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Doria foi eleito em 2016 com o slogan 
de “João Trabalhador”. Trabalhou com o 
vice, Bruno Covas, todos os dias para aca-
bar com serviços públicos e servidores.

Iniciaram atacando a cultura. Segui-
ram desmontando serviços e paralisan-
do obras na saúde, educação, assistência 
social, meio ambiente etc. Para justi-
ficar cortes, congelamentos e o 0,01%, 
anunciaram um suposto “rombo”, res-
ponsabilizando os(as) servidores(as) e 
aposentados(as) pelo “gasto”. Usaram o 
mesmo discurso para aumentar o des-
conto do Iprem, de 11% para 14%.

Mas a verdade é outra. Assumiram 
com mais de R$ 5 bilhões em caixa. 
Mentiram antes e Bruno Covas voltou 
a mentir, nesta campanha eleitoral, so-
bre o rombo na Prefeitura em 2017. Em 

agosto daquele ano já tinham mais de 
R$ 7 bilhões em caixa e a Folha de S. 
Paulo informava que podia chegar a R$ 
13 bilhões.

Depois dos cortes, o prefeito Covas 
seguiu emperrando concursos e nome-
ações. Intensificou desmontes, terceiri-
zações e privatizações, especialmente a 
partir da pandemia, além de perpetuar 
o 0,01%. É o primeiro governo, em 20 
anos, que não realiza reestruturação de 
carreira. A única proposta apresentada 
(níveis Básico e Médio) excluía 70% da 
base.

Apresentamos a seguir um balanço des-
ses quatro anos de mandato do governo e 
da Câmara, para que os servidores pos-
sam avaliar que projeto de cidade querem 
para São Paulo no próximo período.

AS ELEIÇÕES E OS  
SERVIDORES MUNICIPAIS

EDITORIAL

O QUE ESTÁ EM JOGO COM A REFORMA  
ADMINISTRATIVA DE BOLSONARO?

4 - FIM DA ESTABILIDADE 

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 032/20, a chamada Reforma 
Administrativa, que muda o artigo 37 da Constituição e ameaça nossos 
direitos, é apoiada por Bruno Covas e João Doria. 

1 - O ALVO ESTÁ  
APONTADO PARA VOCÊ 
Servidores públicos de todos os ní-
veis estão sob ataque do governo 
Bolsonaro. Ficam de fora da refor-
ma apenas militares e membros 
dos poderes Judiciário (magistra-
dos, promotores, procuradores) e 
Legislativo (parlamentares).

2 - BUSCAM TRANSFORMAR O 
SERVIÇO PÚBLICO EM CABIDE 
DE ASSESSORES 
Bolsonaro quer o fim do Regime 
Jurídico Único (RJU) que protege 
os trabalhadores de ameaças dos 
governantes. Com a mudança, au-
menta o esquema de cargos esco-
lhidos por indicação política.

A estabilidade, uma conquista que 
protege os servidores no exercício 
de suas funções para com a socie-
dade, sem medo de ameaças por 
parte dos governantes, está em 
risco. O projeto de reforma libera a 
demissão de servidor, permitindo 
perseguições pelos governantes de 
plantão.

5 - DISCRIMINAÇÃO  
DE SERVIDORES 
Apenas carreiras de Estado, como 
auditor fiscal, diplomata e policial, 
continuarão a ter estabilidade. A 
mudança será válida para quem 
ingressar no serviço público após a 
aprovação da reforma, quebrando 
a isonomia de direitos. 

6 - PRIVATIZAR TUDO
O desdobramento do desmonte 
dos serviços públicos será a vou-
cherização (vales-serviços) de tudo 
o que é realizado por servidores. 
Serão vales-creches, vales-escolas,
vales-saúde, para dar fim à qualida-
de dos serviços, dar fim às políticas 
públicas, aos direitos constitucio-
nais, permitindo assim a transfe-
rência do dinheiro do orçamento 
para empresários do esquema dos 
políticos.

3 - FIM DAS PROGRESSÕES  
SALARIAIS POR TEMPO  
DE SERVIÇO 
A Reforma propõe acabar com 
os mecanismos de valorização 
da experiência do servidor e sua 
manutenção no serviço, como as 
progressões, quinquênios e sexta-
-parte. Em São Paulo isso significa-
ria aprofundar ainda mais o arro-
cho salarial.



SINDSEP | 3

Os governos de Doria e Covas promo-
veram a destruição dos serviços e espaços 
públicos nesses quatro anos. O alvo foi o 
funcionalismo, submetido ao processo de 

privatizações, sem aumento real de salá-
rios, apesar da inflação avançando antes, 
durante e depois da pandemia, e aumen-
to de 3% na contribuição previdenciária.

O Sindsep, em conjunto com movi-
mentos estudantis e populares, ocu-
pou por três dias (9, 10 e 11 de agosto 
de 2017) a Câmara Municipal (foto), 
obrigando o então prefeito Doria a de-
bater os “projetos” em audiências pú-
blicas, o que freou a venda dos patri-
mônios públicos.

O prefeito João Doria declarou  
guerra, desde o início, à cultura e aos  
trabalhadores do setor. Com o orça-
mento da Cultura congelado e intensos  
surtos de autoritarismo do então secre-
tário municipal André Sturm, o Sind-
sep ajudou a articular trabalhadores do  
setor para a formação da Frente Única  
de Cultura (FUC). Responsável por di-
versos atos e mobilizações, reunindo  
milhares de pessoas, o movimento  
ocupou a Secretaria Municipal de Cul-
tura por 3 dias em abril de 2017 e pediu  
a imediata demissão de André Sturm 
– envolvido em escândalos e controvér-
sias. Meses depois, Sturm foi demitido e  
houve um parcial descongelamento no 
orçamento da pasta.

No final de 2018, já com Bruno Covas 
no lugar de Doria, os desmontes segui-
ram. O PL 621/16 foi aprovado em 26 de 
dezembro, sob forte repressão policial 
aos trabalhadores, a mando do presi-
dente da Câmara, vereador Milton Leite 
(DEM). Com o projeto aprovado foi de-
cidida nova greve para o início de 2019.

Com o alvo ainda apontado para os 
servidores, o então prefeito João Doria 
protocolou , no final de 2017, o Projeto de 
Lei 621/2016, acabando com a Previdên-
cia do funcionalismo municipal, retiran-
do do bolso do trabalhador o pagamen-
to pelo desmonte dos serviços públicos. 
O Sindsep iniciou 2018 mobilizando e, 
em março, mais de 100 mil pessoas to-
maram as ruas, em uma greve histórica, 
que barrou, naquele momento, um dos 
maiores ataques aos servidores. 

Letícia Kutzke/Sindsep
Reprodução Internet
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Mais de 100 mil servidores lotaram as ruas contra 
os ataques de João Doria

Em mais um momento histórico, os servidores  
realizaram 33 dias de greve, unificando categorias

Sob violenta repressão os trabalhadores protestaram 
na Câmara Municipal em 26 de dezembro de 2018

Em janeiro de 2019, o Sindsep liderou 
mais uma vez a organização dos servi-
dores públicos que novamente entra-
ram em greve por 33 dias. O movimento 
grevista unificou categorias em torno da 
luta pela revogação da lei do Sampaprev, 
responsável por aumentar a contribui-
ção, de 11% para 14%, na aposentadoria 
dos trabalhadores, entre outras malda-
des que atacaram os já arrochados salá-
rios dos servidores.

COVAS E DORIA ENCONTRARAM  
DE CARA A RESISTÊNCIA  
DOS TRABALHADORES E  
MOVIMENTOS SOCIAIS

SINDSEP E  
MOVIMENTOS  
OCUPAM A  
CÂMARA

DESCONGELA A  
CULTURA JÁ!

SAMPAPREV

GREVE DOS 
CEM MIL

GREVE GERAL 
UNIFICADA

RESISTÊNCIA E LUTA

Já no primeiro ano de governo, o en-
tão prefeito João Doria iniciou seu proje-
to de privatização da cidade de São Paulo 
(estádio do Pacaembu, Anhembi, autó-
dromo de Interlagos, mercados munici-
pais, cemitérios e parques públicos). Até 
criou uma Secretaria de Desestatização, 
mas sua sanha privatista sofreu resistên-
cia pela campanha “São Paulo não está 
à venda”, que teve o Sindsep na linha de 
frente, junto aos movimentos sociais, 
denunciando o desmonte dos serviços e 
patrimônios públicos da cidade.

