabalhadores/as da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vera 
Cruz decidiram que no próximo dia 7 de agosto vão paralisar 
suas atividades diante da entrada da Organização Social. O ato 
absurdo de entrega do equipamento público para uma entidade 
privada é repudiado pelos servidores e usuários da unidade. 

A UBS foi entregue para a Associação Saúde da Família no 
último dia 31 de julho. No dia 1º de agosto, os trabalhadores 
realizaram uma assembleia e decidiram pelo mobilização e 
participação da reunião junto a Secretaria Municipal de Saúde 
e na Câmara Municipal de São Paulo.

Diante do surto de sarampo na cidade, os servidores de-
cidiram manter a equipe de vacinação para realizar o atendi-
mento à população e informar as razões da paralisação dos 
demais atendimentos da unidade.
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Afastamento e aproveitamento 
dos servidores

Conforme o decreto 52.858/11, os servidores que atuam 
nas unidades da área da saúde, cujas unidades forem ab-
sorvidas em contrato de gestão (terceirizadas), poderão ser 
afastados para as organizações sociais ou reaproveitados em 
outras unidades da administração direta.

Não aceitamos a implantação da Organização Social 
e muito menos o desrespeito ao direito dos trabalhadores/as 
da unidade! 

Pedimos à população atendida que entenda as razões dos 
trabalhadores nessa mobilização em defesa da UBS Vera 
Cruz pública com administração direta.
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