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EDITORIAL

Nesses últimos quatro anos o Sind-
sep foi um símbolo no Brasil de resis-
tência e de luta. Estivemos à frente 
das principais lutas nesses piores anos 
que o país viveu, com ataques aos ser-
vidores por todos os lados. “Resistir 
e lutar”, foi marca gravada pela ação. 
Expulsamos uma das maiores organi-
zações sociais de dentro de um hospi-
tal. Estivemos permanentemente na 
luta que freou a PEC (32) da Refor-
ma Administrativa, que estava pron-
tinha para ser votada no Congresso 
Nacional em 2021. Fizemos barulho 
e fomos notícia dentro e fora do país, 
para garantir equipamentos de prote-
ção individual para a linha de frente 
no combate à Covid-19. Salvamos vi-
das e prevenimos o adoecimento de 
trabalhadores. Fomos os primeiros a 
dar a cara na luta por vacinação. Não 
à toa, paralisamos na educação, 120 
dias pela Vida.

Fomos referência de luta nestes 
dois últimos anos de pandemia que 
assolou o planeta. Mas, nossa luta e 
resistência começou bem antes. As-
sim que assumiu, Doria estava obs-
tinado a privatizar tudo e aprovar o 
Sampaprev. Criamos o movimento 
amplo São Paulo Não Está à Venda”, 
com vários movimentos e organiza-
ções da sociedade civil, e ocupamos 
pela primeira vez a Câmara de Vere-
adores com os movimentos sociais 
e estudantis. Diante da maior greve 
da história da cidade, protagonizada 
pelo Sindsep, sem conseguir aprovar 
o Sampaprev, o tucano João Doria, 
abandonou a Prefeitura e voou para 
o governo do Estado. Seu sucessor, 
Bruno Covas, fez de tudo para apro-
var o confi sco dos servidores, inclusi-
ve utilizando um dia depois do Natal 
de 2018, uma forte repressão da PM e 
da GCM contra a categoria desarmada 
que seguia fi rme na frente da Câmara 
Municipal, com o Sindsep na lideran-
ça. Esse é o modo tucano de governar. 

Para os ricos tudo, para o povo traba-
lhador, violência.

Em São Paulo, Doria, Bruno Covas e 
Ricardo Nunes, aplicam a mesma po-
lítica de Bolsonaro. Assim como o ne-
gacionista que atacou o SUS — o qual, 
apesar de sucateado, foi responsável 
por salvar milhões de vidas — os go-
vernos tucanoemedebistas, atacaram 
sem descanso os serviços públicos. 
Inimigos dos serviços e dos servido-
res públicos, não realizaram concur-
sos para terceirizar todas as áreas. 
Ainda, assim, graças ao Sindsep, re-
sistimos muito. Durante a pandemia, 
estivemos com os trabalhadores nas 
unidades exigindo EPIs, condições 
de trabalho adequadas, home offi  ce 
em setores que eram possíveis, afas-
tamento de servidores(as) com mais 
de 60 anos e com comorbidades. Fo-
mos ao Ministério Público para que o 
governo atendesse as reivindicações 
de segurança e saúde dos servidores. 
Enquanto o governo fazia propaganda 
na mídia de hospitais de campanha, 
denunciávamos os bastidores vividos 
por trabalhadores e população: falta 
de insumos, equipamentos de prote-
ção, capa de chuva ou sacos de lixo no 
lugar de aventais. Nosso grito fez os 
EPIs adequados aparecerem. 

Após muita luta e muito luto, luta-
mos desde o primeiro momento por 
vacinas para nossos trabalhadores 
guerreiros e para a população. O gri-
to insistente reverberou. Vacinas para 
o pessoal da saúde, agentes de ende-
mias, serviço funerário, assistência 
social e então para a educação diante 
da Greve pela Vida que durou 120 dias. 
Ricardo Nunes assumiu e a nossa luta 
e resistência teve de ser ainda maior. 
Tivemos que fazer uma nova grande 
greve contra um Prefeito sanguessu-
ga que em seu Pacotão de Maldades 
aprovou bater a carteira dos aposen-
tados em 14%. O prefeito Ricardo Nu-
nes (MDB), um sujeito sem voto e a 

serviço de forças políticas obscuras, 
contou com uma tropa de vereado-
res sem dignidade para aprovar mais 
uma reforma da previdência. Além de 
projetos de reestruturação dos níveis 
básico e médio, a mudança de várias 
gratifi cações e aumento dos vales re-
feição e alimentação, sem qualquer 
diálogo com os trabalhadores e seus 
representantes. Mais uma vez usa-
ram da truculência, de bombas e ba-
las de borracha, para enfrentar nossa 
capacidade de luta e resistência, sem 
arredarmos o pé da frente da Câma-
ra Municipal. O Sindsep detalhou as 
leis sancionadas, em um jornal espe-
cial em janeiro, para ajudar o entendi-
mento do conjunto de servidores. 

Com o Fundo de Greve Solidário 
criado no Greve pela Vida, ajudamos 
vários companheiros. Mas o Sindsep 
com as entidades do Fórum arrancou 
do governo o pagamento dos dias pa-
rados. Uma grande conquista contra 
quem não queria reconhecer o direito 
de greve.

ANO NOVO,
DEVEMOS ESTAR 
UM PASSO À FRENTE

Fomos capazes de enfrentar bombas 
balas de borracha e gás para impedir 
os ataques em algum momento, redu-
zir os danos em outros. Vamos reagir 
a esse governo nefasto e buscar a re-
versão destes ataques a nossa previ-
dência no legislativo e no judiciário.
Mas para 2022, a luta que o Sindsep 
já iniciou é pelo reajuste salarial e mu-
dança na lei salarial. Não dá para fi car 
esperando o governo planejar novas 
maldades. Temos que dar o primeiro 
passo. Com um orçamento aprovado 
para este ano de R$ 85 bilhões, R$ 15 
bilhões a mais que em 2021, não há 
desculpas. Fechamos 2021 e abrimos 
2022 deixando um recado na Câmara 
para os vereadores que não incluíram 
no orçamento nada para o funciona-
lismo municipal.  Não vamos esquecer 
quem bateu a carteira dos aposentados 
e pensionistas e vamos derrotar os ini-
migos do povo e dos servidores. 

Estamos planejando com as demais 
entidades nossa pauta e a mobilização 
nas ruas para mais uma campanha sa-
larial unifi cada.

É com organização, mobilização, 
unidade e pressão que iremos avançar.

RESISTIR, LUTAR PELA VIDA 
E SE SOLIDARIZAR Por Sergio Antiqueira
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NÍVEIS BÁSICO E MÉDIO

GREVE DE 2019 FOI HISTÓRICA PARA 
AGENTES DE APOIO E AGPPs

Representantes da base dos níveis 
básico e médio lembram o que mais 
marcou, entre 2018 e 2021, período 
que teve greves, pandemia da Co-

vid-19, aumento dos salários de 1º 
escalão, 0,01% para servidores mu-
nicipais e confi sco de 14% para apo-
sentados.

“A greve de 2019. Foi a primeira. 
Uma greve que juntou Nível Básico e 
Médio, quando estávamos discutindo 
a reestruturação de carreiras, porque 
a categoria rejeitou o que o governo 
estava tentando impor goela abaixo 
dos servidores. As categorias fi caram 
acampadas, inclusive por duas noi-
tes, em frente a prefeitura, fazendo 
enfrentamentos e piquetes, para im-
pedir a reabertura de unidades, como 
a Secretaria de Finanças, que impedi-
mos a abertura por dois dias. Essa luta 
foi em nome de uma reestruturação 
melhor para servidores dos níveis bá-
sico e médio”.
Djalma Maria Prado é diretora de 
Cultura e Eventos do Sindsep, Agente 
de Apoio no Serviço Público Municipal 
há 36 anos.