Lançamento da campanha “São Paulo não está à 
venda”, na Praça do Patriarca

SP NÃO ESTÁ  
À VENDA!
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Ato da Frente Única da Cultura de  
São Paulo – Descongela a Cultura Já,  
em frente ao Theatro Municipal 
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Tentaram fechar 570 farmácias em 
unidades públicas de saúde e transferir o 
atendimento às grandes redes privadas, 
como também as 80 unidades de As-
sistência Médica Ambulatorial (AMA)/
UBS, mas foi impedido pela mobilização 
popular e dos trabalhadores organiza-
dos pelo Sindsep. O dono da Ultrafarma 
fazia  propaganda do governo Doria “de 
graça” até em jogo de futebol. E indús-
trias farmacêuticas doavam remédios 
prestes a vencer, economizando assim 
com a incineração obrigatória.

No primeiro ano romperam os con-
tratos de carros e motoristas e inicia-
ram o uso de aplicativos. Chegaram a 
reduzir a 20% a frota original na Vigi-
lância em Saúde. Com a ocorrência de 
assaltos a trabalhadores, os agentes de 
endemias iniciaram uma paralisação 
nas UVIS Freguesia do Ó e Casa Verde, 
obrigando o governo a aceitar a posição 
dos trabalhadores de não saírem sem 
carro. Porém, a tarefa de desmonte se-
guiu pelas mãos de Bruno Covas.

Antes de sair, Doria deixou uma pro-
posta de desestruturação da saúde que 
buscava reduzir o orçamento da saúde 
na cidade de R$ 10 bilhões para apenas 
R$ 6 bilhões. O Sindsep, junto às enti-
dades e aos movimentos sociais, conse-
guiu que o Ministério Público barrasse 
o desmonte já no primeiro mês em que 
Bruno Covas assumiu a cadeira. Sua es-
tratégia a partir daí foi promover o des-
monte por setor.

O desmonte do SUS foi iniciado por 
Bruno Covas desestruturando as ba-
ses do Serviço de Atendimento Médico 
de Urgência (Samu). Os trabalhadores 
realizaram, então, a primeira greve na 
história do SAMU na cidade. Algumas 
situações de prejuízo aos trabalhado-
res foram revertidas pela  negociação, 
porém, sem a intervenção do Ministé-
rio Público, Covas desmontou as bases, 
aumentando o tempo de espera pelas 
ambulâncias. O Sindsep visitou todas as 
bases, com os trabalhadores, na presen-
ça do governo e anuência do MP, resul-
tando num diagnóstico  que  confirmou  
as preocupações. Com maior interesse 
demonstrado pelo MP do Trabalho, o 
Sindsep vem solicitando a fiscalização.

Frustrado na tentativa de 2018, Co-
vas enviou ao final de 2019 o PL 749 
para desestruturar a saúde, desmontar 
a AHM dentre outras autarquias e fun-
dações. O Sindsep, em 2019, organizou 
com várias entidades e movimentos 
frentes contra o sucateamento e as ter-
ceirizações na saúde. O PL foi aprovado 
durante a pandemia pela sanha priva-
tista de Covas.

Organizações Sociais estão envolvidas 
em escândalos de corrupção por todo o 
Brasil, especialmente durante a pande-
mia. No Hospital do Campo Limpo, a 
luta por mais de um mês dos trabalha-
dores,  Sindsep e população organizada 
nos movimentos populares e conselhos 
de saúde,  colocaram  pra correr a orga-
nização social Hospital Israelita Albert 
Einstein, frustrando os planos do atual 
prefeito, de liberar sem chamada públi-
ca para a OS mais de R$ 100 milhões 
até o final de 2020.

O ano de 2020, marcado pela pande-
mia da Covid-19 expôs a importância 
do SUS e a face mortal deste governo. 
Os profissionais da saúde foram sub-
metidos a todo tipo de risco, sem EPIs 
e tendo que improvisar sua proteção 
para salvar vidas. O Sindsep denunciou 
na imprensa o descuido com os traba-
lhadores, seus adoecimentos e mortes, 
obrigando o governo a prestar contas. 

DORIA E COVAS QUERIAM  
FARMÁCIAS NA MÃO  
DE AMIGOS 

SEM CARRO, SEM RUA

ACABAR COM O SUS

SAMU SALVA VIDAS!  
VAMOS SALVAR O SAMU

PASSANDO A BOIADA  
NA PANDEMIA

FORA, EINSTEIN!

PARA COVAS,  
DESCARTÁVEIS ERAM OS  
TRABALHADORES SEM EPI

CORTES E DESMONTE NA SAÚDE
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Letícia Kutzke/Sindsep

Um dia antes do período de proibição 
das remoções pela lei eleitoral, Bruno 
Covas desmontou a Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde (Covisa), remo-
vendo mais de 250 trabalhadores para 
as regiões, sem condições para atender 
a população e nem realizar seus traba-
lhos de fiscalização, autuação e orien-
tação na cidade. Deixando literalmente 
a saúde da população em perigo.  Todos 
os ex-coordenadores de Covisa repudia-
ram publicamente a ação irresponsável 
do governo.

Desde julho, quando foram publica-
das as medidas, o Sindsep foi às ruas 
com os trabalhadores denunciar, além 
de contestar a ação junto ao Conselho 
Municipal de Saúde, Tribunal de Con-
tas do Município (TCM), Ministério 
Público e Ministério Público do Traba-
lho. Em 16 de outubro, o TCM emitiu 
parecer do conselheiro Edison Simões 
questionando a legalidade da reestru-
turação. O Sindsep continua lutando 
para que a medida seja imediatamente 
anulada.

MENOS VIGILÂNCIA NA SAÚDE  
NO MEIO DA PANDEMIA E  
EM PERÍODO ELEITORAL

Embalagens, capas de chuva e sacos de lixo  
substituíam EPIs nos primeiros meses da pandemia

Sem cobertura e obstáculos impedindo saída rápida.

Protesto contra a extinção da Fundação  
Paulistana, mantenedora da Escola Técnica de  
Saúde Pública Prof. Makiguti.

Le
tíc

ia
 K

ut
zk

e/
Si

nd
se

p
Le

tíc
ia

 K
ut

zk
e/

Si
nd

se
p



SINDSEP | 5

Os ataques aos servidores de Nível 
Médio (NM) e Nível Básico (NB) co-
meçam já em 2017, pela saúde. Os as-
sistentes de gestão de políticas públicas 
(AGPPs) da Secretaria Municipal de 
Saúde, em DAI 2 e DAI 5, foram exone-
rados dos cargos em comissionamento. 
Perderam a remuneração, mesmo ten-
do que continuar desempenhando as 
mesmas funções de importância para 
a  administração. Em setembro realiza-
ram um protesto em frente à Secretaria 
de Saúde. 

Pressionado pelo número cada vez 
maior de servidores dos níveis  Básico 
(NB) e Médio (NM) nas ruas, Covas re-
abriu a negociação incluindo agentes de 
apoio e aumentando o valor inicial de 
carreira para o NM, mas excluindo defi-
nitivamente 70% dos trabalhadores que 
não tiveram ganhos pela retirada de ta-
belas dos anos subsequentes. Pela pri-
meira vez um governo piora a proposta 
durante a negociação.

Mais de 2 mil servidores  fecharam as 
ruas em frente à Prefeitura de São Pau-
lo, entre setembro  e outubro de 2019, 
por rejeitar o crescimento  nos valo-
res das tabelas, que exclui a maioria 
dos servidores ativos e aposentados de 
qualquer ganho em salários congelados 
desde 2013. 

Após uma paralisação de 48 horas, o 
governo pediu a apresentação de  uma 
contraproposta, mas não avançou em 
nenhum dos pontos centrais das  rei-
vindicações, demonstrando que queria 
apenas ganhar tempo para desmobili-
zar. A categoria decidiu, então, por uma 
greve em novembro.

Em maio de 2018, sem resposta do 
governo Covas às propostas construí-
das pelo Sindsep com os trabalhadores, 
o sindicato realizou plenárias e mobi-
lizações nas unidades de trabalho dos 
AGPPs para deflagrar atos e o dia de pa-
ralisação. O movimento trouxe os Agen-
tes de Apoio para se somarem à luta do 
nível médio.

A proposta apresentada pelo atual 
prefeito, no final de 2018, foi considera-
da “ridícula” pelos trabalhadores, pois 
além de excluir os agentes de apoio e os 
AGPPs das autarquias, os salários pro-
postos em subsídio com inicial de R$ 
1.700 mantinha 85% da categoria sem 
reajuste em 2019. Somente após 3 anos 
alcançaria um reajuste médio de apenas 
22%, segundo o próprio governo.

