
Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José 
A força está na nossa 
UNIÃO e ORGANIZAÇÃO

SERVIDORESGREVE - MAIO/JUNHO

(...) fazer greve é o último recurso dentro de 

uma negociação e ela acontece por pura 

intransigência de quem não quer negociar. 

No entanto, fazer greve não é uma tarefa 

muito fácil. Você precisa vencer os medos e 

receios do que pode advir com a greve. Dai, 

ser um ato de coragem e de dignidade. E 

isto, não é para qualquer um. O ato de sentar 

nas escadarias em frente a Prefeitura, fazer 

passeatas e gritar palavras de ordem, 

parece algo simples. Mas não é. (...) 

(Serginho Oliveira)

Essa união não se perde, se transforma 

agora em trabalho! Voltamos aos nossos 

postos com nova motivação e novas 

esperanças, sabendo que temos esta 

fraternidade na qual podemos nos apoiar. 

Quando sós somos bons, em conjunto somos 

invencíveis! Parabéns SERVIDOR PÚBLICO 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ! (Hubert Beck)

Jorna l  do ANO 25 - Nº 02 - AGOSTO 2013

SSS

Nossa histórica greve de 12 dias 
garantiu conquistas importantes para 
a categoria: reajuste salarial de 
7,16%, (4% retroativo a maio, 2% 
em agosto e 1,16% em outubro); 
aumento de 26% no vale alimenta-
ção; 19% de aumento no piso 
salarial.

Houve um grande avanço em relação 
à primeira proposta da prefeitura. 
Conseguimos reverter dos 4% - 
2,85% em maio e 1,15% em agosto - 
oferecido pela prefeita para 7,16% e 
mais um aumento no teto do vale 
alimentação, ampliando o benefício 
para mais servidores. 

União e organização foram as 

marcas do movimento dos servidores 
que transformaram a luta em ativida-
des criativas: assembleias, passeatas, 
procissão, carreata, subidas da 
rampa, acampamento, panelaço, 
pagode, festa junina com bernuça e 
boi-de-mamão, lavação das escadari-
as...  

A greve mostrou mais uma vez que 
só com a nossa organização e luta 
conseguiremos avançar na defesa e 
conquista dos nossos direitos. 
Aprendemos também que a greve é 
uma ferramenta importante, mas que 
a luta é cotidiana. E que unidos 
estaremos atentos a aplicação das 
nossas conquistas e a ampliação dos 
nossos direitos.

Nunca houve uma greve como esta de 
2013. Nosso sindicato conseguiu juntar 
todas as categorias e formamos um único 
e forte grupo. Não foi fácil, mas saíamos a 
cada dia com a sensação de dever 
cumprido e a vontade de continuar. 
Pegamos muito sol, passamos frio, 
lutamos contra o vento. Fizemos passea-
tas, carreatas, dançamos, f izemos 
atividades artísticas, almoços e lanches, 
discursamos, nos emocionamos, discuti-
mos, crescemos, nos unimos... e continua-
mos lutando. Hoje estou muito orgulhosa 
de ter feito parte deste grupo que se uniu, 
não desistiu e conseguiu. Parabéns a todos 
aqueles que estiveram juntos neste 
momento que, para mim, marcará para 
sempre a história dos trabalhadores de 
São José. (...) Voltaremos às atividades 
com a certeza que unidos somos muito 
mais fortes. (Cristiani Souza)

Na época das eleições 2012, o SINTRAM-SJ denunciou, junto ao Ministério 
Público, irregularidades na campanha do então candidato Djalma Berger. Essa 
semana tivemos acesso à sentença que o declarou inelegível pelos próximos 8 
anos.  

O juiz da 84ª Zona Eleitoral, Roberto Marius Fávero, que condenou Djalma, diz 
na sentença: "O representado deliberadamente planejou e utilizou servidores 
em sua campanha política durante os respectivos horários de trabalho, e 
irresponsavelmente reabriu o CEI de Vila Formosa contra o parecer técnico da 
Defesa Civil, visando com isto incrementar suas chances de reeleição."