“A primeira greve que participei foi 
em 2018, no início da gestão Doria, que 
já chegou determinado a desmontar 
o serviço público. Foi nesse período 
que passei a me identifi car com a di-
reção do Sindsep, um sindicato sério 
que representa trabalhadores de to-
dos os segmentos do Serviço Público 
com muita garra. Essa atual gestão, me 
orgulho muito, porque a gente sente 
uma capacidade maior pra fazer esses 
enfrentamentos a esses desmontes no 
serviço público, que com Ricardo Nu-
nes parece ter se ampliado”.
Manoel da Cruz Oliveira é agente 
de apoio na Subprefeitura do Itaim 
Paulista e em maio completa 30 anos 
como servidor público municipal.

“Nos últimos quatro anos fomos per-
seguidos, mas a gente não pode baixar 
a cabeça. Confi o no sindicato. Sou fi -
liado ao Sindsep desde 1991, sempre 
lutamos, fi zemos greve, mas nunca so-
fremos tanto como nesses dois últimos 
governos. Porrada e bomba é o que 
temos recebido. Pior: tiraram do nosso 
[bolso] para aumentar no ‘deles’. Isso 
foi o que seu Ricardão [prefeito Nunes] 
mandou pra gente [PLO 07]. Nesses 
4 anos, o sindicato teve mais lutas do 
que em qualquer outro período, algu-
mas ganhamos, outras estão para sair 
na Justiça; o Sérgio está de parabéns, 
só que eu como trabalhador vejo que 
enquanto esses ‘caras’ continuarem 
governando São Paulo, não teremos 
futuro nenhum”.
Dimas Martins é agente de apoio há 30 
anos na Prefeitura de São Paulo, atua 
na Subprefeitura de Itaquera

Ana Soraya Nascimento é AGPP, trabalha no Serviço Público Municipal 
há mais de 35 anos.

“A luta contra a reforma administra-
tiva (PEC 32) foi uma campanha difícil, 
mas que conseguiu unifi car os servi-
dores municipais, estaduais e federais. 
O Sindsep, junto com a Confetam, de-
sempenhou papel importante na pres-
são para que essa PEC não fosse votada 
em 2021, e que daremos seguimento 
esse ano. Os últimos 4 anos também 
tiveram a luta unifi cada de agentes de 
apoio e AGPPs, que evoluiu para uma 
greve possibilitando que a reestrutura-
ção – hoje imposta – fosse menos ruim 
que a proposta pelo governo, em 2019. 
Daremos sequência nesta briga para 
que sejam consideradas na reestrutu-
ração, as promoções de 2021, além do 
quinquênio e sexta parte. E o PLO 07, 
que ao cobrar dos aposentados 14%, 
aporta menos recursos do Tesouro 
para a Previdência Municipal e deve fi -
car com mais de R$ 79 bilhões de sobra 
em caixa. Nossa luta é pela reposição 
salarial, reajuste nesse ano de 2022”.
Vlamir Lima é diretor de Política 
Intersindical e Solidariedade do Sindsep 
e dirigente da Confetam

Luzia Barbosa Antunes Simões é AGPP 
na Secretaria Municipal de Habitação e 
completa, em março deste ano, 30 anos 
de Serviço Público Municipal

“Foram quatro anos de luta contra o 
desmonte dos serviços públicos, con-
tra os ataques aos servidores, por rea-
juste salarial, para minimizar os danos 
de um plano de reestruturação inde-
cente. Não fugimos à luta e vamos nos 
preparar para mais lutas pela frente, 
uma vez que a reestruturação con-
tinua sem atender à maioria. Temos 
força, garra, então, seguiremos na luta 
pra reconquistar nossos direitos”.

“O Brasil e o Serviço Público passou 
a viver anos muitos difíceis, em 2018, 
com a eleição desse sujeito execrável à 
Presidência e um governador, que têm 

como alvo os servidores e serviços pú-
blicos. Inúmeros foram os ataques aos 
aposentados e servidores da ativa. São 
Paulo foi um balão de ensaio. Nem a 
pandemia foi um cessar-fogo. Por ou-
tro lado, o Sindsep

foi a todo tempo luta, combate e 
resistência. E as pautas, muito mais 
agressivas, foram atenuadas graças a 
essa postura do sindicato. Quero agra-
decer ao Sindsep por nos orientar e es-
tar conosco”.
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SINDICATO GRITOU PELA VIDA ACIMA DO 
LUCRO E EXPULSOU OS

Para os serviços e trabalhadores da 
saúde, os anos entre 2018 até aqui, fo-
ram marcados por precarizações, des-
montes, terceirizações, adoecimentos 
e perdas irreparáveis. “Esse período 
foi marcado por um ataque sem pre-
cedentes dos governos Doria, Bruno 
e Nunes, na perspectiva de desmonte, 
principalmente da saúde. Enfrenta-
mos com muita luta a desestrutura-
ção da rede de Atenção Básica, UBS, 
AMAs,  Farmácias; a desestruturação 
do SAMU, da Covisa e da Rede Hospi-
talar, em meio à pandemia de Covid, 
lutando por melhores condições de 
trabalho, valorização dos trabalhado-
res, por EPIs, para preservar  a  saúde  

e  a  vida  dos  trabalhadores em risco. 
Os governos, aproveitaram, por sua 
vez, a crise sanitária, para  aprofun-
dar o sucateamento e as terceirizações 
nos  serviços  públicos. Terminamos 
2021 com a greve contra a reforma 
da previdência  municipal e o paco-
te de maldades, e seguimos em 2022 
na luta contra as terceirizações, exi-
gindo concursos públicos e fazen-
do os enfrentamentos para garantir 
condições  sanitárias  de  trabalho  
adequadas”, resgata Lourdes Este-
vão, secretária dos  Trabalhadores 
da Saúde do Sindsep.

Confi ra o balanço de outras servi-
doras e servidores da saúde:

“Fazia tempo que o Hospital do Cam-
po Limpo vinha sendo sucateado. Está-
vamos pedindo reforma, reparação no 
elevador, nos equipamentos, de tomo-
grafi a, macas, e o nossos representan-
tes no Sindsep já haviam levado para a 
Mesa de Negociação da Secretaria de 
Saúde, e nada, com a pandemia de Co-
vid as coisas pioraram. Muitos amigos 
adoeceram, faleceram, complicando 

Edmilson Soares é enfermeiro, servidor público do Hospital Municipal do Campo Limpo

Ejivaldo do Espírito Santo é coordenador da Região Leste II do Sindsep

SAÚDE
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“A OSS adentrou quebrando a con-
tinuidade da assistência. Foi assim em 
diversos setores e nós fomos lança-
dos, sem qualquer explicação, às en-
fermarias. Instalou-se aí o caos. Na 
ocasião, um grupo nos acompanhou 
diuturnamente: gritou, fez reuniões 
e nos fortaleceu. Nos conscientizou 
que nossa unidade era imbatível. Esse 
grupo entrou com ação no Ministério 
Público, pra fazer valer a lei que os po-
derosos julgavam estar acima. Após 
três longos dias de sofrimento pude-
mos soltar o grito coletivo de vitória, 
com um: Fora Einstein! Eles levaram 
alguns insumos, mas não nossa digni-
dade. As portas que haviam fechado 
à população foram reabertas e, com 
orgulho, voltamos ao nosso CAMPÃO. 
Agora é hora de retribuirmos à equipe 
do Sindsep que nos fortaleceu quando 
mais precisamos”.
Janete Alves Gomes é enfermeira do 
Hospital Municipal do Campo Limpo.

