
 
 

 
  
 
OFÍCIO CONJUNTO - MESA TÉCNICA (N.º 03/2020) 

São Paulo, 14 de abril de 2020. 

 

Ao 
Exmo. Sr. Secretário Municipal da Saúde  
Edson Aparecido dos Santos 
(Rua General Jardim, n.º 36) 
 
 
C/C: Exmo. Sr. Prefeito da Cidade de São Paulo 
        Bruno Covas Lopes 
        (Viaduto do Chá, n.º 15) 
 
C/C: Exma. Sra. Secretária Municipal de Gestão  
        Malde Maria Vilas Bôas 
        (Rua Boa Vista n.º 280) 
 
 
REF.: CONFIRMAÇÃO E CONSECUÇÃO DO ACORDO EM MESA 
 

 
 
Considerando: 
 

• O papel sindical das entidades aqui representadas, com o apoio dos membros do Conselho 
Municipal de Saúde e do Conselho Federal de Enfermagem subscritos, de defender o 
conjunto de trabalhadores do serviço público e da rede privada que hoje atuam nos serviços 
essenciais como linha de frente no combate ao Coronavírus; 
 

• O papel social das entidades sindicais aqui representadas, com o apoio dos membros do 
Conselho Municipal de Saúde e do Conselho Federal de Enfermagem subscritos, de não 
medir esforços na cooperação com a sociedade no enfrentamento da pandemia, o que em 
seu âmbito de atuação significa ter trabalhadores essenciais protegidos e seguros para 
salvar, cuidar e proteger a população da cidade, especialmente aquelas que vivem em 
situações mais precárias devido às desigualdades sociais na Capital e no Estado; 

 

• A necessidade de cumprir os objetivos da mesa técnica de cooperação das entidades civis 
com a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento à 
Pandemia; 

 

• Que todas as informações sobre trabalhadores de serviços essenciais mortos por COVID-
19 ou com suspeita foram obtidas pelas redes sociais para então serem publicadas pela 
imprensa, e só posteriormente divulgadas pela SMS; 



 
 

 
  
 

 
• Que todas as informações sobre adoecimento de trabalhadores, encaminhadas pelas 

entidades para a SMS, SMG e Prefeitura e divulgadas pela imprensa, foram baseadas em 
dados oficiais do Diário Oficial do Município, da Secretaria Municipal de Saúde e das 
informações prestadas pelo próprio Secretário durante a Mesa Técnica do dia 07 de abril, 
e que qualquer desses dados puderam e ainda podem ser contestados pelo Sr. Secretário 
oficialmente com dados que se contraponham; 
 

• Que todas as informações de falta de EPIs reportadas pelas entidades, documentalmente, 
ou durante as intervenções nas reuniões da mesa técnica, com grande repercussão na 
imprensa, foram fielmente baseadas em denúncias encaminhadas por trabalhadores por 
nossos canais e/ou visitas nas próprias unidades; 

 

 
   Os subscritores do presente ofício conjunto registram abaixo um conjunto de 
propostas apresentados para o Sr. Secretário de Saúde, durante a mesa técnica ocorrida 
na data de hoje pela manhã, com o objetivo de superar o desencontro de informações, 
aprimorar o processo de transparência na relação da gestão com a sociedade civil, permitir 
que os problemas que colocam em risco trabalhadores e usuários sejam rapidamente 
solucionados, e ampliar os atores no debate com os governos municipais e estadual, na 
busca de saídas para suprir a escassez de materiais e equipamentos essenciais no 
combate à COVID-19. Abaixo dos pontos seguem as respostas do Sr. Secretário. 
  
*Propostas das entidades subscritas e posição do Sr. Secretário* 
  
*1.* Fornecimento regular (duas vezes por semana) de informações pela SMS sobre:  
 

a. Aquisição de EPIs  quanto a origens (inclusive de doações), quantidades, 
especificidades, destinação e prazos; 

b. Aquisição de testes para os trabalhadores e prazos para a testagem; 
c. Número de afastamento dos trabalhadores com suspeita de COVID-19; 
d. Número de trabalhadores testados para COVID-19, e de confirmados; 
e. Relação de trabalhadores que foram a óbito por COVID-19 e com suspeita; 
f. Números de contratações de trabalhadores com quantidade por locais, cargos e tipo 

de vínculo. 
 

*Resposta do Secretário:* _Criação de um boletim semanal a ser apresentado à mesa 
técnica e publicizado com as informações solicitadas sobre EPIs e sobre trabalhadores._ 
  
 
*2.* Abertura de acesso das entidades para visitas às unidades junto ao COFEN para 
averiguação das denúncias que chegarem às entidades e geração de dados para o 
Observatório criado pelo Conselho; 
 
 



 
 

 
  
 

*3.* Criação de um canal direto da SMS com as entidades que permita que as denúncias 
sejam encaminhadas para rápido retorno quanto às soluções que estão sendo tomadas e 
os respectivos prazos a serem respondidos junto às informações regulares do item 1. 
 
*Resposta do Secretário:* _Estabelecer com os diretores dos hospitais um canal para 
diálogo com as entidades que permita acesso a informações e resposta às questões 
trazidas._ 
  
 
*4.* Convidar para reunião da mesa técnica com pauta única e participação de 
representantes dos patrões e dos trabalhadores nos ramos dos químicos e dos 
metalúrgicos par buscar alternativas de reconversão das indústrias para produção de EPIS, 
insumos e  equipamentos, discussão já foi iniciada na CUT entre os sindicatos do ramo.  
 
*Resposta do Secretário:* _Propor ao Prefeito a inclusão dos representantes dos 
trabalhadores do ramo na discussão sobre reconversão da indústria já iniciada com a 
FIESP._ 
  
   
  Diante das respostas do Secretário, ainda que não correspondam exatamente ao 
proposto originalmente, são medidas importantes que precisam seguir encaminhamento 
imediato para avançarmos com as resoluções originadas pela mesa técnica, de forma a 
atendermos os objetivos comuns de defenderemos trabalhadores e a população. Assim, 
requeremos a formalização da resposta ao presente como confirmação e consecução do 
acordo em mesa. 
 
  No aguardo.  

 
Respeitosamente, 

 
SINDSEP 

Sérgio Ricardo Antiqueira 
 

SIMESP 
Eder Gatti Fernandes 

 
SEESP 

Solange Caetano 
 

SINDICOMUNITÁRIO 
José Jailson da Silva 

 
Leandro Valquer de Oliveira 

Membro do Conselho Municipal de Saúde 
 

Jefferson Caproni 
Membro do Conselho Federal de enfermagem 


