
DISPONÍVEL EM:

sindsep.com twitter.sindsep www.sindsep-sp.org.br

baixe agora
o aplicativo

#naotemarrego #Retira621já
#DoriaPiorPrefeitoDoMundo

A
br

il 
de

  2
01

8

DISPONÍVEL EM:

sindsep.com twitter.sindsep www.sindsep-sp.org.br

baixe agora
o aplicativo

ESPECIAL
GREVE DOS 

100 MIL



editorialeditorial
Vitória histórica de todos os servidores 

municipais de São Paulo

A greve dos 100 mil servidores é um marco em toda história de luta da Catego-
ria. Entidades de todo município e trabalhadores de todas as áreas da Prefeitura se 
reuniram contra o PL do Extermínio de João Doria!

Um exemplo de luta, união, mobilização e garra! Foram 20 dias de greve, 20 
dias visitando unidades, locais de trabalho, realizando panfl etagens, conscienti-
zando os servidores e a população da importância do funcionalismo e da luta.

Servidores ativos, aposentados, dirigentes sindicais, representantes de unida-
des, todos unidos com um único objetivo.

Parabéns servidores municipais de São Paulo!

A maior greve do funcionalismo municipal levou mais de 100 mil servidores 
às ruas. Foram 20 dias de greve, mas as mobilizações contra o PL 621/16 (PL do 
Extermínio) tiveram início muito antes.

Já no final de 2017 o Sindsep chamou assembleia para 17 de janeiro que de-
cidiu ir para a Câmara no dia 1° de fevereiro receber os Vereadores e o Prefei-
to e buscar unidade no Fórum de Entidades. Joao Doria desistiu de sua visita à 
Câmara, no primeiro dia do ano parlamentar, diante das centenas de servidores 
convocados pelo Sindsep que lotaram a galeria e o Plenarinho externo, já com a 
presença das entidades. Também a assembleia de janeiro decidiu pela paralisação 
e ato na Prefeitura contra o PL de Doria, no mesmo dia apontado pela CUT como 
dia nacional de mobilizações contra a reforma da previdência de Temer, 19 de 
fevereiro, momento em que o Congresso foi obrigado a tirar a reforma da pauta.

Assim se iniciou o movimento que entrará para a história da cidade. Em as-
sembleia realizada na Praça do Patriarca, no Dia Nacional de Luta (19/02) a cate-
goria decidiu entrar em GREVE a partir do dia 8 de março (Dia Internacional da 
Mulher), com calendário construído conjuntamente com a educação e unidade 
dos servidores. O mês de março foi marcado por inúmeras manifestações, em 
frente à Prefeitura e a Câmara Municipal, todas com o objetivo de barrar a Refor-
ma da Previdência municipal. As reuniões dos comandos de GREVE no Sindsep 
foram fundamentais para o fortalecimento das mobilizações.

As Entidades do fórum foram aderindo ao calendário, pois entenderam que a 
única força capaz de barrar Doria seria a força da classe trabalhadora. Passeatas, 
caminhões de som, entidades alinhadas e as ruas da cidade lotadas demonstrando 
ao Prefeito nossa força e à população a gravidade do PL contra o funcionalismo e 
os serviços prestados aos munícipes. Ativos e aposentados, de todas as categorias 
do funcionalismo travaram uma batalha incansável contra o governo e os verea-
dores que o apoiavam. Mantivemos mais 100 mil nas ruas durante a greve.

Os servidores de São Paulo deram aula de luta, mobilização e resistência. Nem 
mesmo as agressões, o gás de pimenta, o gás lacrimogênio, as balas de borracha, 
nada disso foi páreo para desmobilizar os servidores que acreditam na luta. Pelo 
contrário. E com a pressão das ruas, o governo foi perdendo apoio pouco a pouco, 
até não ter mais condições de aprovar seu projeto. Doria não tinha mais nem 22 
dos 28 votos necessários quando foi para a TV e blefou. E foi isso que, no dia 27 
de março, levou o Presidente da Câmara, Milton Leite, anunciar a suspensão do 
PL por 120 dias. 

Vitória! Parabéns a todos os servidores da cidade de São Paulo que se uniram 
para vencer essa importante batalha que tem uma dimensão e repercussão nacio-
nal, diante de tantos retrocessos sofridos pelos trabalhadores no Brasil!