EM 20 ANOS, COVAS/DORIA  
É ÚNICO GOVERNO QUE  
NÃO DEU REAJUSTE E NEM  
REESTRUTUROU CARREIRAS

PRESSÃO AUMENTA  
E GOVERNO REABRE  
NEGOCIAÇÕES

TRABALHADORES  
TOMARAM AS RUAS

Sem reajuste desde maio de 2013 
para os trabalhadores de níveis Básico e 
Médio, o Sindsep apresentou pauta com 
a reivindicação em 2017. Em resposta, 
a Prefeitura criou um Grupo de Traba-
lho Intersecretarial - GTI em 2018 para 
tratar apenas da reestruturação do qua-
dro de pessoal do nível médio (AGPPs 
e ASTs). O GT foi encerrado no mesmo 
ano e sem responder à pauta dos traba-
lhadores, que incluía aumento do salá-
rio para agentes de Nível Médio, com 
base em pelo menos 50% da remune-
ração do Nível Universitário (NU) e o 
fim da data-base para promoção e pro-
gressão – impeditivo para evoluir anu-
almente por uma única falta.

GOVERNO CRIA GT  
PRA INGLÊS VER

SINDICATO MOBILIZA  
AGPP E AGENTES DE APOIO  
SE SOMAM À LUTA

PROPOSTA DE PREFEITO  
COVAS É CONSIDERADA  
“RIDÍCULA” POR  
TRABALHADORES

NÍVEL BÁSICO/ NÍVEL MÉDIO
MENOS VIGILÂNCIA NA SAÚDE  
NO MEIO DA PANDEMIA E  
EM PERÍODO ELEITORAL

A organização dos agentes de apoio e 
AGPPs foi mantida durante e após a gre-
ve iniciada em 4 de fevereiro de 2019, 
pela revogação da lei que aumentou o 
desconto do Iprem, de 11% para 14%. 
Ao final da greve foram arrancados, na 
negociação, os abonos de emergência 
para os níveis Básico (R$ 200) e Médio 
(R$ 300) até a realização da reestrutu-

ração, mas excluindo aposentados.  
Sem espaço ao diálogo, sem reestru-

turação e uma legislação que asseguras-
se o abono, trabalhadores dos níveis 

Básico e Médio, mobilizados pelo 
Sindsep, deflagraram nova onda de  
manifestações, com  mobilizações e pa-
ralisações nas regiões, exigindo valori-
zação já! 

Com mais de 60% de agentes de 
apoio, AGPPs e ASTs paralisados no 
primeiro dos 10 dias de greve, acam-
pamento na frente da prefeitura e pi-
quetes em unidades, Bruno Covas não 
negociou as reivindicações dos traba-
lhadores que pararam em novembro. 
Em vez de diálogo, o atual prefeito foi 
à imprensa dizer que os trabalhadores 
tinham ganho um abono. O que sequer 
havia sido pago. 

Os trabalhadores optaram por sus-
pender a greve pela intransigência do 
governo e falta de condições para am-
pliar a pressão. Aprovaram a assinatura 
do protocolo para garantir os dias pa-
rados e registrar a posição contrária à 
proposta do governo.

Bruno Covas encerra o mandato como 
o primeiro governo, em duas décadas, a 
apresentar  proposta  de  reestruturação 
que exclui a maioria dos trabalhadores 
da  carreira.  E  como  não  mandou  ne-
nhum  PL  para  a  Câmara,  também  é  
o único, em 4 anos, que não fez uma re-
estruturação de carreira em contrapar-
tida à política de 0,01%.

GREVE GERAL DE 33 DIAS ARRANCA 
ABONO PARA NÍVEIS BÁSICO E MÉDIO

AGENTES DE APOIO,  
AGPP E AST TERMINAM  
ANO COM GREVE

PROPOSTA DO GOVERNO  
COVAS É EXCLUSÃO  
DE SERVIDORES

Letícia Kutzke/Sindsep
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EDUCAÇÃO

A atual gestão municipal tem como 
uma das principais marcas os ataques 
contra a educação. Cortes nos orçamentos 
desde 2017, não chamamento de aprova-
dos em concursos, extinção dos cargos de 
Auxiliares Técnicos da Educação, falta de 
investimento nas escolas, dinheiro para 
escolas privadas, privatizações e um total 
descaso da gestão com a saúde dos profis-
sionais da educação.

CONGELOU ORÇAMENTO
Apesar de ter assumido com dinhei-

ro no caixa da prefeitura, Doria e Covas 
congelaram cerca de R$ 1,5 bilhão do or-
çamento da pasta logo que assumiram. 
Terminaram o primeiro ano de mandato 
suspendendo concursos públicos, apesar 

do aumento de aposentadorias.

PASSANDO A BOIADA
Bruno Covas tentou em 2019 extinguir 

o cargo de Professor Infantil e preparar 
a terceirização dos Centros de Educação 
Infantil. O PL  068/19, do vereador Clau-
dio Fonseca, se aprovado, ao mudar a no-
menclatura de Professor de Educação In-
fantil (PEI) para Professor de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I (PEIF), 
abriria a porta para o governo Covas pas-
sar a boiada dos convênios e das priva-
tizações na educação. O aproveitamento 
de PEIs em EMEIs e EMEFs, facilitaria o 
conveniamento de CEIs diretos e compra 
de vagas na rede privada para a Educação 
Infantil (zero a 3 anos).

O prefeito Covas acelerou a “vouche-
rização”. Sem repassar recursos para 
escolas públicas, nenhuma nova creche 
inaugurada e falta de vagas – fórmu-
la conhecida para o sucateamento –, o 
prefeito justifica a compra de vagas em 
creches particulares com o projeto de 
lei (PL) 754/19, que cria o voucher no 
programa Mais Creche. O Sindsep está 
lutando junto ao Ministério Público 
pela anulação desta medida.

PL 452 LEGALIZA  
A PRIVATIZAÇÃO 

Com a Câmara fechada ao público, o 
governo aprovou o projeto de lei 452/19, 
que autoriza a compra de vagas de ensi-
no infantil na rede privada para “suprir 
a crescente demanda”, a contratação de 
professores emergenciais, ampliação e 
alteração da concepção do ensino in-
tegral. Não fosse a intervenção do Tri-
bunal de Contas do Município, Covas 
entregaria para as famílias, em ano de 
eleição, tablets sem acesso à internet.

COVAS QUER  
PRIVATIZAR CEU 

Em 37 unidades dos 46 CEUs, a ges-
tão Covas não renovou os contratos 
emergenciais de prestação de serviços 
de equipamentos de som e iluminação 
em 2020. Em julho último, resolveu 
abrir chamamento para privatização 
dos 12 novos CEUs em fase de finaliza-
ção e passou a falar em entregar todos 
para gestão privada.

“VAGAS VIRTUAIS”  
OU VAGAS FAKES?

Covas vem agora aplicar o golpe da 
“vaga virtual”. Ele quer matricular os 
estudantes que estão na fila de deman-
da de vagas, mesmo sem professor, sala 
de aula ou unidade escolar. Uma clara 
manobra eleitoral.

Na pandemia de Covid-19, professo-
res tiveram que se virar no teletrabalho 
sem estrutura, assim como os profissio-
nais do quadro de apoio, analistas de 
biblioteca e de esportes. Nos plantões 
presenciais, profissionais da educação 
colocaram em risco suas vidas e de suas 
famílias. Nas unidades não havia EPIs 
apropriados e suprimentos de higieni-
zação. 

VOLTA ÀS AULAS SEM  
SEGURANÇA SANITÁRIA?

O prefeito quer retomar as aulas pre-
senciais em 2020. Não oferece garan-
tias de segurança e proteção da saúde 

de toda comunidade escolar. O Sindsep 
afirma que retorno sem condições de 
segurança é greve da educação. 

Desconsiderando estudos das autori-
dades sanitárias, Covas/Doria buscam 
atender a rede de ensino privada. No 
estado há dados inconsistentes e sub-
notificação da pandemia. 

A SME publica portaria responsabili-
zando os Conselhos de Escola pela deci-
são, dando um curto prazo para análise 
do Protocolo. O Sindsep afirma que sem 
testagem em massa periódica, laudos 
das autoridades de saúde sobre cada 
unidade/região e condições estruturais 
não pode haver volta às aulas. 

O governo Covas editou portaria ex-
tinguindo o cargo de Auxiliar Técnico de 
Educação - ATE dos órgãos regionais e 
central da Secretaria Municipal de Edu-
cação. Para o sindicato, trata-se de am-
pliar o domínio de comissionados e ter-
ceirizados em áreas fundamentais, por 

onde passam processos de controle das 
compras, prestação de contas, alimenta-
ção e recursos humanos. O Sindsep en-
trou com mandado de segurança no Mi-
nistério Público. A secretaria criou uma 
comissão para estudar os módulos depois 
de extingui-los.