“O SAMU é outro serviço que está 
na mira da terceirização, e o exem-
plo mais claro do sucateamento para 
entrega a uma OSS, é que São Pau-
lo deveria rodar com 125 unidades 
móveis do SAMU aproximadamente 
e roda com uma média de 80. Isso é 
muito triste para quem trabalha no 
serviço. O Sindsep está com a gente 
engajado, mas como se sabe é pre-
ciso fortalecer o sindicato, com mais 
colegas se sindicalizando. É preciso 
também alterar essa Câmara Munici-
pal, votar em quem defende serviço e 
servidor público, assim como um go-
verno comprometido com a política 
pública”. “Foram diversos enfrentamentos na 

saúde, com o avanço da terceirização, 

OS AQUI 
NA UBS NÃO!

tanto em hospitais, quanto em UBSs. Nos 
hospitais, tivemos problemas nos seto-
res terceirizados, modelos de contratos 
diferentes, contrato de complementação 
de escala, então tivemos muitos enfren-
tamentos e obtivemos algumas vitórias. 
Também conseguimos frear o processo 
desenfreado de terceirização de UBSs, na 
região Leste II, como a UBS Parque Arthur 
Alvim, onde houve resistência dos traba-
lhadores. Esse período também foi marca-
do pela falta de informações e protocolos, 
nas próprias unidades de saúde, pela SMS, 
durante a pandemia. E o Sindsep fez mui-
tos enfrentamentos para garantir mais se-
gurança aos trabalhadores da saúde”.

SAMU |
PRECARIZAÇÃO 
PARA 
TERCEIRIZAR

ainda mais. Sem reposição de funcioná-
rios, auxiliares fi cavam cuidando de 12, 
até 15 pacientes, porque o governo não 
queria chamar os aprovados  em  con-
curso e ainda decidiu mandar embora 
todos os trabalhadores de contrato de 
emergência. Aí trouxeram como solu-
ção a entrega  da  gestão  do hospital  
para  OSS  Albert  Einstein.  Em uma 
semana aqui, a OSS Einstein fechou a 
porta do PS para a população. Fizemos 
greve, com apoio de usuários, do Dou-
glas e Lourdes do Sindsep, Coren; fi ze-
mos passeata, carreata até o Hospital  
Albert Einstein  para  denunciar  que o 
Campo Limpo não era deles. Entramos 
com ação no MP, TCM, e conseguimos 
reverter esse contrato irregular”.

Osvaldo Xavier do Nascimento 
é agente de apoio e condutor do SAMU
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“Na região de M´Boi Mirim, a Aten-
ção Básica está praticamente toda nas 
mãos de OSS, já em Campo Limpo, re-
gião que também acompanho, ainda 
há unidades sob administração direta, 
mas, sem dúvida, a luta contra a ter-
ceirização do Hospital Campo Limpo 
foi a mais potente nesse período. Um 
processo de muita resistência dos tra-
balhadores com a população. Unidade 
importantíssima para expulsar uma  
OSS do porte do Einstein de dentro 
do Hospital do Campo Limpo. E as-
sim como nessa luta, o Sindsep se fez 
presente nos locais de trabalho, em 
socorro dos trabalhadores, tentando 
afastar aqueles que tinham comorbi-
dades, para gritar por EPIs e denun-
ciar a falta de condições sanitárias de 
trabalho. O Sindsep se uniu aos mo-
vimentos sociais para que o Hospital 
M´Boi Mirim reabrisse ao atendimen-
to e desafogasse os demais hospitais 
da região. Houve um amadurecimen-
to do processo de organização unifi -
cada de greve, de identifi cação maior 
enquanto classe trabalhadora”.
Laudiceia Reis é coordenadora 
da Região Sul I do Sindsep

AMADURECIMENTO 
NO PROCESSO 
DE ORGANIZAÇÃO 
UNIFICADA

POLÍTICA DE RH FOI DA EXAUSTÃO

“Uma luta marcante nesse período, que 
o Sindsep esteve junto conosco, e fomos 
Adriana Cristina Eduardo é servidora pública municipal, técnica em Farmácia no Ambulatório de Especialidades (AE) Ceci - Dr. Alexandre Kalil Yasbek

Flávia Anunciação é coordenadora da Região Centro do Sindsep

Lucianne Tahan é coordenadora da Região Noroeste do Sindsep

“Com um governo que só tira direi-
tos dos servidores públicos e em meio 
à pandemia, os agentes de Endemias 
foram orientados a entrar nas casas, 
apesar da ordem: ‘fi que em casa’. Uma 
instrução normativa que muito pouco 
assegurava foi feita só após o Sindsep e 
o Coletivo de Endemias questionarem a 
Secretaria Municipal de Saúde. Depois 
de insistentes cobranças conseguimos 
que a SMS autorizasse o escalonamen-
to de horários nas unidades para evitar 
aglomerações. Foi também por força da 
luta do Sindsep que os trabalhadores de 

UVIS foram vacinados, logo após os pro-
fi ssionais de hospitais e UBSs, devido ao 
constante contato com a população. O 
Coletivo de Endemias garantiu também 
maciça participação nas mobilizações 
contra o Sampaprev 2, chegando a cerca 
de 80% de paralisação. Também foi fruto 
da mobilização coletiva que garantimos, 
junto à SMS, a constituição de uma co-
missão de agentes para acompanhar as 
unidades que mudarão de endereço ou 
irão passar por reforma. Ideia é garantir, 
por meio da comissão, espaço adequado 
e digno aos agentes”.

“Nesses quatro anos, nossa inserção 
foi não apenas em pautas do funciona-
lismo, mas junto com os movimentos 
populares de saúde, sociedade civil e 
até trabalhadores terceirizados que 
vieram pedir ajuda do sindicato. Isso é 
tão marcante quanto foi a presença do 
Sindsep nas ruas no maior recrudesci-
mento da Covid. A direção se manteve 
na rua, respeitando as medidas pro-
tetivas, para fazer a denúncia, man-
ter o diálogo com a população e para 
o conjunto dos servidores de qual é a 
política desse governo: que em deter-
minado momento privilegiou a morte 
em detrimento da vida, já que no iní-
cio da pandemia os profi ssionais foram 
mandados pra linha de frente sem EPI 

e protocolos. Assistimos também a um 
fracasso da Educação Continuada des-
sa gestão. Trabalhador exausto, ten-
tando salvar vidas, colocando a sua em 
risco. A política de RH foi de gestão da 
exaustão. Trabalhador adoeceu psico-
logicamente, fi sicamente e muitos mor-
reram. O único amparo que tiveram foi 
o sindicato, porque estavam sozinhos 
na linha de frente. Se deixaram de usar 
sacos de lixos e passaram a receber 
aventais e outros EPIs foi pela atua-
ção do sindicato, e a base tem noção 
disso. A Mesa da Covid é uma atuação 
do Sindsep e outras entidades. Direito 
fundamental à vida dos trabalhadores, 
que signifi ca garantir também atendi-
mento à população”.

