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A LUTA E A FORÇA DOS 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS 
PASSAM POR MUITAS GERAÇÕES

ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA EM PAUTA
Roda de conversa realizada pela direção do Sindserv SBC problematizou a 
Abolição da Escravatura, lembrada anualmente em 13 de maio; convidados 
debateram o tema e abordaram a escravidão e suas consequências até os dias 
atuais para os negros e negras no Brasil
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A pandemia da Covid-19 e o 
aprofundamento da crise sanitá-
ria, política, econômica e social 
no mundo evidenciaram a im-
portância da ciência, dos siste-
mas públicos universais de saú-
de e dos trabalhadores da saúde.  
No Brasil, SUS se consolidou 
como uma das políticas públi-
cas mais relevantes, atendendo 
atualmente 70% dos brasileiros. 
Apesar de termos o maior siste-
ma público de saúde do mundo, 
sofremos com a irresponsabi-
lidade na condução das ações 
contra a Covid-19, principal-
mente do governo federal. São 
mais de 440 mil vidas perdidas 
em mais de um ano de pande-
mia que, em sua maioria, pode-
riam ter sido evitadas se ações 
coordenadas a nível nacional, 
estadual e municipal existissem.
As equipes de saúde tiveram suas 
jornadas intensifi cadas, ao mes-
mo tempo em que a precarização 
do trabalho pela reforma traba-

lhista e previdenciária, tornou 
as condições de trabalho, rela-
ções e vínculos fragilizados. Os 
trabalhadores da Saúde ainda 
vivenciam desvalorização pro-
fi ssional, mesmo reconhecidos 
e aclamados pela população e, 
em outros momentos, são ata-
cados por meio de fake news.
Na Saúde, os profi ssionais de en-
fermagem respondem por mais 
de 50% da força de trabalho. 
Historicamente, maio é marca-
do pela comemoração de datas 
importantes para os trabalhado-
res da Enfermagem, com a ins-
tituição, por decreto em 1960, 

da semana da enfermagem. O 
período marca a luta por pautas 
da categoria, representando um 
marco na mobilização, discus-
são e participação coletiva, com 
destaque para o Projeto de Lei 
do piso salarial nacional para en-
fermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem e parteiras (PL 
2.564/2020) e a Jornada de 30 
horas semanais (PL 2295/2000).
Coube ao Brasil a  marca recor-
dista em óbitos de trabalhadores 
de enfermagem pela Covid-19. 
Desde o início da pandemia, fo-
ram registradas 776 mortes entre 
enfermeiros, técnicos e auxiliares 

de enfermagem ocasionadas pelo 
coronavírus, sobretudo nas cate-
gorias de técnicas/os e auxiliares. 
Eles tem sido protagonis-
tas nos espaços de enfrenta-
mento da pandemia, UBSs, 
ambulatórios, UPAS e hospi-
tais, com destaque para a va-
cinação contra a Covid-19.
Desde o início da pandemia, o 
Sindiserv SBC exige da prefei-
tura a garantia de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) 
e condições seguras de traba-
lho por meio de ação judicial, 
pela necessidade de os servido-
res terem a seu dispor em más-
caras de proteção, álcool em 
gel e sabão para lavar as mãos 
– além de um distanciamen-
to mínimo entre os servidores.
O sindicato ainda possui ca-
nal direto com o Ministério 
Público para denúncia da fal-
ta de EPIs e demais medidas de 
combate à Covid-19: pjsaober-
nardodocampo@mpsp.mp.br .
Simone Sierra, diretora de  
Organização de Base e Sin-
dicalização do Sindserv SBC.

Semana da Enfermagem 
e a mobilização pela 

aprovação do PL  2564/2020

SINDSERV SBC DEBATE A ABOLIÇÃO DA 
ESCRAVATURA EM LIVE, PROBLEMATIZA SEU 
PROCESSO E ANALISA AS CONDIÇÕES DE VIDA E 
INSERÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA NA ATUALIDADE