UMA GESTÃO MUNICIPAL  
INIMIGA DA EDUCAÇÃO

VOLTA ÀS AULAS SEM CONDIÇÕES 
SERÁ RESPONDIDA COM GREVE

PRIVATIZAÇÃO  
E VOUCHERS 
CONTRA A  
EDUCAÇÃO

PORTARIA PARA EXTINGUIR ATE

ATEs realizam ato com Sindsep em frente à Secretaria Municipal de Educação  - 14 de outubro
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Na pandemia, Covas colocou trabalhadoras/es em perigo. Agora quer  
estender risco a estudantes, profissionais e às famílias de todos

Escolas abandonadas, falta de  
verba de manutenção,  
sucateamento e agora “vagas  
virtuais” na educação municipal

VEJA + SOBRE O DESMONTE DA  
EDUCAÇÃO NA GESTÃO COVAS EM  
www.sindsep-sp.org.br
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SERVIÇO FUNERÁRIO

ASSISTÊNCIA SOCIAL SINDSEP DENÚNCIA SMADS  
À DH DA CÂMARA

Antes mesmo de assumir a Prefeitura,  
João  Doria  anunciava  o  desejo  de pri-
vatizar o Serviço Funerário Municipal.  
Viajou  para a Europa  e  China  ofere-
cendo  a  autarquia  aos  “investidores”, 
mas a resistência dos trabalhadores do 
SFMSP foi maior que a gana de vender 
esse bem público. Mas, assim como os 
outros bens públicos,  Doria  deixou  a 
tarefa  para  o sucessor.

Ao assumir, Bruno Covas acelerou o 
plano de concessão e privatização, mas 
foi derrotado na sanha de entregar os 
cemitérios municipais e o Serviço Fu-
nerário da cidade devido à luta dos tra-
balhadores organizados pelo Sindsep. 
O Tribunal de Contas do Município sus-
pendeu “sine die” o processo  de con-
cessão/privatização em 12 de maio de 
2020. Mas, Covas não desistiu e sancio-
nou, em 26 de setembro, a Lei 17.180, 
que privatiza o Serviço Funerário.

Diante do desmonte na assistência, 
promovido por João Doria em cinco 
meses como prefeito, representantes 
da sociedade civil e de trabalhadores 
do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) se reuniram com vereadores 
para discutir a desgovernança do então 
secretário Filipe Sabará, promotor de 
vários retrocessos na pasta. 

Organizados no Sindsep, os servi-
dores arrancaram uma mesa de nego-
ciação em 2017. No ano seguinte, os 
servidores lançaram e elegeram para o 
Conselho Municipal de Assistência So-
cial (Comas), a analista Tamara Cere-
ja, conselheira suplente pelo segmento 
Trabalhadores; fato inédito a vaga ser 
ocupada por uma servidora pública. 

Este ano, em pleno avanço da pan-
demia, o governo Bruno Covas liberou 
mais de R$ 40 milhões para contrata-
ção de emergência, inclusive terceiri-
zando os serviços de sepultador, esto-
que, empresa de código de barras e por 
ai vai. Não chamou concursados e nem 
fez concursos, e, apesar de justificar 
necessário  ajuste fiscal, soltou a verba 
para os empresários. Nossa luta é para 
reverter essa concessão/privatização e 
revogar a lei 17.180 que acaba com as 
autarquias.

Trabalhadores/as da assistência so-
cial tiveram forte participação na greve 
dos 33 dias, em 2019, em defesa de nos-
sas aposentadorias. Após ato realizado 
em frente à Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social 
(Smads), uma comissão de trabalhado-
res e dirigentes do Sindsep foi recebida 
pela gestão, e exigiu a suspensão ime-
diata das práticas antissindicais, revo-
gação dos cortes de salários e a convo-
cação dos aprovados em concurso.

Em 2018, o Sindsep e um grupo de servidoras 
foram à Comissão de Direitos Humanos  
da Câmara Municipal de São Paulo para  

denunciar práticas recorrentes de  
violência e assédio moral contra  

trabalhadores da Smads.

A pandemia não paralisou o trabalho 
do pessoal da assistência – área essen-
cial na crise. Trabalhadores(as) foram 
submetidos(as) a trabalho desprotegi-
do, sem protocolo, com algumas luvas 
vencidas e álcool fracionado mandado 
pelo governo Covas. Em várias rodadas 
de mesa de negociação, o Sindsep exi-
giu equipamentos de proteção indivi-
dual (EPIs), higienização das unidades 
e proteção aos trabalhadores da rede 
direta e terceirizados. 

Em abril, já se registrava duas mor-
tes de trabalhadores e vários doentes 
por Covid-19. Em maio, um ato foi re-
alizado em frente a Smads denuncian-
do as mortes de trabalhadores, falta 
de testagem e proteção, a urgência de 
contratação de pessoal e as violações 
contra trabalhadores públicos e ter-
ceirizados no enfrentamento à crise do 
novo Coronavírus.

Junto com assistentes sociais apro-
vados realizamos atos pela convocação 
dos trabalhadores. Uma ocupação na 
entrada da Smads forçou o então  secre-
tário a prestar esclarecimentos. Diante 
do desmonte da área planejado pelo go-
verno, o Sindsep entrou, em julho, com 
representação no Ministério Público 
requerendo sua habilitação como Litis-
consorte Ativo – papel ativo no processo. 

Doria e Bruno Covas sempre conta-
ram com o apoio do partido de Celso 
Russomanno (PRB - Republicanos) para 
atacar o Serviço Funerário. A autarquia 
teve sua direção e cargos comissiona-
dos distribuídos para esse partido desde 
o começo do governo. Isso até Russo-
mano sair candidato. Os vereadores do 
PRB votaram tudo com Covas. A sigla 
também é base de apoio do governo Bol-
sonaro e ligada à uma igreja. Em 2019, 
a Folha de São Paulo denunciou a dis-
tribuição de cargos em empresas que 
prestavam serviços para a Secretaria de 
Habitação tendo em suas folhas de pa-
gamento, militantes do partido, fiéis da 
igreja e até pastor. 

Na pandemia, abandonou os traba-
lhadores sem equipamentos de pro-
teção, planejamento e protocolos. O 
Sindsep manteve uma luta intensa para 
exigir todas as condições de trabalho 
aos servidores e terceirizados, unifor-
mes, máscaras, álcool em gel, macacão 
para enterro de mortos por Covid-19, 
afastamento dos trabalhadores do gru-
po de risco e testagem para todos. 

ABANDONO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 
E COFRES ESCANCARADOS A EMPRESAS 
QUE QUEREM A CONCESSÃO 

LUTA DERROTA A SANHA  
PRIVATISTA

DORIA/COVAS  
ASSINA DESMONTE  
NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

TERCEIRIZAÇÃO AVANÇA  
NA PANDEMIA

NA GREVE DOS 33 DIAS 

TRABALHADORES DA  
ASSISTÊNCIA DESASSISTIDOS

PROTESTO CONTRA  
NEGLIGÊNCIA DO GOVERNO 

OCUPAÇÃO NA SMADS EM  
FAVOR DOS CONCURSADOS

VÁRIAS FARINHAS,  
UM SACO SÓ

À BEIRA DE COVAS
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Falta de condições a sepultadores e abertura de 
valas em SP são estampadas em jornais de fora
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VEREADORES QUE VOTARAM 

Toda eleição é a mesma coisa. A propaganda da TV mostra promessas e candidatos, muitos à reeleição, que votaram  
contra nossos direitos, dos servidores e servidoras. Veja o que eles votaram e a orientação de seus partidos 

CONTRA OS SERVIDORES

ADRIANA  
RAMALHO

PSDB

AURÉLIO  
NOMURA 
PSDB

DANIEL  
ANNENBERG 

PSDB

EDUARDO  
TUMA 
PSDB

FABIO  
RIVA

PSDB

GILSON  
BARRETO 
PSDB

JOÃO  
JORGE
PSDB

PRINCIPAIS LEIS VOTADAS NA CÂMARA MUNICIPAL QUE ATACARAM OS SERVIDORES E OS SERVIÇOS PÚBLICOS

PL 621/16 
REFORMA DA  

PREVIDÊNCIA (SAMPAPREV)
Ampliou o confisco de 11%  

para até 14% da alíquota da  
previdência municipal, além de 

estabelecer fundos diferenciados 
para futuros servidores.

PL 754/19  
RECURSOS PÚBLICOS PARA 

ENSINO PRIVADO
Instituiu o programa Mais 

Creche,  que repassa recursos 
públicos da educação para o 

setor privado, para a “criação de 
vagas” para crianças de zero a 

três anos de idade, numa política 
de drenagem de recursos  

públicos da educação. 

PL 367/17  
PRIVATIZAÇÕES  
E CONCESSÕES 

Pacotão das terceirizações e  
privatizações para entrega  

de serviços e equipamentos  
públicos para empresas  

explorarem a cidade. 

PL 616/18 
PACOTÃO DE MALDADES / 0,01% DE REAJUSTE
Covas e os vereadores enviaram esse  

projeto de 0,01% para 2016, 2017, 2018 e 
2019. Nenhum centavo de reajuste real e 

ainda criou Bonificação por resultados (BR) 
para não dar mais nenhum reajuste; pôs 
fim à incorporação de cargos e gratifica-
ção de gabinete; excluiu os aposentados 

do abono para AGPPs e agentes de apoio; 
piorou as carreiras do nível básico e médio; 
e excluiu qualquer proposta para os traba-

lhadores da saúde e nível universitário.

