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Há vários meses o SINDSERV avi-
sou que o atendimento ao servidor iria
piorar com a terceirização da gestão da
autarquia. A Capep insistiu na contrata-
ção da empresa E&E - Administração e
Consultoria em Planos de Saúde Ltda,
ao custo de R$ 184 mil por mês, com o
argumento de que os gastos da entida-
de diminuiriam e a receita aumentaria.
Três meses depois da empresa assu-
mir, nada disso aconteceu. O funciona-
lismo, por sua vez, vem pagando um
alto preço para que esse objetivo seja
colocado em prática: a queda da quali-
dade no atendimento.

A restrição de exames, a extin-

O s  R $  1 8 4  m i l  pa g o s  m e n s a l m e n t e  à  e m p r e s a  E & E
aprofunda os problemas da Capep. Até o f inal do contrato
de 30 meses serão gastos R$ 4,8 milhões. Não havia e não
há necessidade dessa contratação. Na audiência pública
real izada na Câmara Municipal ,  isso f icou bem claro.  O
representante da empresa salientou a necessidade da Pre-

feitura contribuir com mais do que os 2% que paga hoje,
sugeriu 3%.  Além disso, afirmou a necessidade de reajus-
te salarial para todos os servidores como forma de aumen-
tar  a  arrecadação da Capep.  O SINDSERV há muito vem
apontando isso em nossos Boletins. Medidas simples que
não exigem custos astronômicos. Basta boa vontade!
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ASSEMBLÉIA DIA 16/07
4ª FEIRA - 19 HORAS, NO SINDICATO DOS METALÚRGICOS

AVENIDA ANA COSTA, 55

ção de especialidades no quadro de
serviços e o descredenciamento de

médicos, cansados de serem pagos
com atraso e com valores defasa-

dos, são alguns resultados deste
início de nova gestão.

Em reunião com a empresa E&E
o sindicato questionou os problemas
de atendimento que vem ocorren-
do. Segundo o representante da
empresa, Daniel Mesquita, a im-
plantação de novos procedimentos
está encontrando grande resistên-
cia por parte de alguns médicos que
estavam acomodados com a siste-
mática anterior. Além disso, o des-
credenciamento de alguns profissi-

onais conveniados se dá, principal-
mente, pelo baixo valor pago pelas
consultas (R$ 20,00).

A conversa com a E&E serviu
para mostrar que todas as irregula-
ridades e desperdícios que o sindi-
cato sempre denunciou eram reali-
dade há anos na autarquia. Foi útil
também para mostrar que as medi-
das que estão sendo tomadas ago-
ra, ao custo mensal de R$ 184 mil,

poderiam ter sido tomadas há mui-
to mais tempo. Bastaria para isso
que a Capep abrisse concurso pú-
blico para que os próprios profissi-
onais técnicos que passassem para
o quadro efetivo pudessem colocá-
las em prática. A empresa poderia,
no máximo, ser contratada para dar
capacitação aos funcionários, e não
assumir todas as tarefas.

Diante das crescentes queixas e

falta de informação, o SINDSERV
convocou uma assembléia para o
próximo dia 16. Vamos discutir com
a categoria estratégias para pressi-
onar a autarquia a reverter a tercei-
rização da gestão. Vamos definir
diretrizes para exigir a melhoria do
atendimento para todos os contribu-
intes que mensalmente são descon-
tados de seus salários e merecem
muito mais em troca.

O QUE QUEREMOS:
�� A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA QUE
PROFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA ASSUMAM A
GESTÃO E INTEGREM O QUADRO FUNCIONAL DA
ENTIDADE.
�� ELEIÇÃO DIRETA DOS CONSELHEIROS E
SUPERINTENDENTES.
�� NÃO-TAXAÇÃO DOS DEPENDENTES.
�� FIM DO JETOM DE R$ 150,00, PAGO AOS

CONSELHEIROS POR CADA PARTICIPAÇÃO EM
REUNIÃO.
�� AUDITORIA NAS CONTAS DA ENTIDADE.
�� QUE A PREFEITURA ESCLAREÇA E PAGUE TODA A
DÍVIDA QUE TEM COM A CAPEP
�� QUE SEJA SUSPENSA A TERCEIRIZAÇÃO DA CAPEP !
�� QUE A PREFEITURA AUMENTE A SUA CONTRIBUIÇÃO
À CAPEP PARA, NO MÍNIMO, 4%
�� CONCURSO PÚBLICO E O FIM DAS CONTRATAÇÕES
�� AUMENTO SALARIAL PARA OS SERVIDORES.
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O SINDICATO É A PRINCIPAL ARMA DOS TRABALHADORES! REAJA AOS
ATAQUES CONTRA A INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA OS SERVIDORES!
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Numa surpreendente demonstração de união
e solidariedade, mais de cem trabalhadores,
sindicalistas e militantes de movimentos popu-
lares compareceram ao Ato em Defesa da Li-
berdade e Autonomia Sindical e engrossaram o
movimento contra a perseguição aos cinco di-
retores do Sindserv, alvos de processo admi-
nistrativo instaurado pelo prefeito Papa.