Denúncias do Sintram resultam na 
condenação de Djalma Berger

Dia 27 AGOSTO de 2013 (3ª feira)
Às 18:30h (1ª chamada) e 19:00h (2ª chamada)

No Auditório do Colégio Maria Luiza de Melo - Kobrasol

ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do SINTRAM- SJ, convoca todos os servidores públicos municipais de São José para a

PAUTA:
- Nova proposta de hora-atividade elaborada pelo executivo;
- Antecipação da eleição do sindicato
- Troca da sede do sindicato
- Paralisação Nacional de 30 de agosto de 2013/Precarização dos serviços públicos
- Mudanças no estatuto do SINTRAM-SJ
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Em relação ao PMAQ, gostaríamos de 
lembrar que os valores da gratificação 
do ano de 2012 não foram pagos, 
orientamos que entrem com proces-
so administrativo no atendimento ao 
cidadão solicitando o pagamento da 
gratificação do PMAQ referente a 
2012 (outubro, novembro e dezem-
bro).
Segundo informações está havendo 
uma reformulação do PMAQ no 
município para rever as porcentagens 
e valores da gratificação. O SINTRAM-
SJ encaminhou oficio para participar 
desta discussão. 

PMAQ

Em reunião realizada pela gestão no dia 03 de 
julho de 2013, os profissionais das ESF foram infor-
mados que o tribunal de contas está questionando o 
processo de efetivação dos profissionais das ESF. As 
informações foram distorcidas e equivocadas deixan-
do muitos servidores com dúvidas e amedrontados. 
Varias situações foram erroneamente colocadas como 
a migração não ter sido um processo legal, que os 
servidores teriam que prestar novo concurso público, 
que não haviam mais informações sobre as provas e os 
editais para comprovar ao tribunal a legalidade deste 
ato. 

Diante de toda a polêmica criada, o SINTRAM-
SJ através de pesquisas e avaliações do setor jurídico 
não identificou nenhuma ilegalidade, já que para fazer 
parte das ESF, os servidores realizaram processo 
seletivo ou concurso público. A lei municipal 
4204/2004 deixa claro no artigo 4º que: - o prazo de 
vigência dos contratos, celebrados com base nesta lei, 
ficam limitados a vigência de duração do programa de 
saúde da família – PSF.  Neste mesmo período tivemos 

Migração dos profissionais da ESF
a transformação para CLT. Em 2011 o Plano de Cargos 
e Salários, lei 054/2011, garantiu a migração destes 
profissionais para o regime estatutário (opcional). 
Sendo assim, não há motivos para pânico para os 
profissionais que tiveram esta trajetória,  exceto  a 
situação de 2003 onde alguns ACS não passaram no 
processo seletivo e mesmo assim foram reintegrados as 
equipes. Estes profissionais estão de maneira ilegal, 
não somente na questão da migração, mais como 
servidor do município. No dia 17 de julho o sindicato 
realizou  uma reunião ampliada  no auditório do melão, 
onde todas estas informações foram apresentadas.

Lembrando que a responsabilidade de provar a 
legalidade da migração é da antiga e da nova gestão, 
porém aqueles que possuírem editais, lista de classifi-
cação, contratos que juntem estes documentos e 
entreguem uma cópia ao RH conforme orientação da 
prefeita. 

Aguardaremos os encaminhamentos a serem 
realizados pela procuradoria do município.

GESTÃO DEMOCRÁTICA

A Comissão de Eleição para 
Ges tores Escolares de São 
José/SC, portaria nº 891/2013-
SME, teve seu 5º encontro no dia 
15/07/2013, nas dependências da 
Secretaria Municipal Educação, 
com a participação do Diretor de 
E d u c a ç ã o  M a r c o s  d o 
SINTRAM-SJ. Algumas delibe-
rações aconteceram como: 

- Os CEM e CEI receberão 
um documento contendo algu-
mas perguntas que devem ser res-
pondidas, com a participação da 
comunidade escolar em uma 
assembleia ou reunião. Este docu-

mento deve ser entregue até o dia 
30 de agosto de 2013.

- A comissão diante dos docu-
mentos entregues pela comunida-
de escolar, elaborará a normativa 
que será entregue ao Secretário 
de Educação até o dia 30 de 
setembro de 2013.

Estaremos realizando, em 
setembro, um Seminário para dis-
cutir Gestão Democrática, Elei-
ções de Gestores Escolares e Con-
selho Escolares.

O SINTRAMSJ estará reto-
mando o Projeto de Iniciativa 

Popular Pró-eleições diretas para 
diretores nos CEM e CEI Públi-
cos do Município de São José, 
através da coleta de 5% de assina-
turas de eleitores do Município de 
São José o que corresponde apro-
ximadamente a sete mil assinatu-
ras. 