GILBERTO  
NASCIMENTO 

PSC

EDIR  
SALES 
PSD

JOSÉ  
POLICE NETO 

PSD

RINALDI  
DIGILIO 
PSL

ADILSON  
AMADEU 

DEM

CAIO MIRANDA 
CARNEIRO

DEM

DALTON  
SILVANO 

DEM

MILTON  
LEITE 
DEM

SANDRA  
TADEU
DEM

ANDRÉ  
SANTOS 

REPUBLICANOS

ATÍLIO  
FRANCISCO 

REPUBLICANOS

RICARDO  
NUNES
MDB

JANAÍNA  
LIMA 

NOVO

FERNANDO  
HOLIDAY

PATRIOTA

CELSO  
JATENE  

PL

ISAC  
FELIX
PL

NOEMI  
NONATO 

PL

MARIO  
COVAS NETO

PODE
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VEREADORES QUE VOTARAM 

Toda eleição é a mesma coisa. A propaganda da TV mostra promessas e candidatos, muitos à reeleição, que votaram  
contra nossos direitos, dos servidores e servidoras. Veja o que eles votaram e a orientação de seus partidos 

Os círculos preenchidos com número 
e a cor correspondem aos projetos de 
lei (PL) abaixo que atacam serviços e 
servidores públicos, aprovados por  
eles em segunda votação

Votaram contra todos os  
projetos de ataque aos  

serviços e servidores públicosCONTRA OS SERVIDORES

JOÃO  
JORGE
PSDB

PATRÍCIA  
BEZERRA 
PSDB

QUITO  
FORMIGA 
PSDB

RUTE  
COSTA 
PSDB

XEXÉU  
TRIPOLI 
PSDB

PRINCIPAIS LEIS VOTADAS NA CÂMARA MUNICIPAL QUE ATACARAM OS SERVIDORES E OS SERVIÇOS PÚBLICOS

VEREADORES QUE  
DEFENDERAM OS  

SERVIDORES PÚBLICOS

PL 754/19  
RECURSOS PÚBLICOS PARA 

ENSINO PRIVADO
Instituiu o programa Mais 

Creche,  que repassa recursos 
públicos da educação para o 

setor privado, para a “criação de 
vagas” para crianças de zero a 

três anos de idade, numa política 
de drenagem de recursos  

públicos da educação. 

PL 452/20  
VOLTA ÀS AULAS DURANTE  

A PANDEMIA
Que estabelece o retorno  

das aulas presenciais na cidade 
sem o devido cumprimento de 
todas as condições sanitárias 
necessárias para a proteção  
de profissionais, estudantes  

e suas famílias. 

PL 749 /19 
EXTINÇÃO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
O projeto extinguiu 8 autarquias,  

entre as quais a Autarquia Hospitalar  
Municipal (AHM), o Serviço Funerário 

Municipal (SFMSP), a Fundação Paulistana 
(onde está vinculada a Escola Municipal de 
Saúde Professor Makiguti) entre outras e 
cria duas agências reguladoras com altos 

salários para cargos comissionados, leia-se: 
cargos indicados pelo prefeito.

ALESSANDRO 
GUEDES  

PT

ALFREDINHO 
PT

ANTONIO  
DONATO 

PT

ARSELINO  
TATTO

PT

EDUARDO M.  
SUPLICY  

PT

JAIR  
TATTO  

PT

JULIANA  
CARDOSO 

PT

REIS 
PT

SENIVAL  
MOURA  

PT

CELSO  
GIANNAZI  

PSOL

TONINHO  
VESPOLI  
PSOL

CLAUDIO 
FONSECA 

CIDADANIA

www.sindsep-sp.org.br

MASATAKA
OTA

PSB

PAULO  
FRANGE

PTB

GILBERTO  
NATALINI 

PV

ATÍLIO  
FRANCISCO 

REPUBLICANOS

SOUZA  
SANTOS

REPUBLICANOS

ZÉ  
TURIN 

REPUBLICANOS

SONINHA  
FRANCINE 

CIDADANIA

GEORGE  
HATO
MDB

MARIO  
COVAS NETO

PODE

MILTON  
FERREIRA

PODE

CAMILO  
CRISTÓFARO 

PSB

ELISEU 
GABRIEL

PSB



OUTUBRO | 2020 10SINDSEP |

Aprovação da reforma da Previdência em São Paulo e na esfera federal cumprem o mesmo papel:  
liquidar os servidores públicos e os serviços públicos; menos Estado e mais mercado 

Entre o Natal de 2018 e o Ano Novo 
de 2019 Bruno Covas (PSDB) fez o que 
João Doria não conseguiu: ampliar o 
confisco da previdência do funcionalis-
mo municipal de São Paulo.

A aprovação do PL 621/16 foi um as-
salto ao bolso dos servidores municipais 
e, ao desmontar a previdência, o atual 
prefeito deu uma clara sinalização de 
descompromisso com o funcionalismo 

público de nossa cidade.
O prefeito Bruno Covas confiscou 3% 

de nossos salários, pensões e benefícios 
atacando nossa aposentadoria.

DORIA, COVAS E BOLSONARO JUNTOS  
PARA CONFISCAR SALÁRIOS DOS SERVIDORES  
E ATACAR NOSSA PREVIDÊNCIA

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

DEPUTADOS QUE VOTARAM PELA RETIRADA DE DIREITOS  
DE SERVIDORES E TRABALHADORES NA REFORMA DA  

PREVIDÊNCIA DISPUTAM PREFEITURA

Os deputados federais Celso Russomanno (Republicanos)  
e Joice Hasselmann (PSL), votaram a favor da  

reforma da Previdência

Deputado estadual Artur do Val 
(Mamãe Falei, Patriota)  que  
votou a favor da reforma da  

Previdência para servidores esta-
duais, na Alesp, afirmou: “vamos 
privatizar tudo mesmo, bando de 

vagabundo”, referindo-se a 
servidores que estavam na galeria
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Com recursos limitados pela EC 95 e a crise econômica gerada pelas políticas de Guedes, Bolsonaro busca  
exterminar servidores públicos federais, estaduais e municipais, por meio da Lei Complementar 173

O golpista Michel Temer congelou 
por 20 anos os investimentos em saú-
de, educação e assistência social, com 
a Emenda Constitucional (EC) 95, pro-
posta que teve o voto favorável dos então 
deputados federais Bruno Covas, Celso 
Russomano e Jair Bolsonaro. Com recur-
sos limitados pela EC 95 e com a crise eco-
nômica gerada pelas políticas do minis-
tro da Economia “Posto Ipiranga” Paulo 
Guedes, Bolsonaro busca exterminar os 
servidores públicos federais, estaduais e 
municipais, por meio da Lei Complemen-
tar 173/2020.  É a chamada granada 
no bolso dos servidores públicos a que 
o ministro Guedes se referiu na reunião 
ministerial de 22 de abril deste ano. Em 
outra ocasião, Guedes também já havia 
chamado os servidores de “parasitas”.

Bolsonaro, em plena pandemia da 
Covid-19, congelou despesas públicas, 

especialmente a folha de pagamento 
dos servidores. Até o final de 2021, não 
haverá aumento de salários, reestrutu-
rações de carreira, contratação de pesso-
al, auxílios, concessão de adicionais por  
tempo de serviço (biênio, quinquênios e 

sexta parte), licença-prêmio, entre outros. 
Covas aplicou aqui essa lei e congelou os 
quinquênios, sexta-parte, vale refeição e 
alimentação. Bolsonaro e seus aliados, 
que disputam hoje prefeituras e câmaras 
municipais, odeiam os servidores.

Em lugar de 3.587 vagas de concursados da AHM, Serviço Funerário,  
Fundação Paulistana e outras autarquias, criou 627 vagas   
comissionadas com super salários.

Bruno Covas segue a cartilha de Do-
ria. Iniciou esse processo com a apro-
vação do PL 749/2019, em junho de 
2020. De cara, extinguiu 3.587 vagas de 
servidores concursados que atendiam 
a população na Autarquia Hospitalar 
Municipal, responsável por 11 hospi-
tais municipais, no Serviço Funerário 
Municipal, na Fundação Paulistana – 

responsável pela única Escola Munici-
pal de Educação Profissional e Saúde 
Pública Professor Makiguti, em Cidade 
Tiradentes, zona Leste –  entre outras 
autarquias. No lugar, criou 627 va-
gas comissionadas com super salários.  
Um desinvestimento de R$ 125 milhões 
por ano.