Claudia Wiezel de Campos Bicudo Barchi é servidora há 34 anos, nutricionista e hoje atua como interlocutora em Nutrição, na Coordenadoria 
de Saúde do Centro

“Passei por oito governos municipais, 
mas em agosto de 2020 fomos surpre-
endidas pelo desmonte  da Covisa, no 
último dia que a lei eleitoral permitia mu-
danças de local de trabalho. Minha senha 
de acesso, num programa da Anvisa que 
eu trabalhava, foi bloqueada. Não hou-
ve respeito e nenhum critério. Em plena 
pandemia, fomos  ignorados. Era como se 

nosso trabalho não tivesse  importância.  
Cada  um  teve que procurar  uma  UVIS  
para  trabalhar,  as unidades, por sua 
vez, não tinham nem espaço  físico  para  
acomodar.  Covardia  que  causou  mui-
tos  danos, principalmente  psicológicos.  
Meu  psiquiatra defi niu como ‘menor va-
lia’, após 32 anos de trabalho. Nesses mo-
mentos tive o Sindicato como um aliado 

que entendeu o que estávamos sofrendo, 
e promoveu abertura de discussão com a 
Secretaria Municipal de Saúde, para que 
algumas situações pudessem ser revis-
tas. Fui uma das profi ssionais que pode 
ser recolocada em unidade onde me sin-
to motivada a continuar produzindo, mas 
sinto pelos que não tiveram a mesma 
satisfação”.

TIREM AS MÃOS DE NOSSAS FARMÁCIAS PÚBLICAS

COVISA| UM DESMONTE SEM EFEITOS POSITIVOS

Cecília Martins é socióloga, servidora pública há 39 anos e trabalhadora da Covisa

“O decreto da SMS dividia a Covisa em 
dois grupos: 257 trabalhadores disponibi-
lizados para as coordenadorias  regionais  

de  saúde  e  os  demais  permaneceriam  
na  Covisa. Ninguém poderia escolher para 
onde iria. O único critério foi proximidade 
do CEP da pessoa. Nenhuma discussão pré-
via com os trabalhadores, com sindicatos, 
Conselho Municipal de Saúde e as coorde-
nadorias. Isso gerou um caos para traba-
lhadores e população. Paralisação de servi-
ços. Os 257 trabalhadores foram vítimas de 
violência institucional, não apenas os que 
foram, mas os  que  fi caram.  E não houve 

demonstração até agora de efeito positivo 
dessa reestruturação. O Sindsep, desde o 
primeiro dia, vem agindo, realizando mani-
festações, organizando  os  trabalhadores,  
elaborando pesquisa sobre a situação dos 
trabalhadores da Covisa, buscando asses-
soria jurídica, forçando a mesa de negocia-
ção, atuando junto  à  Assiste,  no  Conselho  
Municipal  de Saúde. Essa ação técnica, po-
lítica e jurídica tem sido fundamental para 
reavermos nossa Covisa”.

vitoriosos, foi impedir o fechamento das 
farmácias das UBSs, AMAs e ambulatórios 
de especialidades (AE). Fomos informados, 
no início do governo Doria, que os medica-
mentos seriam enviados para as farmácias 
comerciais. Levei, enquanto RSU do Sind-
sep, para o sindicato, e descobrimos que 
o Doria já estava até criando um Conselho 
de Farmácia onde tinha o Sidney Oliveira 

[Ultrafarma] como um dos representantes. 
O Sindsep reuniu os conselhos de classes, 
dos trabalhadores das OSS, começou a or-
ganização, mobilizar atos, uma audiência 
pública na Câmara, por meio da vereadora 
Juliana Cardoso, onde foi pontuada a im-
portância das farmácias dentro dos servi-
ços de saúde. Conseguimos vencer, mas 
seguimos em alerta”. 
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EDUCAÇÃO COM A GREVE PELA VIDA,
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DERAM 
AULA SOBRE LUTA E DEFESA DA VIDA

FORMAÇÃO

“Já passei por diversas administra-
ções, mas o que se vê nesses últimos 
4 anos é um verdadeiro desastre. No 
CEU em que trabalho, a piscina não 
funciona desde 2018, prejudicando a 
comunidade que não tem nenhuma 
opção de lazer. Os coordenadores não 
estão preparados para lidar com as 
demandas impostas por SME, ditadas 
sem conhecimento das necessidades 
do território.

A presença do Sindsep tem trazido 
um certo freio, um limite para as ações 
e ordens cada dia mais acintosas e 
radicais da Gestão e Direção, como a 
proibição de sair de férias nos meses 
de janeiro e julho, algo que foge do mi-
nimamente aceitável.”
Maria*,  bibliotecária de Centro 
Educacional Unifi cado de São Paulo
*nome fi ctício da servidora 
que pediu para não ser identifi cada.

“Nos últimos 4 anos o Sindsep este-
ve em todas as lutas que a Educação 
precisou. Mesmo durante o primeiro 
ano da pandemia, não deixou de fazer 
reuniões de representantes para ouvir 
e orientar seus fi liados, adaptando-se 
para promover reuniões on-line. 

No Sindsep, tenho divulgação das in-
formações de forma honesta. Sou pro-
curada por colegas da minha unidade e 

por outras onde trabalhei devido a essa 
confi abilidade. Também foi o sindicato 
que, de forma inédita, primeiro iniciou o 
Fundo de Greve. De forma costumeira e 
democrática, foi feito com participação 
dos fi liados, elegendo conselho fi scal, 
construindo e votando o estatuto para 
regulamentação. Tudo isso colabora 
para que o nosso Sindsep seja diferen-
ciado e atuante.”

Olga Romero  Professora de Educação Infantil CEI CJ Prestes Maia

“A Formação teve um papel fundamen-
tal no processo de debate com os traba-
lhadores, sempre trazendo temas atuais. 
Inclusive, tratando de questões que a Pre-
feitura não consegue tocar, como o curso 
de CIPA. Para além dos cursos, nós amplia-
mos o leque da Formação, como as rodas 

de conversa, debatendo temáticas funda-
mentais para a construção da cidadania 
dos trabalhadores. Ainda, passamos por 
um processo de trazer os trabalhadores 
para que eles também promovam a for-
mação para eles, criando, assim, uma rede 
de Formação do Sindsep.

A Educação foi exemplo de luta e 
participação na defesa dos servidores 
públicos e, principalmente, da vida de 
toda a comunidade escolar, ao para-
lisarem por 120 dias em 2021. “Ficar 
sob a administração de Doria, Covas 
e Nunes, nos trouxe a necessidade de 
resistir a uma política de terceiriza-
ção na educação. A SME entrou em 

uma concepção do ‘faz de conta’, sem 
consulta, sem possibilidade de cons-
truir de forma conjunta as propostas 
para a educação, ingressamos numa 
fase de lutar pela preservação de di-
reitos já adquiridos”, refl ete Maciel 
Nascimento, secretário de Formação 
dos Trabalhadores da Educação do 
Sindsep. 

“Eu sempre procurei fazer os cur-
sos do Sindsep porque os assuntos 
abordados estão antenados com nos-
sa realidade. Sempre saio dos cursos 
com bastante informação. Adoro”.
Rosângela Araújo é jornalista, 
servidora pública atua na Assessoria 
de Comunicação da Smads

“O curso de RSU foi, e é, extremamente 
importante para a elaboração de estraté-
gias a serem realizadas na unidade onde 
cumpro minha atividade profi ssional, 
orientado por um olhar diferenciado na 

relação de trabalhador com as condições 
que esse local de trabalho pode ofere-
cer. O curso de RSU torna-se ainda mais 
importante quando o agente de ligação 
(RSU) colabora com o andamento das ati-

vidades diárias, com atenção nas deman-
das e necessidades consideradas exage-
radas pelas chefi as, ou seja, de maneira 
ativa para o bom andamento da relação 
trabalho e trabalhador”

José Erasmo de Oliveira é Agente de Endemias da UVIS Itaim Paulista

“Frente a intransigência e truculência 
desse governo, fi nalmente conseguimos 
o pagamento dos dias parados e o for-

talecimento do entendimento da greve 
como direito. Conquista do conjunto de 
servidoras que não fugiu da luta!”