Foi com a mesma indignação perante a ten-
tativa de criminalização dos movimentos sin-
dicais e sociais, que representantes da Força
Sindical, CUT, UGT, Intersindical, Conlutas, di-
versas entidades de classe, partidos políticos,
além de símbolos importantes de movimentos
sociais regionais, como a Irmã Dolores, dis-
cursaram no debate sobre o tema, realizado
no dia 18 de junho no Plenário Ulisses Guima-
rães, da Câmara.

Além das críticas à estratégia patronal de
desmobilizar trabalhadores e a sociedade para
retirar mais facilmente direitos trabalhistas e
constitucionais, o encontro discutiu e aprovou
algumas resoluções, como segue ao lado:

A formação de uma comissão
com representantes de diversas
entidades,  centrais sindicais e
movimentos populares da
Baixada Santista e do Estado de
São Paulo. O objetivo é articular
formas de convencimento e
negociação com o prefeito de
Santos para garantir a extinção
dos processos administrativos
em andamento.

2 Organização de um ato em local público para conscientizar a
população sobre a importância da liberdade e da autonomia
sindical em todas as categorias e esferas de representação

3

Elaboração de um documento, subscrito
por todas as entidades presentes no

encontro, denunciando passo a passo
todos os fatos recentes em Santos, que
configuram uma ameaça às instituições

sindicais e, por conseqüência, aos
princípios democráticos que devem

nortear as relações na sociedade.

4

Encaminhamento do documento-denúncia à
Organização Internacional do Trabalho (OIT).

1

SEGUNDO O DIRETOR DO SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CÉSAR PIMENTEL, QUE COORDENOU A MESA DURANTE O ATO, OS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ANDAMENTO PODEM CULMINAR COM A DEMISSÃO DOS CINCO DIRETORES. "NA VERDADE ELES SÃO AMEAÇADOS DE
PUNIÇÃO POR TEREM PARTICIPADO DE ATOS E MANIFESTAÇÕES EM DEFESA DOS DIREITOS DOS SERVIDORES, O QUE FERE A CONSTITUIÇÃO. É UMA TENTA-
TIVA DE CALAR OS TRABALHADORES ATRAVÉS DA PUNIÇÃO DE SUAS LIDERANÇAS".
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O sindicato esteve à frente
de diversas ações em defesa
da Capep, principalmente após
a superintendência da autar-
quia e a prefeitura anunciaram
a intenção de separar a estru-
tura das pensões da área mé-
dica.

Denunciamos os riscos que
essa operação acarretava em
relação à saúde financeira da
ent idade. Promovemos, em

agosto de 2007, um Seminário,
seguido de assembléia, onde
foram discutidas e votadas as
propostas dos trabalhadores
no processo de transição.

Em setembro do mesmo ano
iniciamos a campanha EU DE-
FENDO A CAPEP, com a con-
fecção de cartilhas explicativas
e visitas nos locais de traba-
lho para conscientizar os ser-
vidores a resistir à ameaça de

sucateamento e precarização
do atendimento médico.

Em outubro do ano passado,
o sindicato passou a colher as-
sinaturas para um abaixo-assi-
nado referendando as propos-
tas tiradas em assembléia e
não-cumpridas pela Prefeitura.
Já nessa época, estava oficia-
lizada a decisão do governo de
terceirizar a gestão da entida-
de. Em 30 de novembro, data

O SINDSERV marcou pre-
sença na Conferência Municipal
de Educação de Santos, ocorri-
da nos dias 30 e 31 de maio, e
garantiu a apresentação de im-
portantes propostas aprovadas
pelo plenário.

Além de contribuir nas discus-
sões e propostas dos vários gru-
pos de trabalho (Ed. Infantil, En-
sino Fundamental, Ensino Médio,
Educação Profissional, Educação
Especial e Ensino Superior),
sempre com o viés da gestão de-
mocrática e da implantação de
melhores condições de trabalho,
o sindicato também conseguiu
que fosse aprovada uma propos-
ta que pede a revisão da estrutu-
ra do CME para garantir pré-con-
ferências, estimulando a partici-

AVANÇOS NA CONFERÊNCIA
DA EDUCAÇÃO

pação de todos os segmentos da
sociedade civil. Houve o compro-
misso de que num prazo de seis
meses outra conferência, desta
vez com maior divulgação e par-
ticipação, será realizada.

A maior prova de que o saldo
do evento foi positivo pode ser
conferida na Carta da Educação
de Santos, publicada na página
19 do D.O. de 20 de junho e tam-
bém no site do sindicato
(www.sindservsantos.org.br). No
documento, elaborado e aprova-
do por todos os participantes da
conferência, estão elencados to-
dos os pontos importantes para
basear uma educação de quali-
dade com valorização dos profis-
sionais da educação, conforme
prevê a LDB.

em que seriam abertos os en-
velopes das empresas partici-
pantes da licitação para assu-
mir a gestão da autarquia, de-
zenas de usuários da ativa e
aposentados tentaram acompa-
nhar o processo e foram impe-
didos. Diante da manifestação
dos servidores, a abertura dos
envelopes foi cancelada e re-
marcada para 19 de dezembro.

