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Os trabalhadores do Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) foram surpreendidos com um boato 
de que mudança de horário de trabalho ocorreriam 
desde o início deste ano. Infelizmente, o boato virou 
realidade confirmada por meio de um memorando. 
Conforme documento, a partir de 1º de abril haverá 
mudança de horários.

A mudança, sem consulta alguma aos 
trabalhadores, fere o princípio democrático de um 
governo que pretende ser popular. Não 
entendemos o porquê. Principalmente por 
sabermos que os atuais horários funcionam bem, 
inclusive aos finais de semana. E como vai ficar 
agora?

Os trabalhadores realizaram plenárias no 
local de trabalho e, nos dias 4 e 5 de março, 
decidiram por unanimidade a intervenção do 
Sindsep. Na plenária congressual do Sindsep, dias 
14 e 15 de março, foi aprovada uma moção dos 
trabalhadores municipais em repúdio ao 
tratamento dados aos trabalhadores do CCZ.

A intervenção do Sindsep teve como 
resposta o agendamento de uma reunião no dia 2 
de abril com a Dra Ana Cláudia. No entanto, esta 
data não atende as nossas necessidades. A 
alteração sai dia 1º de abril, uma solução tem que 
existir antes!

Convidamos a diretora do CCZ, Dra Ana 
Cláudia, a ouvir os trabalhadores e seus 
representantes (Sindsep). Queremos a 
suspensão da medida, mas também discutir e 
entender os motivos que levaram a aplicação de 
tal mudança. Essa prática não condiz com o 
discurso de mudança expresso na eleição do 
novo prefeito Fernando Haddad.

Reunião com o Secretário de Saúde

O secretário de Saúde, José de Filippi 
Júnior, disse ao Sindsep (no dia 22 de março) que 
entende a necessidade de uma solução rápida e 
que atenda, também, os anseios dos 
trabalhadores. Informou ainda que, em 25 de 
março, colocaria o assunto em pauta na reunião 
com a Sra. Rejane, coordenadora da Covisa.

Ação do Sindsep

Boa vontade, boas palavras e boas 
intenções são sempre bem apreciadas. Mas 
precisamos de mais do que isso. Precisamos de 
atitudes afirmativas e democráticas. O Sindsep 
continuará defendendo os trabalhadores e não 
irá esperar apenas as bondades do governo. 
Agiremos para impedir este autoritarismo, seja 
pelas vias políticas, seja pelas vias jurídicas.

Imposição de horário
 não melhora as condições 

de trabalho do CCZ
A falta de democracia para tratar o assunto explicita um 

autoritarismo que não se extinguiu com o novo governo
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