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qualquer responsabilidade pelo conteúdo publicado neste espaço".
________________________________________________________________________

DIA DE PARALISAÇÃO UNIFICADA DO SINTINIFESP

No dia 18 de janeiro de 2022 a partir das 07:00 da manhã iniciou-se a paralisação

organizada pelo SINTUNIFESP dos servidores técnicos administrativos em educação. A

concentração dos trabalhadores ocorreu na entrada principal do Hospital São Paulo com

a presença da coordenação do SINTUNIFESP cuja atividade foi orientar os servidores

sobre  a  importância  da  Paralisação  Nacional  Unificada  com  as  pautas:  Campanha

salarial,  contra  PEC  32,  contra  o  decreto  10.620/21  e  Saúde  do  trabalhador.  As

atividades ocorreram na sede do SINTUNIFESP localizada na rua Pedro de Toledo, n°

386 Vila Clementino/SP. Conforme cronograma proposto pelo sindicato convidamos o

assessor jurídico do SINTUNIFESP Drº Rodrigo Silva Romo para participar da “Roda de

Conversa” em conjunto com os coordenadores e servidores, nesse momento reforçamos

do ponto  de vista  legal  o  direito  de  greve,  participação de paralisações e atos  dos

servidores  públicos,  outros  temas  abordados  foi  sobre  o  decreto  10.620/21,

esclarecendo dúvidas sobre  a  transição dos aposentados(as)  para  o  INSS (Instituto

Nacional  de  Seguro  Social)  e  as  dificuldades  que  iremos  enfrentar  com  essas

mudanças, PEC 32, e saúde do trabalhador com pautas nacionais (o aumento da taxa

de  infectados  por  Covid19,  Influenza  entre  outras  síndromes  respiratórias),  pautas

internas retorno seguro ao trabalho (falta de testagens e o descaso com o trabalhador)

na  questão  do  não  atendimento  dos  trabalhadores(as)  no  Hospital  São  Paulo

descumprindo o acordo de cooperação entre o Hospital São Paulo e a UNIFESP e suas

ilegalidades ao negar atendimento médico ao trabalhador(a) servidor/CLT na instituição.

O SINTUNIFESP apresenta um histórico de lutas e conquistas, partindo deste princípio

reafirmamos  nosso  compromisso  com  a  classe  trabalhadora  na  defesa  de  nossos



direitos.

1 – RODAS DE CONVERSA

Fonte: SINTUNIFESP – Coordenação de Comunicação e Imprensa

Ao término da “Roda de Conversa” organizamos os grupos de trabalho para a

confecção  de  cartazes  com  textos  de  protestos,  greve  e  posteriormente  realizar  a

colagem  dos  mesmos  nas  paredes  do  complexo  hospitalar  HU/HSP  e  Núcleo  de

Assistência à saúde do Funcionário – NASF, ecoando palavras de ordem "Queremos

atendimento  e  nenhum  Direito  a  menos",  demonstrando  tamanha  indignação  da

classe trabalhadora em relação ao descaso da saúde do trabalhador.

2- ATIVIDADE REALIZADA NO NASF

Fonte: SINTUNIFESP – Coordenação de Comunicação e Imprensa



O ato prosseguiu para o primeiro andar do Hospital São Paulo do qual os servidores

carregam cartazes e a cruz simbolizando as mortes ocorridas nesses mais de 2 anos de

pandemia, adoecimentos e humilhações que os trabalhadores estão sendo submetidos

quando necessitam de atendimento médico e que é vergonhosamente negado. Os gritos

de  ordem  "Ferraro  nos  ferrou","  Queremos  atendimento"  e"  Nenhum  direito  a

menos" marcaram a porta de vidro da superintendência do hospital.

3- ATIVIDADE REALIZADA DENTRO COM COMPLEXO HOSPITALAR HU/HSP

Fonte: SINTUNIFESP – Coordenação de Comunicação e Imprensa

Continuando com as atividades, realizamos a Assembleia Geral de Associados

com  pauta  única:  Formação  da  Comissão  eleitoral  do  Conselho  Fiscal;  Após  a

conclusão da pauta e informes de base ficou deliberado uma nova assembleia para

término  de  composição  da  Comissão  Eleitoral  do  Conselho  Fiscal.  As  atividades

realizadas durante o dia foram replicadas nas “Rodas de Conversas” nos 3 períodos

manhã, tarde e noite, finalizando as 07:00 do dia 19 de janeiro de 2022.



4- ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS

Fonte: SINTUNIFESP – Coordenação de Comunicação e Imprensa

A diretoria do SINTUNIFESP lembra a toda categoria que em conjunto 

com FASUBRA temos um calendário de luta com atos ainda para o mês de 

janeiro.

SINTUNIFESP - Diretoria Colegiada 

Gestão: 2021/2024 - Somar, Lutar e Conquistar.
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