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Senhoras vereadoras e senhores vereadores

Retirada do PL 621/16! Reajuste de 19,2% JÁ!
O Sindsep denuncia o descaso contra os servidores públicos aplicados pelo governo, 
do ex-prefeito João Doria e agora representado pelo prefeito Bruno Covas, que insiste 
em manter o PL 621/16 e o absurdo reajuste de 0,01%. Recentemente na Greve dos 
100 mil os servidores paralisaram suas atividades em protesto e estão dispostos a 
retomar as paralisações caso não prosperem as negociações.

Mesmo após o projeto 621/16 ser suspenso por 120 dias o Governo diz, em alto e bom 
tom, que contará com apoio dos legisladores para aprovação do projeto que prejudi-
ca diretamente todos os trabalhadores com perda de direitos e diminuição de salários. 
Reiteramos nosso pedido de retirada integral do PL 621/16.

Os parlamentares bem sabem da necessidade de recomposição salarial. Prova disto é 
o reajuste que receberam os funcionários da Câmara Municipal e os próprios vereado-
res, o que demonstra que não há crise orçamentária na Prefeitura de São Paulo. Apela-
mos à coerência de reajuste para todos os trabalhadores e, para tanto, pedimos 19,2% 
de reajuste (5,3% de maio de 2016 a abril de 2017; 2,9% de maio de 2017 a abril de 
2018; aumento real de 10%; totalizando 19,2%, conforme índices ICV-DIEESE), rom-
pendo assim com a política de 0,01%.

As mesas de negociação do SINP (Sistema de Negociação Permanente) não têm alcan-
çado seus objetivos. O Governo não quer negociar e já deixou claro que toda negocia-
ção ocorrerá na Câmara Municipal. Queremos saber qual é a posição de cada vereador?

Existe uma farsa de culpar os salários dos servidores pela falta de investimento na 
cidade. No entanto, as alegações são falsas. O máximo de despesas com pessoal que 
se chegou em 2017, incluindo o que se repassa ao Iprem, foi de 38%. Porcentagem 
que já foi maior há alguns anos. O governo a�rma que teve crescimento de 10% na 
arrecadação do IPTU e do ISS, maiores fontes de receita.

Não há a necessidade da reforma da previdência municipal e existe dinheiro su�ciente 
para realizar os reajustes justos pedidos pelos trabalhadores.

#retira621ja
#reajuste19%ja

CARTA ABERTA
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www.sindsep-sp.org.br

A assistência farmacêutica é muito importante nos cuidados à saúde 
da população, pois é ela quem realiza a orientação para o uso racional 
dos medicamentos. Não se trata somente de entregar remédios, mas 
sim garantir a necessária segurança, qualidade e efi cácia no uso de 
medicamentos, que, se tomados de forma errada, podem ser muito 
perigosos.

Acontece que, na Prefeitura de São Paulo, está em curso uma tenta-
tiva de desmonte a esse serviço essencial à população: 

O prefeito Bruno Covas está terceirizando a distribuição de 
medicamentos nos hospitais municipais. Colocando a respon-
sabilidade de que o remédio chegue aos pacientes sobre as 
costas de profi ssionais não habilitados, tirando a responsabi-
lidade dos farmacêuticos: profi ssionais que asseguram que os 
medicamentos sejam entregues aos usuários certos, nas doses 
prescritas e nas quantidades adequadas;

O secretário de saúde Edson Aparecido, está transformando 
as farmácias municipais em dispensários, que nada mais é que 
uma farmácia sem farmacêutico e sem assistência farmacêuti-
ca e, por não ter essa assistência, ele não pode dispensar me-
dicamentos controlados como antidepressivos, antibióticos, 
remédios contra convulsão, dentre outros. Isso quer dizer que 
a sua UBS, a sua AMA, o seu CAPS e o seu Posto de Saúde vão 
fi car sem esses remédios.

Essa é a segunda vez que a prefeitura tenta acabar com as farmácias 
municipais. No começo de 2017, o então prefeito João Doria tentou 
fechar cerca de 570 farmácias em unidades públicas de saúde, trans-
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ferindo a responsabilidade de entrega de medicamentos (que não é 
assistência farmacêutica) para as grandes redes de farmácias privadas, 
o que aumentaria os custos com os remédios a serem distribuídos à 
população e aumentaria a distância para quem precisasse retirar esses 
remédios. Essa tentativa foi barrada pela mobilização da população e 
dos trabalhadores da saúde.

  
Mais uma vez, precisamos nos mobilizar para que as farmácias muni-

cipais não sejam desmontadas, para que nenhum remédio deixe de ser 
entregue e para que todos tenham direito a uma orientação segura no 
uso de medicamentos. Não podemos permitir que a Prefeitura negue o 
direito à população a ter acesso a assistência farmacêutica.

DIA 15 DE AGOSTO, ÀS 12h30, JUNTE-SE NA DEFESA 
DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (RUA GENERAL 
JARDIM, 36 – PRÓXIMO À PRAÇA DA REPÚBLICA)

VAMOS SENSIBILIZAR O CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE E PRESSIONAR A PREFEITURA.


