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Carta Aberta à população de São Paulo

Os Servidores Públicos Municipais estão em Estado de Greve. Isso significa 
que estamos trabalhando e queremos negociar com o prefeito. Somente 
entraremos em greve se as nossas principais exigências não forem atendidas. 
Queremos garantir melhores condições de trabalho.

Hoje, quem precisa do serviço público sabe a dificuldade que é conseguir 
atendimento nas condições que merece a população de São Paulo. Sabemos 
da falta de profissionais na saúde, as dificuldades de atendimento para 
políticas sociais, os problemas que estamos tendo com a dengue, a 
insuficiência nos diversos serviços oferecidos na cidade. Tudo isso é fruto de 
um processo antigo de desmonte dos serviços públicos realizados desde as 
últimas administrações municipais. Não dá mais para aguentar.

A população foi às ruas em 2013 porque querem serviço público de 
qualidade. E é o que queremos também! É por isso que vamos para a rua!

No dia 27 de maio faremos uma grande paralisação na cidade para 
manifestarmos nossas reivindicações e exigir do prefeito que honre os 
compromissos e mudanças assumidos com a cidade.
 
Queremos maior número de servidores concursados para atender a 
população e precisamos de condições de trabalho para oferecer serviços com 
qualidade, mediante a grande demanda de serviços que a Prefeitura não tem 
oferecido. Queremos também que o prefeito Haddad faça a mudança da lei 
salarial que Maluf criou em 1994 para impedir a recomposição da inflação, 
que come os salários dos servidores. Não nos falta competência, faltam 
profissionais! Queremos bons salários para que os concursos atraiam mais 
engenheiros, médicos, professores, mais profissionais para a saúde, educação, 
subprefeituras, assistência social e outras secretarias. 

Por compartilhar os mesmos desejos é que pedimos o apoio de toda a 
população! Haddad foi eleito para mudar a cidade e fazer o novo. Ele deve 
demonstrar uma opção política que seja diferente do que os Prefeitos que 
passaram.  