Laura Cymbalista  é professora e atua na coordenação pedagógica do CIEJA Aluna Jessica 
Nunes Herculano

Maciel Nascimento é diretor da Secretaria dos(as) Trabalhadores(as) Educação e de 
Formação do Sindsep; Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I na EMEI 
Armando de Arruda Pereira

UMA LIÇÃO QUE A PREFEITURA 
NÃO QUER MAIS COMPARTILHAR

A Secretaria de Formação do Sindsep, que busca qualifi car com os servidores e contribuir para um pensamento dos trabalhadores e trabalhadoras da Prefeitura 
de São Paulo, realizou, nesse período, 19 seminários/ofi cinas, 27 cursos (presenciais e à distância), aulas públicas, lives nas redes sociais e outras atividades.

Acesse o site da Formação do Sindsep: www.escolasindsep.com.br

Fo
to

: 
E

lin
eu

do
 M

ei
ra

Fo
to

: 
Li

ra
 A

lli



SINDSEP | 7

“Já conhecia João Gabriel e Luba 
mesmo antes de ser nomeada, nos en-
frentamentos que foram feitos contra 
a gestão de João Doria e do secretário 
André Sturm, pois eles pretendiam 
terceirizar a gestão das bibliotecas 
para OSs e não queriam nomear os 
bibliotecários aprovados em concurso, 
que aguardavam desde 2016. O Sind-
sep esteve presente nessa luta, junto 
com outras entidades, vereadores e, 
por meio dessa pressão, conseguimos 
que as bibliotecas não  fossem  priva-
tizadas e os bibliotecários, aprovados  
em concurso, fi nalmente  nomeados. 
Os desmandos de André Sturm não 
pararam por aí. Os destratos com os 
artistas e as arbitrariedades com rela-
ção aos editais foram constantes e o 
Sindsep esteve sempre à  frente nes-
se embate,  ocupando a Secretaria de 
Cultura e defendendo a classe artísti-
ca, os trabalhadores e a população que 
usufrui dos serviços de cultura da cida-
de. Além disso, o sindicato se fez muito 
presente durante a pandemia, defen-
dendo os trabalhadores que estavam 
em trabalho presencial, também con-
tra o Sampaprev, numa luta muito 
dura que fi zemos contra o projeto do 
prefeito Ricardo Nunes, e a gestão do 
Sindsep não arredou pé de nenhum 
desses embates”.
Bruna Bonifácio é analista de 
Informações, Cultura e Desporto 
e bibliotecária da Biblioteca 
Infantojuvenil Monteiro Lobato

CULTURA

MULHERES

PSDB/MDB ODEIA DIVERSIDADE, 
PLURALIDADE, POVO; ODEIA CULTURA

Em pouco mais de quatro anos, o 
histórico da Política Municipal de 
Cultura na Cidade seguiu o modo 
tucanoemedebista de governar: de-
sastre. Da luta para descongelar o 
já mirrado orçamento da cultura à 
tentativa de fechamento e privatiza-

ção de bibliotecas, espaços públicos 
e precarização das condições de tra-
balho para servidores trabalharem, 
principalmente na pandemia, foram 
algumas das lutas travadas, e a seguir 
resgatadas pela servidora pública, 
Bruna Bonifácio.

Diante do crescimento da práti-
ca de assédio sexual e denúncias que 
chegam ao Sindsep, a Secretaria de 
Atenção à Mulher Trabalhadora, em 
conjunto com as secretarias de Saúde 
do Trabalhador, Jurídico e Formação, 
começaram a desenhar um percurso 
para potencializar a resposta imedia-
ta aos casos que chegavam até a en-
tidade. Em junho de 2018 foi criado 

o Comitê de Combate ao Assédio Se-
xual, responsável pelo fl uxo do aten-
dimento, acolhimento das vítimas e 
ações de sensibilização e formação 
sobre o tema.

Nesse período, além de ampliar a 
escuta, o Sindsep lançou a campanha 
“A política é pública, meu corpo não”, 
em parceria com a Fundação Friedri-
ch Ebert (FES) que, em junho de 2019, 

proporcionou a elaboração conjunta 
da cartilha sobre o combate ao assédio 
sexual no serviço público municipal.

Vários cursos, seminários e ofi cinas 
sobre o tema já foram realizados nes-
tes quatro anos. Além do projeto ter 
avançado na ampliação do atendimen-
to dos casos como também a criação 
do curso EAD “Violência de Gênero na 
Vida e no Trabalho”.

SINDSEP CRIA COMITÊ DE 
COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL
Com a campanha A Política é pública, meu corpo não, ampliou-se o 
acolhimento, as ofi cinas e ações na administração pública
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APOSENTADOS

TRATADOS COMO INIMIGOS

TERCEIRIZAÇÃO ACABA COM PROJETOS EXCLUSIVOS NA CIDADE

Os governos Bolsonaro, Doria, 
Covas/Nunes tratam os aposenta-
dos como um peso, atribuem a eles 
o déficit na previdência. Os servi-
dores públicos aposentados foram 
não apenas deixados com míseros 
0,01% de reajustes ano após ano, 
como agora a partir da Emenda 41 
à Lei Orgânica do Município (PLO 
07) passarão a ser descontados em 
14% em seus proventos de pouco 
mais de R$ 1.212 mensais. Para que 

isso não fosse aprovado,  teve greve, 
resistência, mas do outro lado tiros, 
bombas e balas de borracha contra 
quem dedicou uma vida inteira ao 
serviço público.

O Sindsep não se deu por derro-
tado, os protestos voltam à Câmara 
neste mês de fevereiro. Lutaremos 
para anular todas as medidas do 
Sampaprev 2, recuperar os salários 
dos aposentados e pensionistas, e 
por aumento real dos salários. 

Servidores de nível universitá-
rio também relatam suas angústias 
para conseguir realizar a política 
pública sob ataque permanente dos 

governos privatistas que avançam 
na terceirização da cidade e des-
truição de projetos importantes e 
únicos, como a Hormonização, que 

havia na UBS Santa Cecília, ou o 
atendimento a pessoas com hanse-
níase, no Ambulatório de Especiali-
dades (AE) Ceci.

“Em 2016, com o golpe contra a pre-
sidenta Dilma pensei: ‘agora vamos en-
frentar um furacão de destruição das 
políticas públicas e conquistas da classe 
trabalhadora’, mas não contava com esse 
tsunami. PEC do Teto de Gastos, Reforma 
Trabalhista, Reforma da Previdência e, 
em 2020, uma pandemia, marcada pelo 
agravamento dos ataques aos serviços 
públicos e direitos dos trabalhadores. Em 
São Paulo, Doria, Covas e Ricardo Nunes, 
alinhados com a política de Bolsonaro, 
alimentaram esses ataques. Daí a impor-
tância de termos um Sindicato combativo 
e de luta, como o nosso Sindsep. Orga-
nizando, com os trabalhadores da ativa 
e aposentados, as greves de 2018, 2019 

e 2021. Em 2020, o Sindsep não arredou 
os pés das ruas, exigindo condições de 
trabalho, abertura de leitos nos hospi-
tais Sorocabana e Brasilândia, testagem e 
vacinação. Foi ativo no movimento ‘Fora 
Bolsonaro’ e para frear, no Congresso Na-
cional, a aprovação da PEC 32. Iniciamos 
2022 com muitos trabalhadores adoeci-
dos, sobrecarregados, pela falta de con-
cursos, confi sco salarial dos aposentados, 
há muitos anos com seus vencimentos 
congelados e nenhuma sinalização de 
reajuste salarial. O ano será duro, mas 
já temos marcado para o dia 1º/02, 14h, 
um ato em frente à Câmara Municipal. 
Vamos deixar bem claro aos vereadores 
que não tem arrego”.