A luta é contínua. Todos atentos e unidos contra qualquer novo ataque.
Nenhum direito a menos!

A mAior greve do funcionAlismo municipAl 
bArrou A reformA dA previdênciA de doriA

100 mil servidores na rua mostraram a força da 
mobilização e resistência

 
 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A maior greve de servidores municipais da história 
da cidade de São Paulo tirou, em sua Vitória, in-

contáveis lições em um dos piores momentos vividos 
pela classe trabalhadora no Brasil. Tivemos o apoio e 
o reconhecimento de sindicatos de municipais do país 
todo e repercutiu em todos os ramos da Central Única 
dos Trabalhadores. 

O primeiro significado foi o de que em tempos tão di-
fíceis, é possível a organização da classe para enfrentar 
os ataques golpistas que ela está sofrendo desde 2016. 
Resgatamos o orgulho de classe trabalhadora que con-
tribuiu para construir o fim da ditadura entre os anos 
de 1970 e 1980. 

Derrotar o projeto de Doria também significou impe-
dir que São Paulo fosse o laboratório de uma proposta 
que se queria atacar o Estado todo e o Brasil. 

Outra lição foi a de que os servidores municipais de 
São Paulo têm todas as condições de unificar pautas, 
lutas e organização. Muitos foram os trabalhadores que 
passaram pela primeira vez em sua vida por uma expe-
riência de greve. Isso não é pouco. Cada um pôde ressig-
nificar seus conceitos a partir da greve e da vitória. 

A GREVE fez com que refletíssemos sobre o sentido 
de ser servidor público, o papel do Estado na garantia de 
direitos à população e quais políticas devemos defender 
para a Cidade e para o país. Nunca mais seremos os 
mesmos. Olharemos para nossas chefias e governantes 
de forma mais altiva. 

Os pescoços erguidos não se curvarão mais.
A luta continua! Agora, com mais vigor!

Sérgio Antiqueira,
Presidente do Sindsep
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01/02/2018

19/02/2018

08/03/2018

1º Ato contrA o pl do 
extermínio 

Servidores lotam a Câmara Municipal para dar 
recado ao prefeito João Doria 

Servidores Públicos Municipais de todas as categorias 
foram à Câmara Municipal no dia 1º de fevereiro, dia em que 
iniciava as atividades da Casa e estava prevista a presen-
ça do prefeito João Doria, para a realização do primeiro ato 
contra o PL 621.

Doria não compareceu, e os servidores que lotaram a 
galeria e o plenarinho externo da Câmara, deram o recado, 
que não iriam aceitar o confisco e o desmonte de direitos 
que pretende acabar com o funcionalismo e desmantelar os 
serviços que a população precisa.

A HISTÓRIA 
DA GREVE

Ato/AssembleiA decretA 
greve pArA o diA 8 de mArço

Praça do Patriarca foi palco da assembleia que 
deliberou pela greve 

O Sindsep e outras entidades convocaram um ato/assembleia 
em frente à Prefeitura e Praça do Patriarca para se posicionarem 
contra o PL 621, no dia 19 de fevereiro, Dia Nacional de Luta.

Na atividade mais de 10 mil servidores deliberaram o dia 8 de 
março para a construção de uma greve. Data que coincide com o 
Dia Internacional da Mulher Trabalhadora e a construção de um ca-
lendário unificado.

Os servidores ainda seguiram em caminhada até a Av. Paulista 
para se reunir com trabalhadores de diversas regiões e categorias, 
para participarem de ato convocado pelas centrais sindicais, e deixar 
claro para Temer e Doria que os trabalhadores não aceitam nenhu-
ma reforma, seja da previdência dos servidores públicos municipais, 
seja da reforma da previdência nacional. 

No dia 8 de março servidores 
decidem pela continuidade 

da greve
Com as ruas do Centro lotadas, servidores deram o re-

cado de que não aceitam nenhuma retirada de direito
No dia Internacional da Mulher Trabalhadora, 8 de março, os ser-

vidores lotaram a Praça do Patriarca, para mais um ato/assembleia 
para definir o enfrentamento ao PL 621. Decidindo pela continuidade 
da greve.