A data de 13 de maio, que mar-
ca o fi m da escravidão no Bra-
sil, deve ser entendida como um 
momento de refl exão e de luta, 
uma data que deve ser reelabo-
rada, e não comemorada. Nesse 
contexto, o Sindserv SBC reali-
zou a roda de conversa ‘Revolu-
ção Abolicionista, da Lei Áurea 
até os dias de hoje’. O evento 
contou com a participação de 
Ramatis Jacino (doutor em Ci-
ências Econômicas e membro 

do Núcleo de Estudos Africanos 
e Afro-Brasileiros da UFABC), 
Rosana Aparecida (secretária de 
Combate ao Racismo da CUT-
-SP), Fabiana Mendes (antropó-
loga na Secretaria de Assistência 
Social de SBC) e da artista Karen 
Zachar’s. No encontro foi deba-
tido o momento do fi nal da es-
cravidão até o momento atual 
do negro na sociedade. “Desde 
que pisaram no Brasil, negros e 
negras sempre lutaram contra 

a escravidão”, afi rmou Ramatis 
Jacinto. “A importância da resis-
tência  é um outro olhar, como o 
negro protagonista no mundo, 
sem aceitar a opressão. Até os 
dias de hoje ainda há um mo-

vimento racista, fascista”, disse.  
O Sindserv SBC faz questão 
de ter em seu quadro direti-
vo negros e negras como meta 
de representatividade  racial 
no funcionalismo público.    

PELO RESPEITO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE!

PELO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM!

PELAS 30 HORAS DA ENFERMAGEM!

DIRETORES DO SINDSERV SBC 
TOMAM POSSE NA DIREÇÃO 
EXECUTIVA DA CONFETAM/CUT
A nova direção executiva da 
Confetam/CUT (Confederação 
dos Trabalhadores no Servi-
ço Público Municipal) conta-
rá com dois representantes do 
Sindserv SBC. Célio Vieira e 
Ronaldo Ferreira, diretores de 
Assuntos Jurídicos e Relações 
do Trabalho no sindicato, res-
pectivamente, assumem vagas 

na nova gestão da confederação. 
Célio fi cará à frente da Secreta-
ria de Comunicação e Imprensa 
da Confetam, enquanto Ronaldo 
ocupará a sétima suplência da 
entidade.  A solenidade de pos-
se aconteceu de forma virtual, 
na terça-feira (18/05), durante 
o 7º Congresso da confedera-
ção.  A nova gestão vai até 2025.



3SINDSERV SBC JORNAL

Fruto de muitas lutas sociais, as 
garantias individuais e coleti-
vas básicas, se consolidaram na 
Constituição Federal de 1988, 
prevendo assegurar o Estado de 
Bem-Estar Social por meio da ga-
rantia dos direitos sociais. Esses 
direitos são os que resguardam 
os direitos mínimos à sobrevi-
vência de uma sociedade e estão 
previstos no artigo 6º da nossa 
Constituição. Entre os outros di-
reitos, em 2010 foi introduzido, 
por meio da Emenda 64, o di-
reito à alimentação no artigo 6º.
Mas... o que isto significa? Sig-
nifica que o direito à alimenta-
ção passa a ser Lei e impõe ao 
Poder Público a responsabili-
dade de proporcionar meios 
para que cada cidadã ou ci-
dadão brasileiro se alimente 
adequadamente todos os dias. 
Essa é uma condição que o povo 
brasileiro vem perdendo, nos úl-
timos anos, com uma crise políti-
ca que se inicia em 2015, gerando 

aumento do desemprego e tendo 
sua situação piorada em 2017 
com cortes importantes em polí-
ticas de saúde e transferência de 
renda, culminando em 2018 com 
o sucateamento de algumas es-
truturas socias que fazem o con-
trole social, como por exemplo o 
CONSEA- Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar. Com o ad-
vento da Pandemia, que vem as-
solando o planeta, e de maneira 
mais cruel o Brasil, essa situação 
agravou-se muito. Sabe-se que 
hoje mais de 125 milhões de pes-
soas vivem em insegurança ali-
mentar no Brasil, ou seja vivem 
sem acesso regular ao alimento. 
O que seria necessário, então, 
para evitar essa situação? A res-
posta já existe e consta há mais 
de três décadas da nossa Carta 
Magna. A política de assistên-
cia social, direito do cidadão e 
dever do Estado, operacionali-
zada através do SUAS (Sistema 
Único de Assistência Social), 

deve prever acolhimento, ca-
dastro, acompanhamento, busca 
ativa entre outras ferramentas 
no sentido de mapear e atender 
as situações de vulnerabilidade.
Além disso, outras ações se fa-
zem necessárias, pois vivemos 
em tempos de guerra, e nesses 
tempos é preciso agir com ra-
pidez, o que não aconteceu no 
Brasil. O auxilio emergencial 
no valor mínimo de R$ 600,00, 
valor abaixo do necessário para 
que as pessoas pudessem re-
almente permanecer em casa, 
começa a ser pago em Maio de 
2020. Em 2021 esse auxilio tem 
valor reduzido a um mínimo de 
R$ 150,00 e começa a ser pago 
apenas em abril passado. A inse-
gurança alimentar grave, que é a 
FOME, aumenta muito   atingin-
do de forma cruel mais de 19 mi-
lhões de brasileiras e brasileiros.
Em meio à pandemia a fome vol-
ta para a mesa dos brasileiros e 
com a total ausência de ação das 