O SINTRAM-SJ convoca a 
todos/as a participarem deste Pro-
jeto de Iniciativa Popular, divul-
guem junto à comunidade esco-
lar, solicite a lista de assinaturas 
no sindicato. Não vamos esperar 
pelo executivo realizar as elei-
ções.

Iniciativa Popular pró-eleições de diretores 

EDITORIAL

O aprendizado da greve: 
a união dos servidores 

O executivo municipal sentiu este 
ano a força dos trabalhadores, que 
mostraram  garra e determinação, 
unificados  na luta, comparecendo  
em massa nas assembleias e nos 
atos públicos realizados em frente 
a   P refe i t u ra .   O S E RV I D O R  
percebeu que não importa o cargo 
e nem o tipo de contrato que cada 
um ocupa, dentro da prefeitura 
somos TODOS TRABALHADORES. 

Hoje, os servidores têm mais 
consciência de que só a luta faz 
com que os governantes respeitem 
nossos direitos, principalmente 
q u a n d o e s s a  l u t a  c o n s e g u e 
envolver a todos. Já temos claro 
que só arrancaremos nossas 
reivindicações de batalha em 
batalha, por isso precisamos estar 
constantemente mobilizados. 

Mais do que ninguém, conhece-
mos a situação terrível em que se 
encontram as escolas e CEIs do 
município. Sabemos dos proble-
mas e demandas nos centros de 
saúde, na segurança pública, na 
a s s i s tê n c i a  s o c i a l ,  n a i n f ra -
estrutura. Essa luta não deve ficar 
restrita à categoria, mas ampliada 
através do diálogo permanente 
com a população. Temos que levar 
e s s a d i s c u s s ã o e m to d o s o s 
espaços em que atuamos, seja em 
associações de bairros, em grupos, 
na família. Para assim, construir-
mos uma sociedade mais JUSTA  e 
IGUALITÁRIA! 

Ava n ça r S E M P R E ret ro c e d e r 
JAMAIS!

" N o s s o s  a g r a d e c i m e nto s  a o 
Comando de Greve e a  TODOS os 
SERVIDORES que acreditaram no 
movimento."

Informes da Assessoria Jurídica
QUINQUÊNIO PARA ACT
Conforme a Lei nº 4341/2005, o ACT que tem mais de 

5 anos de serviços prestados ao Município de São José tem 
direito ao quinquênio. Procure a assessoria jurídica do 
sindicato, pra entrarmos com uma ação judicial.

SALÁRIO-FAMÍLIA PARA ACT
Recentemente obtivemos êxito em uma ação judicial 

proposta contra o Município de São José, onde estava em 
discussão o direito do ACT ao recebimento do salário-família. 
Então, você ACT, que é filiado ao sindicato e não recebe esse 
benefício, deve procurar a assessoria jurídica para 
requerermos seu direito através da ação judicial.

AÇÕES DOS ACS E AES
Estamos entrando com ação requerendo o reajuste 

que foi concedido em 2008 aos servidores da ESF, que os ACS 
e os AES não receberam. Solicite suas fichas funcional e 
financeiras dos últimos 5 anos no Centro de Atendimento ao 

Cidadão e dirija-se ao sindicato para fazer a ação.

AÇÕES DO MAGISTÉRIO
Os efetivos que aumentaram a carga horária 

temporariamente em anos anteriores devem procurar o 
sindicato, pois a prefeitura não está pagando corretamente e 
cabe uma ação.

Todos os profissionais da educação: 1/3 de férias sobre 
45 dias e hora-atividade; Auxiliar de sala: retroativo do 
reajuste do piso nacional; ACT Mensalista: isonomia salarial 
em relação ao efetivo de nível médio.

Continuamos lutando pela isonomia entre ACT 
mensalista e horista, mas atualmente os mensalistas 
recebem um vencimento inferior ao efetivo de início de 
carreira de nível médio.

Para todas as ações solicite suas fichas funcional e 
financeira dos últimos 5 anos. Além disso, precisa ser filiado 
ao sindicato!
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SJPREV

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

Viviane S Rosa: Nosso sindicato eh forte e atuante. Esse 
sindicato me representa e tenho orgulho das lutas q atuamos! 
lembrem- se o sindicato somos NOS!