Os trabalhadores lotaram as ruas do Centro em caminhada até 
a Câmara Municipal para dar o recado aos vereadores de que não 
aceitam nenhuma redução de salário e muito menos essa Reforma 
da Previdência.
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14/03/2018

14 de março, dia que ficou marcado 
pela truculência do governo Doria 

contra os servidores
Em meio a bombas de gás de pimenta, gás lacrimogênio e 

balas de borracha, servidores se uniram mais
O dia 14 de março vai ficar na história pela truculência do governo com 

os servidores, que compareceram à Câmara para tentar barrar a tentativa 
de golpe na Casa de Leis.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que estava marcada para 
às 15 horas, foi antecipada para às 13 horas, os servidores atentos não 
aceitaram a manobra e entraram na Câmara, onde foram recebidos por 
balas de borracha, gás lacrimogênio e gás de pimenta, muitos ficaram gra-
vemente feridos.

Os servidores resistiram e deram o recado para o governo. Não tem ar-
rego. A truculência e os 6 votos a favor e 3 contrários à reforma na CCJ, só 
deram mais força para a greve e para mobilizar os servidores para lotarem 
a Câmara no dia seguinte, previsto para acontecer uma nova assembleia 
dos trabalhadores.

 Os vereadores que traíram os servidores e que não devem ser esque-
cidos, são: André Santos (PRB), Aurélio Nomura (PSDB), Caio Miranda 
(PSB), Edir Sales (PSD), João Jorge (PSDB), Sandra Tadeu (DEM).

15/03/2018

Mexeu com 1,
mexeu com 

200 mil
A truculência do governo 

no dia anterior só fortaleceu a 
união dos servidores 

Mais de 100 mil servidores lotaram 
a frente da Câmara Municipal para 
ato/assembleia no dia 15 de março, 
a violência do dia anterior (14/03), só 
serviu para que as ruas em frente à 
Casa de Leis fossem tomadas por um 
mar de gente. 

Sem uma única pessoa contrária, 
os servidores decidiram pela continui-
dade da greve até o dia 20 de março. 
Neste dia mais de 70% dos serviços 
públicos já se encontravam parados, 
a mobilização só aumentava.

 O prefeito Doria continuava de-
fendendo o projeto de Lei, que pode-
ria ser votado a qualquer momento. 
Os servidores se mantinham atentos 
e na luta.
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22/03/2018

20/03/2018

23/03/2018

Caminhada reforça mobilização 
dos servidores

Mais de 40 mil servidores se concentraram no vão li-
vre do Masp e seguiram em caminhada até a frente da 
Câmara Municipal

 
Mais de 40 mil servidores se concentraram no vão livre do 

Masp e seguiram em caminhada até a frente da Câmara Mu-
nicipal

A mobilização dos servidores contra o PL 621, ficava em 
cada atividade mais explicita, como na caminhada realizada no 
dia 23 de março, da Paulista até a frente da Câmara Municipal.

A atividade foi uma forma de reforçar que os servidores es-
tavam mobilizados e até que o projeto não fosse retirado da 
Câmara, a greve continuaria. 

Servidores continuam firme 
Não tem arrego, a mobilização só aumentava 

Os trabalhadores incansáveis na luta pelos seus direitos, 
lotaram novamente as ruas em frente à Câmara Municipal no 
dia 20 de março, contra o PL 621.

Em nova assembleia decidiram pela continuação da greve 
e um novo encontro no dia 22 de março, neste dia, mais de 
75% das unidades dos serviços público se encontravam para-
das, a greve só crescia. 

Os servidores lotam frente da 
Prefeitura

Em nova assembleia, decidem pela continuidade da greve

Servidores continuaram dando o recado para o prefeito Doria, 
de que não tem arrego, não sairiam das ruas até que o PL 621 
fosse retirado da Câmara e no dia 22 de março lotaram a frente 
da prefeitura para uma nova assembleia. 

Na atividade decidiram pela continuação da greve, uma caminhada 
no dia 23 do Masp até a frente da Câmara e nova assembleia no dia 27 
de março.