Neusa de Jesus Duque é enfermeira aposentada, trabalhou 30 anos no Serviço 
Municipal de Saúde, 20 dos quais no CAPS Perdizes

“Fui convidada pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde a criar, em 2015, den-
tro do UBS Santa Cecília, um centro 
de atendimento especializado para a 
saúde integral de pessoas trans e tra-
vestis, pela alta demanda e ausência 
de ambulatórios em nível municipal. 
Com total apoio da secretaria, o servi-
ço que começou a funcionar com pou-
cos pacientes, em cinco anos já atendia 
quase 1000 pessoas. No fi nal de 2020, 
diferente do que vinham nos garantin-
do, foi comunicada a entrega da gestão 
do ambulatório a uma OS. Buscamos 
apoio da equipe da SMS envolvida com 

o ambulatório, do Comitê de Saúde da 
População LGBTQI, mas não obtivemos. 
Nesse momento entrou em cena o Sind-
sep. Flávia Anunciação foi fi rme em nos-
sa defesa, mobilizando a comunidade, 
conscientizando usuários, participando 
conosco das reuniões com represen-
tantes da SMS, oferecendo orientação 
sobre os trâmites administrativos e ju-
rídicos, para nos ajudar a impedir que o 
atendimento fosse destruído. Não ven-
cemos, mas descobri a real importância 
do sindicato. Percebi que sem ele, nessa 
luta, estaríamos isoladas defendendo a 
política pública”.

Gláucia Beretta é médica endocrinologista, servidora pública, trabalhou na 
UBS Santa Cecília, de 2010 até fi nal de 2020, quando o centro de atendimento 
especializado para pessoas trans e travestis, que coordenava, foi entregue ao Iabas 
e desmontado.

“As difi culdades sempre foram 
muitas para conseguir desenvolver o  
trabalho com os usuários e defender 
o SUS. Fui muito  perseguida. Desde 
avaliação completamente incorreta 
do meu desempenho até a coloca-
ção de armários atrás da mesa que 
eu ocupava, como barreiras pra eu 
circular. Trabalhei por muitos anos 
com pessoas com hanseníase e esses 
empecilhos físicos pareciam uma per-
seguição a eles também. Consegui-
mos seguir com o trabalho devido ao 
ativismo dentro do Conselho Gestor 
e apoio do Sindsep, um importante  
aliado  em todas as lutas, ajudando 
na parte jurídica, em tudo. A direção 
de área sempre esteve com a gente 
presente, dando  apoio. Até choráva-
mos com eles, muitas vezes”.

Sandra Maria Pereira Ferraz 
é  enfermeira aposentada e atuou 
até 2019 no Ambulatório de Especia-
lidades (AE) Ceci - Dr. Alexandre Kalil  
Yasbek desmontado na gestão 
Dorias/Covas/Nunes.

“Me aproximei do Sindsep no pro-
cesso de luta pela reestruturação das 
carreiras de nível universitário, en-
tre 2013/2014, que contou com mui-
to apoio do sindicato, sobretudo na 
pressão sobre os vereadores, e resul-
tou numa signifi cativa valorização das 
carreiras. Com o avanço das forças 
ultraliberais e fascistas, que venceram 
as eleições em 2016 (municipal) e em 
2018 (estadual e federal), percebi a ne-
cessidade de me manter próxima do 
sindicato, participando das lutas, que 
foram muitas, incluindo as que exigiam 
segurança sanitária e condições de tra-
balho durante a pandemia, contra as 
reformas administrativa e previdenci-
ária municipais. Os poderosos querem 
destruir o sistema público, privatizar 
tudo que possa aumentar seus lucros, 
mas acredito que é nos unindo en-
quanto classe de servidores públicos, 
que conseguiremos enfrentá-los”.

Janaina Belo de Oliveira 
é arquiteta e urbanista na Prefeitura 
de São Paulo.
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SERVIÇO FUNERÁRIO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

O LUTO TRANSFORMADO EM LUTA DIÁRIA 
PELA VIDA DE SERVIDORES E DO SFMSP

Há uma sanha dos governos 
PSDB/MDB em entregar ao se-
tor privado o patrimônio público. 
Quem esteve no olho do furacão, 

comenta o que foram esses quatro 
anos, ora lutando pela vida, ora 
pelo serviço público,  e, muitas ve-
zes, pelos dois.

GENOCÍDIO DO SUAS,
DE SERVIDORES E POPULAÇÃO

A assistência social foi uma das 
áreas mais demandada, nesse últi-
mo período, pelo aumento da mi-
séria, agravada pela pandemia. A 
resposta do governo foi fechamento 
de serviços. Na gestão Doria/Covas, 
cerca de 16 mil vagas foram fecha-

das, no período em que a miséria, 
falta de moradia, violência e morte 
só cresceram.

Servidoras da Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvolvimen-
to Social (Smads)  lembram alguns 
desses momentos.

“Nesses quatro anos da gestão do 
Sindsep, um dos processos mais mar-
cantes de luta no Serviço Funerário do 
Município de São Paulo foi contra a con-
João Batista Gomes é servidor público, secretário de Imprensa do Sindsep e membro 
da Executiva Nacional da CUT.

“Lembro de um dos atos, em frente a 
Câmara Municipal, em 2019, que está-
vamos protestando por salário, contra o 
Sampaprev, e o pessoal da GCM jogou 
bomba na gente e acertou a perna do 
Sérgio Antiqueira. Falar do Sindsep é fa-
lar de luta sem limites para defender os 
servidores. O sindicato foi responsável 
por conquistar a vacina contra a Covid 
para nós, para que recebêssemos os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI), por ganharmos a ação de insa-
lubridade e quinquênio pra categoria. 
Fazer parte desse sindicato está sendo 
motivo de orgulho”.
Claudio de Oliveira Santos  é agente 
de apoio na Prefeitura de São Paulo 
há 10 anos, atua como motorista no 
Serviço Funerário do Município de São 
Paulo, no Polo da Vila Guilherme, 
zona Norte.

“Vivemos quatro anos de desmonte 
das políticas públicas e serviços públi-
cos, com requinte de crueldade contra 
cidadãs/os, trabalhadores/as dessa 
Cidade, com retiradas constantes de 
direitos, de um lado, e, de outro, uma 
competência inquestionável para au-
mentar os próprios salários às custas 
de mentiras e violência se necessário. 
Tem sido um período extremamente 
exigente para o Sindsep, que em meio 
a maior crise sanitária do planeta, não 
mediu esforços para defender servido-
res/as, exigindo condições dignas de 
trabalho. Enquanto muitos recuaram, 
Sindsep manteve-se fi rme em defesa 
dos servidores e serviços públicos”.

Maria Motta  é assistente social, 
servidora pública há 11 anos na 
Prefeitura de São Paulo, atua 
na Smads.