PREPARANDO O CAOS:  
PREFEITO COVAS DESMONTA  
FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS

BOLSONARO/GUEDES ESTRANGULAM SERVIÇO PÚBLICO 
E ENFIAM SERVIDORES NA GELADEIRA

EXTINÇÃO DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES

LEI COMPLEMENTAR 173

Protesto em frente à Escola Técnica de Saúde Pública Prof. Makiguti, em Cidade Tiradentes; equipamento  
ameaçado pela extinção da Fundação Paulistana, uma das autarquias atingidas pelo PL 749
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A VIDA DOS SERVIDORES PÚBLICOS VALE MENOS  
PARA OS GOVERNOS COVAS, DORIA E BOLSONARO
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O ano de 2020 submeteu o planeta a uma das mais 
graves pandemias. No mundo inteiro, mortes e doen-
tes. A diferença foi na forma como os chefes de Esta-
do se dispuseram a tratar a crise sanitária. No Brasil, 
além de chamar até hoje de “gripezinha”, o presiden-
te Bolsonaro em nada se diferencia do governador 
João Doria e o prefeito Bruno Covas, ao colocarem os 
interesses dos empresários acima das vidas. 

Num país sem ministro da Saúde e sem recursos, 
ultrapassamos a marca de 150 mil mortos e mais de 5 
milhões de infectados, mas vida que segue para eles. 
Para muitos, não é assim. A falta de transparência da 
atual Prefeitura de São Paulo dificulta saber com pre-
cisão o número de profissionais que perderam suas 
vidas durante a pandemia. Em nossos registros, 70 
servidores públicos morreram entre março e outu-
bro deste ano, vítimas da Covid-19. O número cer-
tamente é bem maior, pela ausência completa de 
cuidado com os profissionais de saúde – no front do 
combate à pandemia, sem equipamentos de prote-
ção individual, álcool em gel e condições para cuidar 
da população – e os da educação, assistência social e 
GCM, que foram obrigados a trabalhar em serviços 
fechados, correndo risco de adoecer, morrer e levar 
para suas famílias a Covid-19, pelos deslocamentos 
desnecessários. 

O lucro está acima da vida para estes governos. 
Este é o retrato do cuidado com os servidores mu-
nicipais na cidade de São Paulo.

LUCRO ACIMA DA VIDA



A gestão do prefeito Bruno Covas es-
queceu que aposentados e pensionistas 
do serviço público de São Paulo dedica-
ram a vida trabalhando para a Prefeitu-
ra, que precisam se alimentar, vestir e 
tratar da saúde num país 
em crise sanitária, política 
e econômica, onde o au-
mento dos preços de ali-
mentos e do conjunto do 
custo de vida só dispara. 
A falta de comida na mesa 
dos trabalhadores e apo-
sentados é a realidade para quem se de-
dicou a atender e cuidar da população. 

Com a reforma da previdência muni-
cipal aprovada em 2019 e a implantação 
do Sampaprev o problema só se agra-
vou. Houve a ampliação do confisco 
de mais 3% nos salários e em parte das 
aposentadorias, e os novos servidores 
terão menos direitos previdenciários.

O provento dos aposentados é a única 
fonte de renda para muitas famílias, es-
pecialmente agora com os recordes de 
desemprego. Para uma família sobre-
viver, o Dieese calculava em setembro 
um salário mínimo necessário de R$ 

4.892,75, valor muito maior do que re-
cebe a maioria dos servidores. E o valor 
do mínimo estimado pelo Dieese subiu 
28% desde o início do governo Doria/
Covas. Com revisões gerais de 0,01% e 

sem reestruturação de 
carreiras, as aposen-
tadorias permanecem 
congeladas por 4 anos. 
Bruno Covas será o 
primeiro prefeito nos 
últimos 20 anos a con-
cluir o mandato sem 

uma única reestruturação de carreira.

SEM VALORIZAÇÃO
Para a diretora Bergair Valentino, do 

departamento de Trabalhadores Apo-
sentados do Sindsep, trata-se de desca-
so e desrespeito. “Muitos aposentados 
são arrimo de família. Pagam contas, 
se alimentam e vivem num Brasil onde 
o preço de tudo sobe. O prefeito ignora 
isso. Não valoriza os aposentados que 
sofrem com a inflação sobre seus venci-
mentos. Discrimina os aposentados do 
nível básico e nível médio, não pagando 

o abono de emergência”.

NÍVEL BÁSICO E NÍVEL MÉDIO
Os aposentados dos níveis Básico 

(Agentes de Apoio) e Médio (AGPP e 
ASTs) seguem reivindicando a exten-
são do abono de emergência. O Sind-
sep irá entrar com ação judicial para 
seus filiados.

ADMITIDOS FORAM  
ESQUECIDOS ANTES E  
DEPOIS DA APOSENTADORIA

Cerca de 80% dos admitidos na pre-
feitura hoje estão aposentados com sa-
lários congelados desde quando eram 
da ativa. O Sindsep iniciou o governo 
Doria/Covas buscando junto com o GT 
de admitidos dialogar com Câmara e 
Gestão. Mas logo de cara veio o reca-
do quando os aposentados foram cha-
mados de “déficit” pelo governo. Bruno 
Covas seguiu ignorando aposentados e 
admitidos que não vão esquecer do tra-
tamento recebido.
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Custo de vida não para de subir e aposentados seguem com seus rendimentos congelados

GOVERNO COVAS ABANDONA APOSENTADOS

“ A falta de comida  
na mesa dos  
trabalhadores e  
aposentados é a  
realidade para quem  
se dedicou a atender  
e cuidar da população”

APOSENTADOS

Vote em candidatas/os do Sindsep para o Conselho do Iprem

25, 26 E 27  
DE NOVEMBRO DE 2020  
PELA INTERNET

Ejivaldo do  
Espírito Santo

N° 2201 
Conselho deliberativo  

Segmento Saúde

Eni Souza Ana Clara  
Lopes (Índia)

Sueli Guarnieri

N° 1201
Conselho deliberativo 
Segmento Educação

N° 1101
Conselho fiscal  

Segmento Educação

N° 4204
Conselho deliberativo 

Segmento Aposentados

Diretora de Escola 
EMEI Armando de  

Arruda Pereira
Professora de Educaçao Infantil

Cei Vereador  
Nazir Miguel

Assistente Social  
aposentada área Saúde 
Conselho Fiscal Sindsep

Colônia  
de 

 Férias
PENSANDO EM VIAJAR?  

CHEGOU A SUA VEZ!
• ATIBAIA (COM PISCINA)
• BERTIOGA (SEM PISCINA)
• CAMPINA DE MONTE ALEGRE (COM PISCINA)
• CARAGUATATUBA (COM PISCINA)

• ARAÇOIABA DA SERRA (COM PISCINA)
• ITANHAÉM (COM PISCINA)
• PRAIA GRANDE (COM PISCINA)
• UBATUBA (SEM PISCINA)

SAIBA COMO AGENDAR  
SUA RESERVA
As reservas nas unidades de Colônia de Férias são  
realizadas de 2ª a 5ª feira, das 9 às 15 horas, pelos 
e-mails: beneficios@sindsep-sp.org.br e  
beneficios2@sindsep-sp.org.br ou pelo whatsapp  
do Sindsep: (11) 97025-5497. Trazer RF do/a filiado/a, 
RG, CPF, nomes de quem irá para a Colônia (inclusive 
bebês), grau de parentesco e data de nascimento.  
Veja todas as colônias e preços no site:  
www.sindsep-sp.org.br/colonias

ORIENTAÇÕES:

Agendar com antecedência mínima de 4 dias e, em 
feriados prolongados, antecedência de 20 dias;
Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio;
Necessário comprovar pagamento bancário;
Algumas Colônias não fornecem vagas no  
Natal, Ano Novo e Carnaval;
Conduta nas Colônias são estabelecidas  
pelas próprias unidades.

MAIS INFORMAÇÕES: (11) 97025-5497 (11) 2129-2999
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INDIVIDUAIS

COLETIVAS

JURÍDICO

O Sindsep pediu à Justiça o cálculo 
pela municipalidade nos vencimentos 
dos servidores referente ao mês de 
outubro de 1994 (a partir da receita 
corrente do mês de setembro daquele 
ano, no valor de R$ 27.128.150,50).

Em razão de serem ações individu-
ais, distribuídas em varas distintas, 
boa parte delas foram julgadas pro-
cedentes, mas há as improcedentes. 
Entrem em contato com nosso De-
partamento Jurídico para saber o an-
damento processual de cada caso.

O Sindsep obteve por mandado de 
segurança o pedido de inclusão, nas 
receitas correntes de setembro de 1994 
– prefeito Paulo Maluf – do valor de 
R$ 27.128.150,50, no cálculo do índice 
de reajuste dos servidores após outu-
bro de 1994 até 2006, além do recál-
culo nesse mesmo período. O sindica-
to pediu que a Prefeitura de São Paulo 
cumpra a obrigação de fazer e reajuste 
o valor em holerite de toda a categoria, 
e não somente para os filiados. A lis-
tagem requerida pela municipalidade 
poderá ser entregue após o cumpri-
mento da obrigação de fazer. A PMSP 
pediu prazo de 30 dias para cumprir a 
determinação, deferido por despacho 
publicado em 10/08/2020. 