Após a assembleia milhares de servidores seguiram em ca-
minhada para a Câmara Municipal para dar o recado aos vere-
adores. 
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27/03/2018

Servidores derrotam 
o pior prefeito do Mundo

Na greve que entrou para a história do funcionalismo público, servidores saem 
vitoriosos

 
Novamente os servidores públicos lotaram a frente da Câmara, no dia 27 de março, principal-

mente porque o prefeito Doria já demonstrava sinais de desespero tentando votar o PL 621 naquele 
mesmo dia, além de usar dinheiro público para fazer campanha contra os servidores.

Os trabalhadores foram mais fortes, não arredaram pé da Câmara. Os vereadores aliados ao 
Doria tentavam manobras para conseguir votar o projeto.  Mas no início da noite o vereador Milton 
Leite, anunciou que o projeto estava suspenso por 120 dias. Vitória dos trabalhadores!

Os servidores realizaram uma nova assembleia que decidiu pelo suspensão da Greve, que já 
durava 20 dias e a permanência em alerta para que o projeto não seja retomado. 

Vitória conquistada pelos servidores, organizados pelo Sindsep e demais entidades que demos-
traram a força da unidade. Durante os 20 dias realizaram atos nas regiões, assembleias nos locais 
de trabalho para mobilizar os trabalhadores para que aderissem à greve. Juntos somos mais fortes!

A HISTÓRIA 
DA GREVE
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O Sindsep nos 20 dias de greve se mostrou incansável, sua 
diretoria todos os dias estava nas unidades realizando 

assembleias, nas ruas participando de atos e panfletagens 
para mobilizar servidores e população sobre a importância 
da greve e a participação de todos, na defesa dos diretos dos 
servidores. Parte do resultado deste momento histórico para 
o funcionalismo público está registrado nesta página.

SINDSEP 
NOS LOCAIS DE 

TRABALHO
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O Ceu São Mateus, aderiu a greve do serviço 
público municipal, permanecendo fechado.

CRAS Campo Limpo em assembleia decide 
por aderir à greve.

Suvis Capela do Socorro aderiu a greve.

CRAS M’Boi Mirim, a maioria dos 
trabalhadores aderiram a greve.

Uvis Sé/Santa Cecilia, aderiu 
parcialmente a greve.

Prefeitura Regional de Ermelino Matarazzo, Praça 
de Atendimento se encontrava 100% parada.

Panfletagem em frente Prefeitura Regional da Sé 
para convocar trabalhadores e população para o 
ato do mesmo dia.

CRAS Campo Limpo se encontrava parado.

UBS Joaquim Antônio Eirado, se encontrava 
paralisada.

Servidores do Iprem aderem a greve.

UBS Chora Menino decide aderir a greve.

Trabalhadores da Covisa em assembleia 
decidem aderir à greve.

UVIS Capela do Socorro  se encontrava 
70% parada.

UBS Vila Aurora  decide aderir a greve.

CEI Pinheiros se encontrava parado.

CCZ se encontrava em greve.

Secretaria de Habitação 70% dos
trabalhadores decidem aderir a greve. SUVIS Santana aderiu a greve. Uvis Cidade Tiradente aderiu a greve.

Maternidade Cachoeirinha em assembleia 
decide pela adesão à greve.

Suvis Jaçanã/Tremembé em assembleia 
decidiram por aderir à greve. UBS Joaquim Antônio Eirado aderiu a greve. CEI Teotônio Vilela aderiu a greve.

O Ambulatório de Especialidades Ceci, se 
encontrava totalmente parado.

Supervisão de Assistência Social Lapa, em assembleia 
alguns trabalhadores decidiram por aderir à greve.

A Prefeitura Regional de São Mateus se 
encontrava parcialmente parada.

A UVIS Santo Amaro/Cidade Ademar 
aderiu a greve.

A Uvis Vila Maria/Vila Guilherme 
aderiu a greve.
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DA reDAção Do SinDSep

Um quiate el invelit aut ime 
dolorem seque dolorem au-

tem res illorpore consequame 
con re voluptatur?Apiet magnimo 
luptas ipid que ma de lab ipsunt, 
il maxime venis ut omnistiae lant 
lignimus exeress imillate sita volo 
is acepeli quibust, quo ipsandestis 
doluptis illatius as repero quiaece-
rum faceprem iunt.