políticas de proteção. Nesse ce-
nário a sociedade civil organiza-
da tem se mobilizado e o que se 
vê são inúmeras ações de solida-
riedade angariando e distribuin-
do alimentos às mesas vazias.
Nesse contexto é urgente que os 
três níveis de governos, federal, 
estadual e municipal, passem a 
agir de forma organizada e pla-
nejada no sentido de mapear es-
ses bolsões de pessoas atingidas 
pela fome e direcionar recursos 
para um auxilio emergencial com 
valor realmente exequível e que 
perdure enquanto durar a pan-
demia. Que a política da Assis-
tência, por meio dos CRAS-Cen-
tro de Referência da Assistência 
Social seja ágil e operacionalize 
esse atendimento e deixe de ser 
um mero receptor e distribuidor 
de alimentos arrecadados na va-
cinação, a exemplo do que tem 
acontecido aqui no Município de 
São Bernardo do Campo, segun-
do relatos que temos recebido.

ARTIGO: QUEM TEM FOME TEM PRESSA
Por Vera Gallo, assistente social e presidenta do Instituto Vida de Direitos Civis e Ecológicos

LUTA DO 1º DE MAIO NUNCA FOI TÃO IMPORTANTE 
PARA O SERVIDOR COMO NOS DIAS ATUAIS NO BRASIL 
O 1° de Maio é o Dia Internacio-
nal de Luta dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras. Sua origem está 
na luta da classe operária pela re-
dução da jornada de trabalho. Em 
1886, trabalhadores americanos 
iniciaram uma greve geral em 
Chicago pela redução da jornada 
de trabalho de 17 horas diárias. 
A greve foi violentamente repri-
mida e quatro lideranças foram 
condenadas ao enforcamento. 
Posteriormente a data foi fixada 
durante o Congresso Operário 
Socialista da Segunda Internacio-
nal, realizado em Paris em 1889. 
Segundo o historiador Raul Car-

rion a primeira comemoração do 
1º de Maio no Brasil ocorreu um 
ano depois da Segunda Interna-
cional Socialista, em uma praça 
pública em Porto Alegre. O dia 
deve ser lembrado como um dia 
de luta dos trabalhadores e tra-
balhadoras, um dia que tem um 
significado histórico e simbólico. 
No Brasil, a Greve Geral de 1917 
ajudou a pressionar o governo 
pela mudança no cenário ope-
rário, assim como muitas lutas 
e greves em outros momentos 
históricos. No fim da década de 
1970, as greves no ABC e o surgi-
mento do sindicalismo na nossa 

região geraram a criação da CUT 
e CGT. O movimento grevista 
gerou sindicatos fortalecidos e 
criou um movimento aglutina-
dor de forças contra o regime 
militar. Infelizmente, trazendo 
o cenário para 2021, nunca fo-
mos tão ‘agredidos’ pelo governo 
quanto nos dias atuais. Vale lem-
brar: servidor inimigo público, 
privatizações em tempo recorde 
em curso e o desmonte de me-
didas de proteção social são me-
tas que estão em curso contra o 
trabalhador. Por isso, o Sindserv 
SBC faz coro ao movimento #fo-
raBolsonaro. O governo demo-

craticamente eleito que deve-
ria proteger os trabalhadores é 
quem mais quer nos prejudicar. 
Nesse ano de 2021, o 1º de Maio 
foi marcado por atos de solida-
riedade, com doações de alimen-
tos e pedido de auxílio emer-
gencial para os trabalhadores. O 
Sindserv SBC participou ativa-
mente na construção das ações 
e carreata organizada no ABC. 
Para saber mais: Origem do 
1º de Maio - A pátria futura 
do capitalismo de vanguarda 
antecipou-se às grandes cri-
ses sociais - Memória Sindi-
cal (memoriasindical.com.br).   
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30% DE DESCONTO aos 
associados e associadas 
nas unidades Assunção e 