A ação visa a garantia do enqua-
dramento de servidores por conta de 
no governo Erundina ter diminuído o 
percentual entre as letras de 10% para 
5% através de decreto. Por ser uma 
medida ilegal e sem ouvir o sindica-
to, o Sindsep organizou ações indivi-
duais e algumas delas já resultaram 
em vitória. Porém, poucos servidores 
conseguiram receber ainda devido à 
falta de documentos que comprovem 
a referência inicial da carreira. Para 
esclarecimentos sobre o seu proces-
so, entre em contato com o Jurídico 
do Sindsep.

O Sindsep entrou na Justiça pelo 
reajuste de 81% que o então prefeito 
Maluf não aplicou, conforme a lei sa-
larial vigente. Em lugar disso, o então 
prefeito deu apenas 6%.

Por serem ações individuais, distri-
buídas em varas distintas, boa parte 
das ações foram julgadas proceden-
tes, mas há as julgadas improceden-
tes. Por isso, os servidores(as) devem 
entrar em contato com nosso Jurídico 
para saber o andamento processual.

A ação foi ganha, mas o Tribunal de 
Justiça negou o recurso que confirma-
va a decisão de primeira instância sobre 
a abrangência de mais servidores na 
ação. Houve interposição de outro re-
curso que aguarda julgamento para que 
a ação do Sindsep possa ser executada. 
O que está sendo pedido é o pagamento 
dos reajustes quadrimestrais determi-
nados pela Lei Municipal 11.722/1995, 
na gestão Celso Pitta. 

A ação foi ganha, mas o Tribunal de 
Justiça negou o recurso que confirma-
va a decisão de primeira instância sobre 
a abrangência de mais servidores na 
ação. Houve interposição de outro re-
curso que aguarda julgamento para que 
a ação do Sindsep possa ser executada. 
O que está sendo pedido é o pagamento 
dos reajustes quadrimestrais determi-
nados pela Lei Municipal 11.722/1995, 
na gestão Celso Pitta. 

Pedimos aos associados(as) do Sindsep 
que entrem em contato com o setor de 

Cadastro para que possamos atualizar os 
dados de colegas que têm duplo vínculo 

por conta das ações judiciais

O Sindsep ganhou a ação coletiva 
para pagamento a todos os servidores 
na entrega atrasada dos vales-alimenta-
ção nos meses de novembro e dezembro 
de 1998 e janeiro de 1999. Já em fase 
de execução, a Prefeitura de São Paulo 
informou que vai pagar em folha, con-
forme requerido, porém que tem que 
conseguir dinheiro, definir para quem 
será pago e o valor a ser pago. O Sind-
sep reafirmou que já havia feito a indi-
cação de nomes e valores, necessitando 
apenas atualização. Também pediu que 
as informações sejam prestadas nos au-
tos do processo em prazo menor que 90 
dias. A Prefeitura pediu prazo de um 
mês para responder e o juiz concedeu 
15 dias, prazo já expirado e que levou o 
Sindsep a dar prosseguimento ao pedi-
do protocolado em 28 de agosto.

AÇÃO DOS 62% 

PREFEITURA DEVE PAGAR  
AOS SERVIDORES OS 62%

AÇÃO DOS 10%

REAJUSTE DE 81%

PAGAMENTO  
DOS REAJUSTES  
QUADRIMESTRAIS DE 30%

TRABALHADORES DA  
PREFEITURA NA AÇÃO  
PELOS 2,85%

ATENÇÃO, SERVIDORES  
COM DUPLO VÍNCULO!

O Sindsep ganhou a ação coletiva 
movida contra a gestão Paulo Maluf, 
em favor do pagamento de perdas sala-
riais ocasionadas aos trabalhadores da 
Prefeitura de São Paulo pela conversão 
da moeda em URV (Unidade de Real de 
Valor). Está em fase de execução. 

A Prefeitura juntou documentos re-
queridos na perícia (3/07/2020), a pe-
tição foi apreciada e o juiz deferiu pe-
dido de vista suplementar para juntada 
dos documentos, conforme despacho 
publicado em 13 de agosto último.

A Justiça deu causa ganha à ação cole-
tiva movida pelo Sindsep pedindo uma 
nova base de cálculo do adicional de in-
salubridade para quem pertence à Pre-
feitura de São Paulo. Na ação, proposta 
em 2008, que se refere à gestão Paulo 
Maluf, o Jurídico do Sindsep já apre-
sentou a listagem dos filiados para que 
haja o recálculo do valor da insalubrida-
de e aguarda a manifestação da Justiça 
e remessa para a PMSP responder.

O Sindsep obteve ganho na ação co-
letiva para pagamento das perdas sofri-
das pelos trabalhadores do Serviço Fu-
nerário do Município, durante a gestão 
Maluf, quando houve a conversão para 
URV. Em fase de execução, o Jurídi-
co do Sindsep juntou, em 11 de agosto 
último, a listagem de filiados e mani-
festação para que a causa beneficie os 
demais servidores. No despacho, publi-
cado em 25 de agosto, a Justiça deu 60 
dias de prazo para que a Prefeitura rea-
juste o valor em holerite dos servidores 
do SFMSP.

O Sindsep obteve ganho na ação. Em 
fase de execução, o sindicato realizou a 
juntada da relação de filiados aos autos 
do processo e em 26 de agosto a juíza 
determinou que a autarquia informasse 
se fez reestruturação de carreira em re-
lação aos filiados listados.

PERDAS SALARIAS PELA URV

INSALUBRIDADE PARA  
TRABALHADORES DA  
PREFEITURA

PERDAS SALARIAS PELA  
URV A TRABALHADORES  
DA FUNERÁRIA

PERDAS SALARIAIS PELA URV 
A SERVIDORES DO IPREM

GANHO NA AÇÃO PELO  
VALE-ALIMENTAÇÃO  
ATRASADO NO FINAL DE 1998
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A ação, proposta pelo Sindsep em 
2008, obteve vitória na Justiça e encon-
tra-se em fase de execução. O Sindsep 
apresentou a relação de filiados inte-
grantes do processo, em 10 de agosto 
último, e aguarda a manifestação da 
Prefeitura de São Paulo sobre a lista.

O Sindsep obteve vitória na ação co-
letiva em favor da incorporação da Gra-
tificação Especial de Serviço (GESS) na 
Saúde, para as assistentes sociais, du-
rante a gestão Gilberto Kassab. Em fase 
de execução, a Prefeitura pediu suspen-
são do processo, mas o Sindsep concor-
dou apenas em conceder prazo maior. 
O despacho do juiz concordando com o 
prazo de 60 dias foi publicado em 30 de 
junho e o Sindsep aguarda manifesta-
ção da PMSP.

Aguarda julgamento a ação coletiva 
em favor do afastamento do trabalho 
presencial de servidores do grupo de 
risco para Covid-19, e aos demais a tes-
tagem, independente de estarem ou não 
sintomáticos, bem como o fornecimen-
to de equipamentos de proteção indivi-
dual (EPI) adequado a cada função. Fo-
ram recebidas as contestações e o juiz 
determinou que o sindicato apresente 
réplica e informe o resultado da interlo-
cução direta para acordo entre Sindsep 
e Prefeitura de São Paulo, Serviço Fune-
rário e AHM.

A ação em favor do cálculo do quin-
quênio e sexta parte sobre a integralida-
de dos vencimentos em 2013 foi ganha 
na Justiça e encontra-se em fase de exe-
cução. O Serviço Funerário já reajustou 
os valores em holerite, quanto aos atra-
sados o juiz não acatou o pagamento 
coletivamente. O Sindsep ajuizará com 
ações individuais e para isso já estão re-
quisitando os documentos. 

Proposta em 2012, a ação do Sind-
sep pede a revisão geral anual de ven-
cimentos, entre 2008 e 2012 (índice 
acumulado de 29%), para que a Pre-
feitura reajuste pelos índices IPC-Fipe 
e pague as diferenças do devido sobre 
os vencimentos pagos à época, incluin-
do férias e os reflexos. Neste momento 
é aguardado o julgamento de recursos 
pela Justiça. O Sindsep interpôs recur-
sos, já que em 2015 a questão ganhou 
repercussão geral por se tratar de maté-
ria constitucional.

Na ação coletiva, proposta em 2012, 
o Sindsep pede a revisão geral anual de 
vencimentos, entre 2008 e 2012 (ín-
dice acumulado de 29%) pelos índices 
IPC-Fipe e pagamento das diferenças 
do devido sobre os vencimentos pagos 
à época, incluindo férias e os reflexos. 
Neste momento é aguardado o julga-
mento de recursos pela Justiça. O Sind-
sep interpôs recursos, já que em 2015 a 
questão ganhou repercussão geral por 
se tratar de matéria constitucional.

