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QUAL É NOSSA SITUAÇÃO?
Dia após dia a infl ação corrói nosso poder 

aquisitivo; é o custo de vida. Basta ir ao su-
permercado para sentirmos o assalto. 

Segundo o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC-IBGE) é como se a cada 
10 reais, que ganhávamos em setembro do 
ano passado, estivéssemos ganhando ago-
ra 9 reais. A infl ação comeu 1 real a cada 10. 

O governo Bolsonaro autorizou o aumen-
to da conta de luz. A privatização do sistema 
elétrico cobra o preço de nós trabalhado-
res. O mesmo pode ser dito dos acionistas 
da Petrobras, que lucram enquanto nós 
não conseguimos mais abastecer o carro.

Servidores aposentados relatam que es-
tão se endividando com empréstimos con-
signados e mal têm conseguido se alimen-
tar. O desespero é permanente.

UM ATAQUE ATRÁS DO OUTRO
Bolsonaro, seus generais e a maioria do 

Congresso Nacional querem acelerar a 

todo custo a Reforma Administrativa (PEC 
32). Muitos que sem dizem agora oposi-
ção, como Doria (PSDB) e Nunes (MDB), 
apoiaram na eleição e seguem apoiando 
ativamente o governo Bolsonaro no ata-
que à estabilidade dos servidores públicos, 
fi m dos concursos públicos, contratações 
por indicação política e a terceirização/pri-
vatização dos serviços públicos em todos 
os níveis (municipal, estadual e federal). 
Ao mesmo tempo, militares de alta paten-
te recebem supersalários nos ministérios 
e em cargos indicados por Bolsonaro. Al-
guns ganham centenas de milhares de re-
ais. Bolsonaro é o senhor dos marajás de 
farda, que organiza o desmonte dos direi-
tos. Dia 14 de setembro nos manifestamos 
e paralisamos para Cancelar imediatamen-
te essa reforma. Como afi rmamos em nos-
sos cartazes: Fora Bolsonaro e a Reforma 
Administrativa (PEC 32)!

NOVO CONFISCO EM NOSSAS APOSENTADORIAS?
O prefeito Ricardo Nunes foi à imprensa 

anunciar que pretende aumentar o confi s-
co nas aposentadorias dos servidores. Pre-
tende fazer um “Sampaprev II” para ampliar 
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o confi sco. Ainda não há projeto apresenta-
do, mas as linhas gerais debatidas pelo pre-
feito, com seu secretariado, preveem co-
brar mais de servidores e, principalmente, 
dos que já estão aposentados. Nessa mes-
ma reunião, o prefeito propôs a isenção de 
impostos para empresários milionários.

NINGUÉM AGUENTA MAIS!
Quem aguenta? É em nossa carne que 

governantes cortam sempre. Os servido-
res acumulam 51,38% de perdas salariais 
para parte considerável da categoria, prin-
cipalmente do Nível Básico (Agentes de 
Apoio) e do Nível Médio (AGPPs e ASTs). 
Aposentados não tiveram sequer o abono 
emergencial.

QUAL O PAPEL DO SINDICATO?
Somos conselheiros de representantes 

regionais do sindicato. Olhamos, sentimos 
e ouvimos o que pensa a base no seu dia a 
dia, em suas unidades de trabalho. E preci-
samos falar tudo isso para o Sindicato agir. 
E repassar à categoria o que decidimos co-
letivamente no Sindsep. 

Num momento complicado como o atu-
al, é unindo e mobilizando que poderemos 
avançar. Não há decisão judicial que resolva 
a luta da categoria mobilizada. Não há ne-
gociação que arranque conquista, sem luta 
e força de nosso lado da briga por valoriza-
ção dos servidores com reajuste para toda 
a categoria.

CAMPANHA SALARIAL: EXIGIMOS RECUPERAÇÃO 
DAS PERDAS SALARIAIS

Nossa campanha salarial colocou no cen-
tro a exigência da recuperação salarial pe-

las perdas infl acionárias. Enquanto o gover-
no aumenta a receita de impostos e reduz 
a despesa de pessoal, pois não convoca 
aprovados e nem realiza novos concursos, 
sobrecarregando os atuais servidores, se-
guimos recebendo a palhaçada do falso 
reajuste de 0,01% ano após ano. CHEGA 
DE 0,01%! Exigimos reajuste para o fun-
cionalismo. Exigimos uma reestruturação 
das carreiras de Nível Básico e Nível Médio, 
além da isonomia (igualdade salarial) entre 
servidores da ativa e aposentados.

OUTRAS LUTAS CONTINUAM
A luta contra a terceirização/privatiza-

ção continua na Saúde, no Serviço Funerá-
rio e nos Centros Educacionais Unifi cados 
(CEUs). A luta pela vida e pela segurança de 
profi ssionais na educação segue fi rme con-
tra as medidas irresponsáveis do governo, 
que não garante condições para o cum-
primento do protocolo de enfrentamento 
à Covid-19. O Congresso da Educação do 
Sindsep, nesse mês de setembro, debaterá 
essa e outras lutas.    

TRAGA SUA VOZ PARA A PLENÁRIA
A plenária de CRR precisa ouvi-lo(la) para 

defi nir os próximos passos da campanha 
salarial e de todas as lutas do sindicato. Pre-
pare sua fala, converse com seus colegas, 
RSUs, e debata com a gente, pra defi nirmos 
ações de forma coletiva. Quem fi ca parado 
é poste. Somos sindicato de luta: lutamos 
pelos servidores nas ruas, nas redes sociais 
e na justiça. Cada CRR pode e deve trazer 
propostas e ideias para avançarmos na 
campanha salarial e demais lutas do Sind-
sep. Converse nas unidades de sua região, 
discuta com os colegas e traga o que pensa 
os RSUs e unidades de trabalho. 