Juceane Bettoni: Não pude deixar de fazer uma compara-
ção óbvia: perto das conquistas do Sindicato, paga-se muito 
pouco !! Não sei o salário dos outros, claro que é relativo isso, 
mas meu desconto, para ter toda informação e assessoria 
jurídica, é de pouco mais de R$ 6,00 !! Que fosse 20,00, (...)

Dorcelino Dos Santos: 0 correto é que todos os servidores 
sejam filiados, fico muito triste quando vejo servidor dizer que 
não é filiado, ou quando conheço alguém dizendo que vai se 
desfiliar do sindicato. Ora o sindicato somos todos nos, e quanto 
mais filiados mais forte é o sindicato para lutar por nós. Imagine 
os servidores sem o sindicato! 

Edna Mara Andrade: Acho que todos devem se filiar, os 
ACTs, também, pois muitas das vezes recorri ao sindicato e fui 
muito bem atendida. O sindicato está muito bem representado, 
fico satisfeita com atuação de todos, com muita dedicação.

Jose Henrique De Oliveira Gattiboni: Filie-se ao nosso 
sindicato e também a um partido político....essa é a melhor 
forma de participar de uma Democracia....

Rodrigo De Souza Fagundes: A filiação da força tanto 
ao sindicato, pois mostra que a categoria tem em seu 
sindicato um real representante, como ao servidor, q tem o 
respaldo de sua entidade de classe, ou seja, de servidor 
público municipal de São José, filiado ao Sintram SJ, que tem 
legitimidade para falar por nós. FILIE-SE JÁ. 

1600 em um universo de 5000, é pouco. Mesmo assim 
o sindicato é forte e atuante. A filiação chegando pelo menos 
a 3000, já faria grande diferença. Filie-se.

Mensagens recebidas no perfil do SINTRAM-SJ no Facebook:

Siga o exemplo dos seus colegas e FILIE-SE ao SINTRAM-SJ
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NOTAS

As irregularidades na 
São José Previdência come-
çaram em 2009 quando o 
dinheiro investido em uma 
corretora foram retirados 
pela empresa que estava à 
beira da falência. Os 28,3 
milhões de reais  desviados 
eram referentes aos descon-
tos mensais dos salários dos 
servidores do município. 

Em agosto do ano pas-
sado, foi apresentado na 
Câmara Municipal o pare-
cer da CPI da SJPREV. Na 
ocasião, foi solicitada à 8ª 
Promotoria de Justiça da 
Comarca de São José a ins-
tauração de um inquérito 
criminal para ajuizamento 
das ações cabíveis. O obje-
tivo era recuperar o dinhei-
ro ou, pelo menos, desco-
brir o caminho para isso. 

A  d i r e ç ã o  d o 
SINTRAM-SJ não mede 
esforços para defender os 
recursos da nossa Previdên-
cia. 

Por isso, promove-
mos em abril um seminário 
que discutiu a SJPREV - 
Conhecer o Presente para 
Garantir a Aposentadoria 
do Futuro -, Rombo de 30 
milhões, Atual situação do 
Fundo de Previdência dos 

Queremos o dinheiro desviado de volta na SJPREV

Seminário que discutiu a SJPREV - Conhecer o 
Presente para Garantir a Aposentadoria do Futuro -

Audiência Pública na Câmara de Vereadores, dia 25 de junho: 
punição dos responsáveis e dinheiro da SJPREV de volta.

Dia 15 de julho: debate na TV Câmara, São José.

Municipários de São José. 

Este seminário foi 
fundamental para enten-
dermos como funciona o 
Fundo, qual é a situação 
real e principalmente, 
encontrar soluções para 
garantir nossas futuras 
aposentadorias.

No dia 25 de junho 
part icipamos de uma 
Audiência Pública na 
Câmara de Vereadores, 
onde reafirmamos que o 
executivo municipal deve 
garantir que as irregulari-
dades sejam apuradas, 
que  os  r e sponsáve i s 
sejam punidos e que o 
dinheiro volte para os 
cofres da Previdência.  É 
um dinheiro público e 
disso depende o futuro de 
muitos trabalhadores de 
São José.