O Sindsep obteve ganho na ação co-
letiva proposta em 2009, durante a 
gestão Kassab, para os servidores do 
Serviço Funerário do Município de São 
Paulo. Os percentuais do reajuste do 
valor da insalubridade para os ativos 
já foram corrigidos em holerite, mas 
falta pagar os atrasados. Já em relação 
aos aposentados pela média o Serviço 
Funerário nega o reajuste. A autarquia 
apresentou uma petição não apreciada 
até este momento pela Justiça. O Sind-
sep manifestou-se contrário à suspen-
são do feito sem data de retorno e pediu 
o prosseguimento do feito com o forne-
cimento das planilhas e o cumprimento 
da obrigação também aos aposentados 
pela média.

GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR 
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA  
À SAÚDE

GESS PARA ASSISTENTES  
SOCIAIS NA SAÚDE

O Sindsep entrou com ação civil pú-
blica para que a gestão Bruno Covas 
compute o tempo de efetivo exercí-
cio antes da vigência da Lei Municipal 
nº16.119/2015 para fins de progressão 
funcional aos aposentados. O processo 
foi extinto sem julgamento do mérito 
em julho de 2020 por inadequação da 
via utilizada (Ação Civil Pública). Estu-
dos estão sendo feitos para proposição 
de outra medida sobre o mesmo pedido.

O Sindsep entrou com ação coletiva 
para que a gestão Bruno Covas compute 
o tempo de efetivo exercício antes da vi-
gência da Lei Municipal nº16.119/2015, 
a fim de garantir a progressão funcional 
aos aposentados. O processo aguarda 
julgamento. Em 19 de agosto, Justi-
ça determinou apresentação de provas 
pelo Sindsep e Prefeitura.

ENQUADRAMENTO AOS  
APOSENTADOS (QAA)

ENQUADRAMENTO AOS  
APOSENTADOS DA SAÚDE 

PANDEMIA: PROTEÇÃO  
AOS TRABALHADORES  
DA PREFEITURA

QUINQUÊNIO E SEXTA  
PARTE A TRABALHADORES 
DO SERVIÇO FUNERÁRIO

REVISÃO GERAL ANUAL DE  
VENCIMENTOS (2008-2012)  
A SERVIDORES DA PREFEITURA

REVISÃO GERAL ANUAL DE 
VENCIMENTOS (2008-2012) 
PARA SERVIDORES DO IPREM

INSALUBRIDADE PARA  
TRABALHADORES  
DA FUNERÁRIA

ATENÇÃO SERVIDORES O SINDSEP NÃO PAROU NA PANDEMIA
Desde março, o sindicato criou mecanismos de atendimento para dar respostas aos filiados(as).

ATENDIMENTO PRESENCIAL AGENDADO

O whatsapp oficial do Sindsep é o número acima. Esse número 
não recebe chamadas telefônicas. Salve-o em sua agenda, entre 
seus contatos, para esclarecer sua dúvida, e mande mensagem 
com seu nome e RF.

ATENDIMENTO POR WHATSAPP

(11) 97025-5497
Continuamos atendendo telefonemas pelo número acima.  
No entanto, por ser uma rede física instalada no prédio, haverá 
demora no atendimento. Recomendamos o caminho mais rápido 
via Whatsapp.

ATENDIMENTO TELEFÔNICO

(11) 2129-2999

Caso o atendimento pelo telefone ou o retorno pelo  
whatsapp não tenha sido suficiente, o Sindsep está  
retomando o atendimento presencial, mas que somente se  
dará mediante agendamento. 

Para realizar o atendimento presencial agendado,  
adequamos os espaços do Sindsep para atendê-lo(la)  
evitando ao máximo o risco de infecção por Covid-19, cumprindo 
as regras e protocolos sanitários. 

Para agendar, escreva na mensagem QUERO AGENDAR para o  
número do WhatsApp contendo nome completo, RF e  
motivo do atendimento (jurídico, benefícios, saúde do trabalhador 
etc. ) ou se preferir contate-nos pelo telefone (11) 2129-2999.
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Você sabia que agora pode se  
filiar ao Sindsep sem sair de casa?

É rápido fazer parte deste Sindicato de luta e  
participar de todas as ações judiciais desenvolvidas  
por nossa equipe e ter acesso a todos os benefícios! 

Basta acessar o site de sindicalização:
sindicalizacao.sindsep-sp.org.br

O ano foi marcado pela perda de um 
grande companheiro: Manoel Nor-
berto Pereira. Agente sepultador do 
Cemitério Cachoeirinha e dirigente 
do Sindsep, Manoel faleceu em 19 de 
agosto deste ano, no HSPM. Vítima de 
um câncer no esôfago, nosso compa-
nheiro lutou bravamente a vida intei-
ra e não foi diferente em seus últimos 
dias. Linha de frente na defesa da vida 
dos(as) trabalhadores(as) do Serviço 
Funerário e na luta contra a privati-
zação da Funerária, Manoel ficou co-
nhecido como “Penha”, apelido con-
quistado no primeiro cemitério onde 
trabalhou. Sindicalizado desde 2000 
ao Sindsep, Manoel tornou-se Repre-
sentante Sindical de Unidade (RSU), 
entre 2012 e 2015, e foi eleito coorde-
nador de Região Oeste em 2018. Foi 
nesta condição que pode colocar luz à 
situação precária enfrentada pelos tra-
balhadores dos cemitérios públicos na 
pandemia da Covid-19. Concedeu en-
trevistas para diversos veículos de mí-
dia nacional e internacional, e jamais 
se furtou de participar das lutas, ma-
nifestações e nem de fazer amigos nas 
jornadas. Tranquilo e de voz serena, 
Manoel era  firme quando  se tratava 
de defender os profissionais do servi-

ço público, denunciar os desmontes 
e animar os colegas para a batalha. 
Lutou intensamente em favor da vida 
daqueles que trabalham com a morte. 
Bem humorado e irônico, já com mais 
de 50 anos foi estudar Direito e adora-
va contar as discussões que tinha com 
professores reacionários. Militante 
político do PT, Manoel  estava hos-
pitalizado quando enviou o seguinte 
alerta, por meio de áudio  de agradeci-
mento à corrente de solidariedade de 
amigos e companheiros  do  Sindsep:  
“Nossa luta é de fé e é uma luta que 
funciona”. O Sindsep não esquecerá 
deste companheiro e amigo.

MANOEL NORBERTO PEREIRA,  
PRESENTE! 

Jornal do Sindsep - Municipais/SP

Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública  
e Autarquias do Município de São Paulo  
Rua da Quitanda, 101 - Centro - Tel. (11) 2129 2999  
São Paulo/SP - CEP 01012-010

FECHAMENTO AUTORIZADO, PODE SER ABERTO PELA ECT

IMPRESSO

Im
prensa Sindsep

Inscreva-se: Cursos e seminários 
até dezembro de 2020

Você sabia que agora o Sindsep 
tem uma Escola de Formação?  

Várias atividades estão sendo realizadas, 
em conjunto com secretarias e  

departamentos do Sindsep. A programação 
não para. Confira a nossa agenda e 

 corra para se inscrever no site da escola:  
www.escolasindsep.com.br

CURSO | VIOLÊNCIA DE GÊNERO  
NA VIDA E NO TRABALHO

NOVEMBRO
Módulo 1| 04 a 10/11
Módulo 2 | 11 a 17/11
Módulo 3 | 18 a 24/11

DEZEMBRO
Módulo 1 | 25/11 a 01/12

Módulo 2 | 02 a 08/12
Módulo 3 | 09 a 15/12

CURSO | SAÚDE DO TRABALHADOR  
COMPREENDER PARA TRANSFORMAR

NOVEMBRO/DEZEMBRO
Módulo 1 | 11 a 17/11

Módulo 2 | 18 a 24/11
Módulo 3 | 25/11 a 01/12

Módulo 4 | 02 a 08/12

ATIVIDADES À DISTÂNCIA
WEBNÁRIOS E CONGRESSO

NOVEMBRO

05 | Webnário sobre Políticas de Meio Ambiente 

12 | Direitos Humanos e Questões  
Étnico/Raciais no Setor Publico 

25, 26 e 27 | VIII Congresso para  
Trabalhadores da Educação 

DEZEMBRO 

09 | Plenária dos Aposentados  
(realizada pelo Zoom e não necessita de inscrição prévia) 

Informações: email: secformacao@sindsep-sp.org.br   
Telefone: (11) 2129-2999 ou Whatsapp: (11) 97025-5497 

Inscrições no site da escola: www.escolasindsep.com.br

FORMAÇÃO


