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EspecialServiço Funerário

NÃO À TERCEIRIZAÇÃO... ABAIXO O PREGÃO...
PELO REAJUSTE SALARIAL JÁ!

O dia 19 de agosto marcou a luta dos trabalhadores do 
Serviço Funerário contra a terceirização dos motoristas e 
pelo reajuste salarial.

A garagem da Vila Guilherme e Vila Mariana pararam 
suas atividades das 6 às 9 horas como decidido em 
assembleia. Algumas agências foram solidárias à luta e 
comunicaram a população da paralisação e não estavam 
contratando serviços. Um comunicado do SINDSEP 
agradecia a população pela compreensão.

Desde o dia anterior circulou a informação que o 
pregão seria ADIADO novamente, mas aguardamos 
até a manhã para verificar no Diário Oficial, e de fato 
foi confirmado o ADIAMENTO por necessidade de 
instrução do processo pelo Tribunal de Contas do 
Município. Novamente uma vitória parcial, mas que 
só será total quando CANCELAREM DE VEZ ESSA 
TERCEIRIZAÇÃO.

É inaceitável essa política, HADDAD cancele o pregão, 
abra contratação de emergência, realize o concurso 
público para motoristas, sepultadores, administrativos.

Essa UNIDADE dos trabalhadores precisa avançar, 
temos que envolver todo mundo, pessoal da central, 
consolação, cemitérios, crematórios, agências, velórios, 
pois a terceirização vai atingir a todos se passar dos 
motoristas.

LUTA PELO REAJUSTE SALARIAL!

Nós queremos nesta luta também garantir o reajuste 
salarial, não é possível que não tenha resposta a nossa 
pauta, nossa data base foi em 1º de maio e até agora nada 
de proposta do governo, que jogou a resposta agora só 
para setembro. Vamos continuar na luta até conseguir 
o reajuste de 16% de reposição, 11% de aumento real, 
reestruturação das carreiras, reabertura de opção 
para não optantes, mudança de base de cálculo da 
insalubridade, aposentadoria especial, além de nossa 
pauta específica, pagamento dos atrasados da VOP, 
liberação da faixa exclusiva para carros do SFMSP, 
melhoria nas condições de trabalho.

CONTINUAR A 

MOBILIZAÇÃO!

Foi decidido manter as paralisações de 

3 horas em todos os plantões, então 

vamos organizar essa paralisação para 

pressionar o governo a nos atender e dar 

respostas positivas.

O Sindsep já está chamando

ATO/ASSEMBLÉIA GERAL DIA 15 

DE SETEMBRO AS 10 HORAS NO 

GABINETE DO PREFEITO.

FIRMES NA LUTA ATÉ A VITÓRIA, 

A LUTA CONTINUA

Paralisação na Vila Mariana


