
Considerando que a mudança de discurso do Governador do Estado e 
Prefeito da Cidade de São Paulo de uma semana para outra, reforçaa 
tese que os referidos governantes sofreram pressão do poder econô-
mico para fl exibilização do isolamento social;

 Considerando que o Dr. Dimas Covas, diretor-geral do Instituto Butan-
tã e ex-diretor do Centro de Contingência para a covid-19 do governo 
de São Paulo, em entrevista à imprensa, criticou o plano de reabertura 
do comércio, considerando “precoce”, em particular quando a capital 
atinge uma média 1.940 casos novos e o Estado ultrapassa a marca de 
10 mil mortos por coronavírus.

Considerando que a curva epidemiológica ascendente atinge toda a 
região metropolitana de São Paulo, onde São Paulo faz parte desse 
conjunto de cidades interligadas;

Considerando que a taxa de ocupação de UTI na região metropolitana 
ultrapassa os 80% e que estão interligadas pelo sistema de regulação 
do Estado de São Paulo, denominado de CROSS;

Considerando que o número de testagem no município de São Paulo é 
um dos mais baixos do mundo, impedindo estudo mais aprofundado 
para rastreamento epidemiológico consistente;

Considerando que o diretor-geral da OMS (Organização Mundial da 
Saúde), Tedros Adhanom Ghebreyesus, repetidas vezes, em entrevis-
ta, assevera que uma das principais medidas de combate à pandemia 
da covid-19 é o isolamento social;
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Considerando que os critérios adotados mundialmente para fl exibi-
lização do isolamento social não foram ainda atingidos pela região 
metropolitana de São Paulo: curva epidemiológica em descendência e 
taxa de contaminação abaixo de um por duas semanas consecutivas;

Considerando que a proposta de fl exibilização não foi discutida com 
as representações sindicais (sindicatos e associações), em particular 
os da área da saúde, abandonando, assim, a ciência e a medicina;

O FÓRUM DE ENTIDADES SINDICAIS DO SINP SISTEMA DE NEGO-
CIAÇÃO PERMANENTE SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO
vêm apresentar nota técnica e manifestação de repúdio à proposta de 
fl exibilização do isolamento, neste momento, e requer imediata revi-
são das medidas adotadas que visam a cedência do isolamento social.

APROFEM – Sindicato Dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo.
ADAM – Associação dos Administradores Municipais de São Paulo.
SINDILEX - Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Municí-
pio de São Paulo
AMAASP – Associação Municipal dos Agentes de Gestão de Políticas Públicas e Agentes de 
Apoio de São Paulo
SEAM – Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Município de São Paulo
SINPSI – Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo ASMUSP- Associação dos Servido-
res Municipais de São Paulo
SEESP - Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo
SASP – Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo
SEDIN - Sindicato dos Educadores da Infância.
SINESP - Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo. 
SINDAF- Sindicato dos Auditores Fiscais do Município de São Paulo.
ANIS - Associação dos Servidores de Nível Superior do Município de São Paulo
SIMESP – Sindicato dos Médicos de São Paulo.
FASP - Federação das Associações Sindicais e Profi ssionais de Servidores da 
Prefeitura do Município de São Paulo
AEMSP – Associação dos Escriturários Municipais de São Paulo
SINDGUARDAS – Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo
SINFAR- Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo
ACMSP – Associação dos Contadores Municipais de São Paulo
SINDSEP - Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Munícipio 
de São Paulo.
ASMUSP – Associação dos Servidores Municipais de São Paulo.
SINDSAUDE – Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo

7

8

9

SUBSCREVEM ESTE DOCUMENTO AS SEGUINTES ENTIDADES:

www.sindsep-sp.org.br

ADAM
Associação dos dministradores 

Municipais de São Paulo