Encaminhamentos:  
criação de uma nova CPI 
para investigar os investi-
mentos realizados em 2011 
que culminou com a perda 
de R$ 40.000,00; solicitar 
do Congresso Nacional e da 
Câmara Federal uma CPI 
para investigar a atuação da 
empresa ATRIUM em fun-
dos de pensão de vários 
municípios do Brasil; revi-
são da lei.

EXPEDIENTE:  Sintram-SJ - Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José, Avenida Wanderley Júnior, 05 - sala 08 - Campinas -  São José - SC - Fone (48) 3259-7988 
BLOG: sintramsaojose.blogspot.com.br - SITE: sintramjs-cut.com  / facebook: sintram-sj -  E-mail: atendimentosintram.sj@gmail.com presidentesintram.sj@gmail.com - Diretoria liberada 

Jumeri Zanetti-Presidente, Alessandra Gorges, Secretária Geral, Marcos Aurélio dos Santos -Diretor da Educação, Nicole Natacha de Souza- Funcionária do SINTRAM-SJ   -  3 MIL Exemplares

ATENÇÃO SERVIDORES FILIADOS
O Sintram-JS solicita a cada um dos filiados que 

atualize seu cadastro junto ao Sindicato para 
garantir o recebimento de boletins e comunicados.

Esclarecimento: Há uma 

diferença entre dia letivo e dia 

de efetivo exercício. A Secreta-

ria da Educação deve garantir os 

200 dias letivos aos alunos, mas 

os profissionais da educação 

(como os demais trabalhado-

res) não podem trabalhar além 

da sua jornada semanal.  Caso 

isso ocorra a Secretaria deverá 

pagar hora-extra. No caso do 7 

de setembro, por ser feriado, o 

pagamento deverá ser dobrado. 

Portanto, este dia pode ser 

contado como reposição.

Em reunião no dia 5 de 

agosto, o Secretário da Educa-

ção Bernardo Meyer informou 

que está elaborando uma nova 

proposta de hora-atividade, 

que será entregue ao Sindicato 

antes da assembléia do dia 27 

de agosto para ser avaliada pela 

categoria.

Perguntar não ofende : 

Quem irá repor os dias  e os 

conteúdos aos alunos que 

ficaram meses sem aula por 

falta de professores?

 

A guarda Municipal teve a 

possibilidade de eleger seu 

comandante no final de 2012. 

Mas ainda não temos uma lei 

que garanta isso, com critérios 

claros, definindo o período do 

mandato e principalmente 

como ocorrerá o processo. É 

preciso que a GM organize uma 

comissão e procure o sindicato 

para elaboramos um projeto de 

lei e vamos discutir com o 

executivo.

P r e c i s a m o s  d i s c u t i r 

também a gestão democrática 

nos Centros de Saúde.

A t e n ç ã o  A g e n t e s  d e 

Saúde-ACS e ACE: o SINTRAM-

SJ - Sindicato dos Servidores de 

São José  está em contato com 

os demais sindicato da grande 

Florianópolis, para organizar-

mos uma reunião para  discutir 

e  nos mobilizarmos para a luta 

n a c i o n a l  e m p ro l  d o p i s o 

nacional da categoria.
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LUTAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 1º SEMESTRE 2013

8 de maio - Marcha dos catarinenses.

11 de julho - paralisação nacional.

Participação dos servidores de São José nas mobilizações estaduais e nacionais
Além das mobilizações que 

organizamos em nossa cidade por 
melhores salários e condições de 
trabalho, incluindo a histórica greve 
de 12 dias pela reposição da inflação, 
o Sindicato está atento e atuante nas 
lutas de âmbito estadual e nacional.

No dia 23  de abril estivemos 
presente na paralisação nacional da 
educação convocada pela CNTE 
para a conquista do direito à educa-
ção de qualidade. 

No dia 8 de maio participamos 
da Marcha dos Trabalhadores 
Catarinenses convocada pela CUT e 
sindicatos de Santa Catarina. 