“Os governos de Doria, Covas e Nu-
nes promoveram um desmonte contí-
nuo e intencional.  Troca sistemática de 
secretário, já estamos no sexto ou séti-
mo. Falta de gestão do SUAS efetiva, que 
norteie a política na cidade, e de diálogo 
com as OSCs parceiras, gerando insta-
bilidade nos convênios e seus trabalha-
dores. Um total esvaziamento das SAS 
regionais e suas equipes de suporte. Os 

Marcia Perroni é assistente social, 68 anos, servidora pública há 37 anos na 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

cessão à iniciativa privada, que o Do-
ria, desde a sua posse, queria fazer e 
nós conseguimos frear através de vá-
rios enfrentamentos. Agora, o governo 
Ricardo Nunes quer lançar o edital de 
licitação. Também tivemos uma série 
de vitórias parciais, como a ação judi-
cial da insalubridade, do quinquênio, 
da sexta parte; ganhas por nós e que 
a Prefeitura terá de pagar. Durante a 
pandemia, não menos importantes, 
as lutas tiveram como foco a defesa 
da vida dos trabalhadores e trabalha-
doras do Serviço Funerário, portanto 
em defesa das condições de trabalho, 
exigência de EPI, permitindo que sal-
vássemos muitas vidas. Foi um en-
frentamento constante para garantir 
máscara, macacão, colete, luvas, bo-
tas para que pudessem desempenhar 
plenamente o seu trabalho”.

serviços de Cras, Creas e Centro-Pop 
estão completamente abandonados, 
sem ação, com equipes mínimas sem 
condições de trabalho diante da de-
manda, e em desconformidade com 
a NOB/RH. Muitos casos de assédio 
moral. O Espaço Público do Apren-
der Social foi encerrado e houve o 
esvaziamento de suas equipes. Nos 
governos Doria/Covas registramos o 
fechamento de 60 serviços de prote-
ção básica, perdemos 15.850 vagas 
de serviços. Na pandemia, a Smads 
teve uma ação pífi a pela insufi ciên-
cia de servidores e ausência de pro-
posta ao enfrentamento. No entanto, 
os servidores puderam contar com a 
presença e apoio constantes de João 
Gabriel, diretor do Sindsep, que aco-
lheu com sua capacidade de escuta, 
as demandas dos profi ssionais”.
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2018-2021 | VITÓRIAS QUE TIVEMOS NA JUSTIÇA
JURÍDICO

EM 2022 VAMOS DAR 
INÍCIO À EXECUÇÃO DE 
TRÊS AÇÕES JUDICIAIS(*)

Em 2020 conseguimos avançar no 
diálogo com a Procuradoria do mu-
nicípio e com o judiciário garantindo 
entre os meses de janeiro e março de 
2021 o pagamento do vale-refeição 
devido desde o governo Pitta para 
mais de 14 mil servidores fi liados. 
Agora estamos buscando acelerar 
também as execuções das ações cole-
tivas dos 2,85%, dos quadrimestrais 
(30%) e dos 62% (coletiva). Estamos 
iniciando o contato com os servido-
res fi liados com direito à ação para 
combinar a forma de envio da docu-
mentação para fi ns de execução. Para 
atender a demanda de dúvidas que 
sobrecarregam as linhas telefônicas, 
estamos construindo outros canais de 
atendimento eletrônico. Fique atento 
ao nosso site e redes sociais.(**)

A quais servidores as ações se referem:

Ação dos 2,85% - servidores que es-
tavam na Prefeitura em março, abril, 
maio e junho de 1997.

Mandado de Segurança coletivo 
(62%) - servidores que estavam na 
Prefeitura entre setembro e dezembro 
de 1994, e que não entraram ou não 
tiveram julgamento em ações indivi-
duais de 62%.

Ação dos quadrimestrais (30%) 
- servidores que estavam na Prefeitu-
ra de março a junho de 1995, de julho 
a outubro de 1995, de novembro de 
1997 a fevereiro de 1998, e de março a 
junho de 1998.

URV | AÇÕES 
ORDINÁRIAS

Com relação às ações que o Sindsep 
entrou contra a Prefeitura de São Pau-
lo, Serviço Funerário e Iprem, para ga-
rantir correção nos salários dos servi-
dores em razão da URV, informamos 
que todas foram ganhas, no entanto 

INSALUBRIDADE 
CONTRA O SERVIÇO 
FUNERÁRIO

Ação vitoriosa do Sindsep que exi-
ge o pagamento da insalubridade so-
bre o padrão de R$ 755. Servidores/
as já estão recebendo os percentuais 
corrigidos e agora o Sindsep teve 
acesso às planilhas do pagamento 
dos atrasados.

AÇÃO DECLARATÓRIA 
E COMINATÓRIA GESS 
CONTRA PMSP

Ao analisar as planilhas, o Sindsep 
constatou que houve fornecimento 
completo apenas para 8 servidores. 
Foram requeridas então as planilhas 
restantes. O juízo atendeu ao pedido 
e, por meio de despacho publicado 
em 02/07/2021, concedeu 15 dias de 
prazo para que a PMSP respondesse. 
A PMSP juntou mais uma leva de pla-
nilhas, no entanto cerca de 150 pla-
nilhas ainda não foram ofertadas – a 
cobrança será feita em Juízo.

QUINQUÊNIO E SEXTA 
PARTE CONTRA O 
SERVIÇO FUNERÁRIO

O Sindsep ganhou ação civil públi-
ca movida contra o Serviço Funerá-
rio para que corrigisse os salários dos 
servidores, no entanto o Judiciário 
entendeu que o Sindicato não pode 
executar os atrasados nesta ação co-
letiva, mas sim em ações individuais. 
O Sindsep recolheu, então, as procu-
rações dos interessados e deu entrada 
com as ações de execução. 

COMBATE À PANDEMIA
Desde o início da pandemia o Sind-

sep interpôs ação para o fornecimen-
to de EPIs e condições de trabalho aos 
servidores/as da linha de frente do 
combate à pandemia. Foi feito acordo 
de procedimentos e fornecimentos de 
materiais, no entanto prefeitura, ser-
viço funerário e AHM não cumpriram 
com o conjunto de medidas fi rmado. 

O processo foi à conclusão e retor-
nou com despacho para que o sindi-
cato responda se a ação não perdeu o 
objeto. 

INCORPORAÇÃO 
DO ABONO 
COMPLEMENTAR

O Sindsep entrou com várias ações 
para pagamento do abono comple-
mentar contra cada entre da prefei-
tura, no entanto foram todas julgadas 
improcedentes. O argumento do juiz 
é que o Poder Judiciário não pode de-
sempenhar tarefa do Poder Executi-
vo, no caso, reconhecer que o abono 
é verba permanente majorando os 
vencimentos e proventos dos servido-
res. O Sindicato recorreu da decisão e 
aguarda o andamento de cada ação. 

LUTA NAS RUAS 
E NA JUSTIÇA

O Sindsep apresentou ainda diver-
sas representações junto ao TCM, MP 
e MPT em defesa dos direitos dos ser-
vidores públicos municipais, pela sus-
pensão das atividades presenciais na 
educação durante a pandemia, pro-
gressão para os admitidos, contra a 
remoção na Covisa, contra a remoção 
dos ATEs, evolução funcional, falta 
de pessoal durante a pandemia. Mais 
informações pedimos que entrem em 
contato com o departamento jurídico 
ou compareçam ao Sindicato.

(*) Servidores que não estavam 
fi liados ao sindicato na época em que 
a justiça exigiu lista de associados não 
foram contemplados.

(**) Para todas as ações só tem 
o direito quem não entrou com 
ação semelhante, procedente ou 
improcedente.

se alega de um julgado do STF que só 
se aplica aos servidores que não tive-
ram reestruturação de carreiras. No 
entanto, o Sindsep apresenttou recur-
sos para garantir esse ganho. 