Nime imped quis eatis nusa-
nihil intiant ute voluptatqui do-
lescit et aut illab illigent et eturest, 
custet optatem nis amus repelese-

qui quis suntibu scietur si omnisi 
denisque sequi dolut qui commolo 
rerchic iisteces elicimi, verro ele-
sed qui apis sunt porestiis venimin 
pariatiur?

Archictis et arumquia quatur 
molestibus eicia con nienimus 
dolupturio quo voloria venduci 
odionsed qui beatem aut dolectem 
eossunt uscipsam imet doluptatur, 
illic tem remporro volore ea que 
quassit, nonsectori andignis mag-
nihi llaudiam, officienis volupta 
con rernam facepelit aut eium rep-
tum re, exped quias aut lab is mo-
diti omnim nossequ.

CULTURA

SINDSEP LÊ O DIÁRIO OFICIAL PARA VOCÊ
Agora você não vai mais depender da sua chefia ou de chegar o Diário Oficial na unidade 
para saber se saiu alguma publicação em seu nome. A partir de abril o Sindsep enviará para 
você, associado, um torpedo avisando sobre as publicações que saírem em seu nome. Essas 
publicações ficarão disponíveis no site e você poderá acessar a qualquer tempo. Mas atenção, 
mantenha sempre atualizado seus dados, principalmente o número do seu celular, para poder 
receber as informações. Faça a atualização dos dados no próprio site em “atualize seu cadastro”.
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Praça de Atendimento da Prefeitura Regional 
da Mooca, 100% parada.

Trabalhadores do SAE DST/AIDS Santana, 
decide aderir Nutricionistas aderem à greve.Trabalhadores do AE Jd. Peri Peri em 

assembleia decidem aderir a greve.

SUVIS Penha 90% dos trabalhadores 
decidiram aderir a greve.

Nutricionista da SME decidem pela 
continuação da greve.

Prefeitura Regional de Perus, trabalhadores 
se encontravam em greve.

Biblioteca Mario de Andrade se encontrava 
100% em greve.

Prefeitura Regional do Jabaquara decide 
aderir a greve.

Ambulatório de Especialidades do Tucuruvi se 
encontrava totalmente parado.

AE Dr. Ítalo Domingos Le Vocci,
trabalhadores decidem aderir a greve.

Trabalhadores do CTA e DST/AIDS Santo 
Amaro decidem aderir a greve.

Prefeitura Regional Casa Verde Cachoeirinha 
se encontrava em greve.

Trabalhadores da UBS Moinho Velho II 
aderem à greve.

Prefeitura Regional de Parelheiros 
trabalhadores decidem aderir a greve.

SAS Pirituba, trabalhadores decidem 
aderir a greve.

UBS Dr Joaquim Rossini, se encontrava 
parada.

O Centro Especializado em Reabilitação CER II Jd. 
Camargo Novo, se encontrava em greve.

AE de Pirituba se encontrava parado.

UBS Dr. Oswaldo Marasca Júnior se encontra-
va em greve. UBS Jardim Vera Cruz adere a greve.

UBS Wamberto Dias da Costa, se encontrava 
100% parada.

 CRAS e CREAS Butantã se encontravam 
parados

Secretaria do Verde e Meio Ambiente se 
encontrava parada.

Centro de Referência DST/AIDS Santo Amaro
trabalhadores decidem aderir a greve.

Hospital Flavio Gianotti, se encontrava 
100% parado.

SINDSEP 
NOS LOCAIS DE 

TRABALHO
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SINDSEP LÊ O DIÁRIO OFICIAL PARA VOCÊ
Agora você não vai mais depender da sua chefia ou de chegar o Diário Oficial na unidade 
para saber se saiu alguma publicação em seu nome. A partir de abril o Sindsep enviará para 
você, associado, um torpedo avisando sobre as publicações que saírem em seu nome. Essas 
publicações ficarão disponíveis no site e você poderá acessar a qualquer tempo. Mas atenção, 
mantenha sempre atualizado seus dados, principalmente o número do seu celular, para poder 
receber as informações. Faça a atualização dos dados no próprio site em “atualize seu cadastro”.
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