Nosso companheiro Marcos 
Aurélio dos Santos participou de 23 
a 26 de maio do Congresso da 

 

 

CRÉDITO 

  

Saldo mês anterior 

  

R$ 41.707,45

  

Receitas 

  

R$ 22.314,92

  

Despesas 

  

R$ 14.809,34

  

JANEIRO 
2013

Saldo Total 

 

R$ 49.213,03

Saldo mês anterior 

  

R$ 49.213,03

  

Receitas 

  

R$ 23.099,39

  

Despesas 

  

R$ 16.208,18

  

2013

 

FEVEREIRO 

 

Saldo Total 

 

R$ 56.104,24

  

Saldo mês anterior 

  

R$ 56.104,24

  

Receitas 

  

R$ 23.260,86

  

Despesas 

  

R$ 13.472,16

  

2013 MARÇO 

 

Saldo Total 

 

R$ 65.892,94

  

Saldo mês anterior 

  

R$ 65.892,94

  

Receitas 

  

R$ 28.500,88

  

Despesas 

  

R$ 24.819,97

  

2013 ABRIL 

 

Saldo Total 

 

R$ 69.573,85

  

Saldo mês anterior 

  

R$ 69.573,85

  

Receitas 

  

R$ 23.582,40

  

Despesas 

  

R$ 22.967,57

  
MAIO 2013

  

Saldo Total 

 
R$ 70.188,68

  

Saldo mês anterior 
  

R$ 70.188,68
  

Receitas 
  

R$ 26.731,58
  

Despesas   R$ 21.567,53   2013 JUNHO 
 

Saldo Total  R$ 75.352,73   

Confetam.

Em 11 de julho marcamos 
presença no Dia Nacional de Luta da 
Classe Trabalhadora, convocado 
pelas centrais sindicais. 

Paralisação Nacional dia 30 de 
agosto contra ao Projeto de Lei 4.330 
que trata do risco que os trabalhado-
res correm com relação  a terceiriza-
ção nas atividades fins. Este projeto 
arranca direitos do trabalhadores e 
reduz salários. Vamos decidir na 
assembleia do dia 27 de agosto como 
será nossa participação em mais esta 
mobilização nacional. A Direção do 
SINTRAM-SJ apoia o movimento e 
convida todos servidores a participa-
rem das atividades da paralisação 
nacional. 

Confraternização dos servidores grevistas
A confraternização dos grevistas que ocorreu no dia 5 de julho, no Centro 

Comunitário de Campinas, foi ótima. Parabéns a todos que participaram! 
Recordamos o movimento assistindo aos vídeos e vendo as fotos. 

"Há homens que lutam um dia, e são bons;  Há outros que lutam um 
ano, e são melhores; Há aqueles que lutam muitos anos, e são muito 
bons; Porém há os que lutam toda a vida, Estes são os 
IMPRESCINDÍVEIS!"  (Bertold Brecht)

Por isso, cada um de nós é imprescindível para avançarmos nas 
conquistas dos trabalhadores e fazermos nossa sociedade mais JUSTA e 
IGUALITÁRIA. 

E que venha 2014! 

Jumeri Zanetti-Presidente do SINTRAM-SJ

Nossas cordiais boas vindas aos novos conselheiros do sindicato, eleitos na 

assembleia do dia 8 de maio de 2013: 
 

- Eni Cristina Ventura - Profª Mensalista de Educação Especial- CEM Interativo  
- Ester Cripriano da Cunha- Rosa- Auxiliar de Enfermagem - CS Areias
- Fernanda Sueli Rosa- Auxiliar de Enfermagem- CS Forquilinhas
- Milton Trapani- Auxiliar de Ensino de Educação Especial- ACT-CEM Renascer
- Rafael Rodrigo Melo- Professor Horista - CEM Maria Iracema de Andrade.

Novos Conselheiros do Sindicato

Durante o governo Djalma 
Berger, constantemente ouvía-
mos que a saúde estava um caos. 
Infelizmente após oito meses do 
n o v o  g o v e r n o ,  a  s a ú d e 
CONTINUA um CAOS.

Os t raba lhadores es tão 
insatisfeitos, estão sendo transfe-
ridos e ameaçados. Vários coor-
denadores já foram trocados e a 
situação não melhora. Siringas 
vencidas, falta álcool, sem contar 
a preocupação dos servidores da 

Em São José, a saúde continua um caos
ESF em relação a migração. 

Os trabalhadores exigem 
melhores condições de trabalho e 
respeito por parte da administra-
ção. Mas, apesar dos inúmeros 
pedidos de audiência, desde a 
greve, o secretário da saúde 
fechou as portas para o sindicato. 

Como vamos discutir melho-
res condições de trabalho e buscar 
saídas se o secretário não nos 
recebe? Com a palavra a prefeita.