Em nova manifestação, Pre-

feitura e Capep, com apoio de
força policial da PM, Guarda
Municipal e seguranças particu-
lares, reprimiram os trabalhado-
res e oficializaram a escolha da
empresa E&E sem a presença
de representantes da categoria.

O sindicato então apelou
para a Justiça para que o pro-
cesso licitatório ocorrido sem
transparência seja anulado e
aguarda decisão.

A extensão do recesso escolar
para todos os funcionários de uni-
dades de ensino municipais, den-
tre as diversas questões pertinen-
tes aos funcionários de escolas, é
uma das reivindicações mais impor-
tantes da pauta que foi encaminha-
da à Seduc, em reunião realizada
no último dia 11. Na ocasião, o SIN-
DSERV, junto com um grupo de
merendeiras, abordou também di-
versos problemas que contribuem
para as más condições de trabalho,
como falta de aventais, luvas e aces-
sórios para trabalhar (algumas me-
rendeiras chegam a ter de comprar
aventais), condições físicas precári-
as nas cozinhas e necessidade de
contratar mais profissionais via
CONCURSO PÚBLICO. Esta última
reivindicação - é bom ressaltar -, foi
aprovada na Conferência da Educa-

RECESSO ESCOLAR DEVE
SER PARA TODOS

ção como da proposta da Carta da
Educação de Santos.

As profissionais também solicita-
ram a implantação do curso Pró Fun-
cionário em Santos, importante fer-
ramenta para caminharmos para a
profissionalização dos servidores de
escola. A profissionalização, inclusi-
ve, está sendo analisada pelo Con-
gresso. Em junho foi aprovado na
Câmara Federal um projeto de lei
que visa reconhecer, na LDB, os fun-
cionários de escolas como profissi-
onais da educação. O Projeto terá
que aguardar cinco sessões para
depois seguir para aprovação no
Senado. Com relação à lista de rei-
vindicações apresentadas na reu-
nião, a Secretaria ficou de marcar,
para até o fim do mês, um novo en-
contro, onde serão informados os
encaminhamentos aos pedidos.

Em junho tivemos mais uma
vitória, conseguida graças à
mobilização e organização dos
trabalhadores da Saúde.

O motivo da comemoração é
o adicional de plantões, que
agora foi estendido para servi-
dores dos Naps, Programas de
Internação Domiciliar (PID), Lar
Abrigo, Casa de Apoio e Soli-
dariedade ao Paciente de Aids,
Central de Vagas, e demais uni-
dades que não seriam incluídas
na proposta original da Secre-
taria Municipal de Saúde.

Agora, todos os trabalhado-
res que atuam em regime de
plantão, desde o nível N-A até
o N-O, receberão a gratificação.

O avanço só foi possível em
razão da pressão do SIND-
SERV, respaldado pela força
dos servidores plantonistas.
Este é o exemplo de mobiliza-
ção que deve ser seguido em
todas as lutas, sejam elas es-
pecíficas ou gerais.

VITÓRIA NA
SAÚDE!

A luta por um Plano de Carrei-
ras do Magistério que contemple
os anseios e necessidades dos
educadores continua avançando.
Na Conferência Municipal de Edu-
cação demos mais um passo nes-
te sentido, a partir da aprovação
de uma moção, apresentada pelo
SINDSERV, repudiando a atual
metodologia de elaboração do pla-

PROFESSORES SEGUEM NA LUTA PELO PLANO DE CARREIRAS
no, que atropela todos os princí-
pios democráticos e participativos.

Além disso, o sindicato tem re-
alizado, em sua sede, várias reu-
niões com os professores para
discutir o tema e passar informes.
A próxima reunião será no dia 12
de julho e é aberta a todos.

 Outra ação importante é o en-
caminhamento de abaixo-assinados

que estão coletando assinaturas de
educadores e pais de alunos, com
a finalidade de exigir que a Seduc
distribua a minuta do plano elabo-
rado pela FGV a todas as unidades,
de forma a garantir a ampla discus-
são dos pontos existentes.

Um destes pontos que enfren-
ta ampla resistência na rede é o
que aborda critérios sobre jorna-

da de trabalho e impossibilita o
acúmulo de cargos.

Ainda neste sentido, formula-
mos uma pesquisa para levantar
condições de trabalho dos pro-
fessores e dar subsídios para a
discussão do plano. A pesquisa
pode ser acessada e respondida
por meio do site do sindicato
(www.sindservsantos.org.br).

SÓ COM
PARTICIPAÇÃO

PODEMOS ASSEGURAR
E CONQUISTAR

DIREITOS


