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Servidores 
reafirmam luta 
por salários 
e contra 
terceirização
A assembleia dos trabalhadores do SFMSP na últi-

ma terça-feira (30), reafirmou a luta pelo reajus-
te salarial e contra a terceirização da frota. Além de 
discutir questões específicas da categoria e organizar 
a eleição da CIPA e RSU (Representantes Sindicais de 
Unidade), participaram da assembleia 8 (oito) locais 
de trabalho, ou seja, ainda faltou gente.

A luta pelo reajuste salarial continua, o governo 
até agora não respondeu sobre a campanha salarial 
2015, e como foco temos:

• Reestruturação do Nível Básico (Agentes 
de Apoio) e Nível Médio (AGPP); 

• Abertura de opção para não-optantes; 

• Incorporação das gratificações, 
e o mais importante REAJUSTE 
DE 16% DE PERDAS (maio de 2013 até 
abril de 2015) e 11% de 
AUMENTO REAL.

Estes são os pontos centrais de discussão com o 
governo que se comprometeu em responder até o 
dia 15/07. 

O Sindsep realizará plenárias para discutir as pro-
postas (veja abaixo):

Sobre as questões específicas do SFMSP reafirma-
mos o pagamento dos atrasados da VOP (Vantagem 
de Ordem Pessoal) para quem tem direito. Esse mês 
os trabalhadores já receberam o valor correto, mas 
agora faltam os atrasados de maio de 2013. 

Temos também que resolver, de uma vez por todas, 
a questão do pagamento das horas extras, pois o SFMSP 
paga 60 horas, e quem passa disso não recebe nada. Isso 
tem que acabar, fez hora extra tem que receber. 

Sobre os cargos comissionados defendemos que 
voltem a ser de provimento de cargos efetivos, bem 
como a realização de concursos para todas as áreas, 
inclusive para administrador de cemitérios. Chega de 
indicações dos vereadores. 

Vamos discutir também sobre o pagamento de 1/3 
das férias, valor da insalubridade, adicional noturno 
e outras pautas importantes. 

Decidimos então realizar assembleias nos locais 
de trabalho para discutir a pauta e eleger os RSUs (ver 
mais abaixo) e atenção para as próximas atividades:

PLENÁRIA NÍVEL BÁSICO - 16/07 
PLENÁRIA NÍVEL MÉDIO – 17/07

Local: Centro de Formação 18 de Agosto - 10 horas
Rua Barão de Itapetininga, 163 - República



A luta continua contra a terceirização da frota até 
enterrarmos de vez essa proposta infeliz. O go-

verno anunciou que tem planos para contratar de 
emergência, servidores para o “rabecão”, o que libera-
ria os motoristas efetivos para a remoção. 

Além disso convocaram motoristas que estão em 
outros setores para fazerem “extras” na remoção, 
pagando devidamente este dia. Achamos que é uma 
medida importante, mas que só se resolverá com a 
abertura de concursos. 

O abaixo assinado contra a terceirização continua 
a todo vapor, todos os servidores têm que ajudar nes-

ta coleta de assinaturas, quem não tem cópias é só 
pedir aos representantes. Mais uma vez, registramos 
o descaso com as condições de trabalho, estão faltan-
do diversos materiais para trabalhar, inclusive luvas 
para o pessoal da remoção. Já entramos em contato 
com Jorge (assessoria) que informou que o pregão 
para comprar luvas deve ser alterado, acarretando no 
atraso na entrega e informou que tentariam novo em-
préstimo com a Secretaria de Saúde. 

Uma situação lamentável, pois os motoristas não 
podem ficar carregando corpos sem as luvas.

Resolve aí Assessoria!

Eleição da CIPA 
de cemitérios

As inscrições para a CIPA de cemitérios estão 
abertas até o dia 07/07, orientamos os interessados 
a se inscreverem, é muito importante a participa-
ção. 

O problema é que não temos formulários nas 
unidades, vamos cobrar ao RH para enviar o mais 
urgente possível. As eleições ocorrerão entre os 
dias 20/07 a 31/07, a publicação foi feita no DOC 
23/06/15.

Eleição dos 
representantes 
do Sindsep

Está aberto também o período para renovação 
dos representantes sindicais de unidade. Orienta-
mos em todos os cemitérios: Central, Consolação 
e Crematório a fazerem a eleição. 

O que decidimos foi marcar assembleias em 
todos esses lugares para incentivar a participação 
e discutir nossas reivindicações, além de discutir 
o melhor horário para fazermos nossas assem-
bleias. 

RSUs da 
Rua da Coroa 
já foram eleitos

Foi uma lição de organização e democracia, 10 
candidatos concorreram a 5 vagas. 

As eleições ocorreram nos dias 25 e 26 de junho.

Os eleitos são: 

• Reginaldo Viana 
(tráfego - motorista);

• Claudionora Lisboa 
(RECORPS - Agente de Apoio);

• José Roberto Bento 
(transporte - AGPP);

• Noemi Gomes O. Silva 
(transporte - Agente de Apoio);

• Edson da Silva Pereira 
(tráfego - motorista).

Ficaram como suplentes: 

Ricardo Sergio, José Luiz, Elisete Fiorentino, 
Claudio de O. Santos e Reginaldo Luiz.

PARABÉNS A TODOS 
PELA PARTICIPAÇÃO!

Luta contra 
terceirização continua