INSALUBRIDADE
O Sindsep foi vitorioso na ação con-

tra a Prefeitura de São Paulo que exige 
o pagamento da insalubridade sobre o 
padrão de R$ 755. Foram juntadas no 
processo as listagens de associados, o 
juiz determinou que PMSP e Sindsep 
informassem sobre exclusão de no-
mes. Tais relações estão sendo anali-
sadas enquanto se aguarda a entrega 
das planilhas.

O Sindsep completou essa infor-
mação com as ações individuais, pro-
posta para os servidores egressos da 
AHM, no qual se somam hoje mais de 
1500 processos, tendo muitos deles 
pagos os atrasados.
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O SINDSEP NÃO PAROU NA PANDEMIA
No início de 2020, o  desprezo de 

Jair Bolsonaro, João Doria e  Bruno 
Covas pela vida de outras pessoas, as-
sim como o despreparo ante à pande-
mia  de  Covid-19 atingiram, e muito, 
trabalhadores/as dos serviços públi-
cos,  sobretudo aqueles que  estavam 
(e ainda estão) na linha de frente do 
combate ao coronavírus,  salvando  a 
vida da população. Assim como estes 
servidores e servidoras municipais, 
que não pararam, o Sindsep também 
não. Parar signifi caria deixar alguém 
pra trás, sem apoio, então  o  Sindsep  
não  parou.  A maioria que trabalha no 
sindicato esteve em home-offi  ce, mas 
a direção foi às ruas defender os tra-
balhadores e trabalhadoras, denun-
ciar à mídia o que ocorria dentro dos 

hospitais,  nas  unidades  da  Assis-
tência Social,  CEUs, cemitérios,  cre-
matório, com os GCMs e analistas de 
Esportes mantidos em trabalho pre-
sencial e sendo submetidos ao adoe-
cimento. 

Gritamos por equipamentos de pro-
teção individual (EPIs) de qualidade, 
reivindicamos o  teletrabalho, proto-
colos, condições sanitárias, transpa-
rência dos registros de óbitos e afas-
tamentos de colegas, a nomeação de 
chamada de novos concursos, encam-
pamos a luta por testagem e vacinas 
para todos os servidores no início de 
2021 e a Greve Pela Vida na Educação. 

Destacamos, a  seguir,  alguns mo-
mentos dessa trajetória em defesa 
da vida:

Protesto por EPIs no Hospital Tide 
Setubal lembrou de servidores que 
faleceram na unidade

Greve Pela Vida na Educação 
lutou por vacinas, testagem e por 
segurança sanitária para toda 
comunidade escolar

Sindsep no HSPM em 
ato/homenagem aos profi ssionais 
vítimas de covid-19 

Ato da Assistência Social em defesa 
da vida dos trabalhadores cobrou 
segurança aos trabalhadores

Trabalhadores do Tráfego da Vila 
Guilherme protestam por vacinas e 
melhores condições de trabalho 

No Dia Nacional de Luta pela Vida, 
o Sindsep realizou faixaço e ação 
lembrando dos profi ssionais de 
educação que perderam a vida após 
o retorno às aulas presenciais

SINDSEP 
NA MÍDIA

Graças ao trabalho incansável na 
defesa dos servidores públicos 
durante a Pandemia, o Sindsep foi 
destaque na mídia local, nacional 
e internacional. Denúncias das 
condições de trabalho, falta de EPIs, 
mortes, sobrecarga e afastamentos de 
servidores foram pautas de inúmeras 
reportagens em veículos tradicionais 
e alternativos de comunicação, nos 
últimos dois anos.

AGORA SP - 
Grupo protesta 
contra conta-
minação de 
profi ssionais 
em hospital de 
São Paulo - 
27-04-20

El Pais - Se 
não falta epis, 
porque temos 
tantos óbitos 
dentre os 
trabalhadores

G1 - Coronavírus: 
Funcionários 
de unidade de 
saúde de SP 
denunciam falta 
de material 
de proteção - 
23-03-20

G1 - Professores 
e servidores 
municipais 
da Educação 
protestam no 
Centro de SP - 
20-05-21

Le Monde - 
A luta por 
proteção aos 
trabalhadores 
do serviço 
público foi tema 
de diversas 
matérias na 
imprensa 
internacional

Washington 
Post - A luta 
do Sindsep em 
defesa dos 
trabalhadores 
foi destraque 
na mídia 
internacional - 
24-04-20
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“NOSSA LUTA É UMA LUTA QUE FUNCIONA!”
Nestes quatro anos, além dos 

embates, que não foram poucos, 
o Sindsep teve que se refazer e 
transformar o luto em luta em 
momentos cruciais da caminhada, 
pela perda de valorosas compa-
nheiras e companheiros. 

Foi assim com Luzia Delmaschio 
de Oliveira, que nos deixou em 15 
de maio de 2018. Agente de apoio 
do HSPM, Luzia foi servidora públi-
ca por 36 anos e muito ativa na dire-
ção do Sindsep, onde esteve por 29 
anos presente. Foi assim, em 4 de 
julho de 2019, com a perda do com-
panheiro Sandro Xavier Bezerra, 
representante sindical do Hospital 
Municipal Tide Setúbal e membro 
do CONDEF (Conselho Deliberativo 
e Fiscal da Autarquia Hospitalar). 
Auxiliar de enfermagem, Sandro 
era conhecido pela defesa intran-
sigente do SUS, servidores e servi-
ços públicos.

Chegou 2020, a pandemia da 
Covid-19 ceifando milhares de 
vidas, os governos golpeando os 
servidores e serviços públicos, e 
em meio a esse caos perdemos, 
em 19 de agosto, um dos nos-
sos dirigentes, Manoel Noberto 
Pereira, vítima de um câncer no 
esôfago. Agente sepultador que 
percorreu, dias antes de sua inter-
nação, cemitérios para conscien-
tizar colegas, denunciar as con-
dições indecentes de trabalho e 
garantir melhorias nas condições 
sanitárias para a categoria. Varou 
noites e amanheceu em portas 
de unidades do Serviço Funerário 
para ampliar a pressão contra a 
privatização do serviço público. 

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

END. DEVOLUÇÃO: Rua da Quitanda, 101 cep: 01012-010 - Centro - SP

PARA USO DO CORREIO DATA REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

Mudou-se
Desconhecido
Recusado
Falecido
Ausente

Não Procurado
Endereço insufi ciente
Não existe o nº indicado
Inf. escrita p/port/sindico

De lá para cá, as baixas de cole-
gas, amigas e amigos se tornaram 
incontáveis. Até porque o governo 
não agiu com transparência, es-
condeu os números que cobráva-
mos de contaminações e mortes 
por Covid. Sua ação foi apenas de 
negligência, resultando em cente-
nas de mortes, milhares de ado-
ecimentos e afastamentos, que 
ainda repercutem. Aos que fale-
ceram, servidores/as que tiveram 
que atuar na linha de frente, sem 
EPIs adequados, para salvar vidas 
e muitos acabaram se tornando 
ausências, rendemos essa singela 
homenagem com o que fi cou es-
tampado como a cara da cidade de 
São Paulo, mas afi rmamos: segui-
remos empunhando a bandeira de 
cada companheiro e companhei-
ra que fi cou no caminho. Afi nal, 
como alertou Manoel Pereira aos 
amigos, dias antes de falecer no 
HSPM: “Nossa luta é de fé e é uma 
luta que funciona!”.