Baeta Neves

CUPOM DE DESCONTO nas 
compras pelo site da editora 
e Livraria Expressão. Basta 

o servidor pedir o cupom 
pelo email secretaria@sind-

servsbc.org.br 

20% DE DESCONTO aos 
associados e associadas e 

seus dependentes, nos 
cursos de Graduação, 

Pós-Graduação e Extensão 

DESCONTOS em 
tratamentos de odontologia, 

estética, atendimento 
psicológico, nutrição e 

micropigmentação

30% DE DESCONTO nos 
cursos oferecidos pela 

Escola Latino-americana de 
História e Política 

90 dias de carência para 
dependentes de associados, 

R$8 mensal por pessoa

O acompanhamento do Orça-
mento Público reveste-se de sin-
gular importância, já que este 
materializa as prioridades de 
governo e é utilizado como ins-
trumento para condução do pro-
cesso de formulação e execução 
das políticas públicas para a so-
ciedade. Se bem elaborado e ge-
renciado, o orçamento pode pro-
mover a transparência, atenuar 
as consequências de políticas 
injustas, destinando recursos aos 
serviços públicos que atendem 
as camadas mais vulneráveis da 
sociedade, podendo vir a se ca-
racterizar como um instrumento 
de efetivação de direitos sociais, 
redistribuição de renda, redução 
das desigualdades e promoção 
de justiça social. Daí a necessi-
dade de acompanhamento siste-
mático, tanto por parte dos ser-
vidores públicos e suas entidades 
de classe, quanto da sociedade 
em geral. Cabe lembrar que o 
processo orçamentário brasilei-
ro está previsto na Constituição 
Federal brasileira, como também 
em um conjunto de legislações, 
dentre elas a Lei Complementar 
4.320 de 17 de março de 1964, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
dentre outras, sendo que nestes 
dispositivos legais estão descri-
tas diversas regras que devem 
ser seguidas nos entes públicos, 

nas esferas municipal, estadual 
e federal, no que abrange a Lei 
de Orçamento. Historicamente 
o orçamento tem sido uma ten-
tativa de restringir o poder de 
arbítrio dos governantes, esta-
belecendo o controle legislativo 
sobre suas atividades. Neste con-
texto, pode-se dizer que o pro-
cesso orçamentário brasileiro, 
insere também o orçamento pú-
blico no conjunto de atividades 
fi nanceiras do Estado, já que os 
investimentos públicos são con-
siderados de extrema relevância 
para o crescimento e desenvol-
vimento do país, como também 
dos próprios entes subnacionais 
(Estados, Município e o DF). 
Para tanto, o orçamento público 
passa por um processo de ela-
boração, discussão, alteração e 
aprovação do projeto de lei or-
çamentária anual (PLOA) e sua 
transformação em Lei Orçamen-
tária Anual (LOA), sendo que tal 
projeto, reforça-se, deve estar em 
sintonia fi na com a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) e, 
sobretudo, com o PPA (Plano 
Plurianual), plano considera-
do de mais longo prazo, e que 
completa os três instrumentos 
de planejamento e programação 
orçamentária, instituídos pela 
Constituição Federal de 1988. 
Como componentes importan-

tes do orçamento propriamente 
dito estão as receitas, como tam-
bém as despesas públicas e suas 
respectivas estruturas de clas-
sifi cação utilizadas no processo 
de programação orçamentário, 
bem como à análise dos estágios 
e etapas de sua execução. Em se 
tratando da dinâmica orçamen-
tária, ela é materializada através 
das alterações realizadas na LOA 
por meio dos créditos adicionais, 
das descentralizações e transfe-
rências de recursos orçamentá-
rios e fi nanceiros, ocorridas no 
âmbito dos orçamentos das en-
tidades que integram a estrutura 
da Administração Pública Fede-
ral, como também dos demais 
entes federativos. Finalmente, 
outro elemento de extrema im-
portância no âmbito da discus-
são que envolve os orçamentos 
públicos, está relacionado aos 
processos de licitações, utiliza-
das pela Administração Pública 
para aquisição e contratação de 
bens, obras ou serviços. Assim, 
pode-se afi rmar que a represen-
tatividade do orçamento públi-
co é garantir um planejamento 
de metas e prioridades, já que é 
através deste meio que os ges-
tores planejam e executam as 
fi nanças públicas dentro de um 
ano e em um determinado man-
dato. Em resumo, a Lei de Orça-

mento Anual (LOA) constitui-se, 
desse modo, em uma ferramenta 
de gestão muito importante para 
os gestores públicos. Caso venha 
a ser usada de forma correta e 
efi ciente pode contribuir, e mui-
to, para melhorar a gestão dos 
recursos públicos e com isso co-
operar com o desenvolvimento 
dos municípios, estados, Distrito 
Federal, e a própria União, pois 
visa o planejamento e a execução 
das ações de políticas públicas, 
sendo que nela estarão previstas 
todos os gastos e arrecadações 
para o período de um ano. É 
signifi cativo ressaltar que para a 
elaboração do orçamento públi-
co é necessário ter um acompa-
nhamento de profi ssionais téc-
nicos, servidores públicos, que 
conheçam a legislação que rege a 
LOA, a LDO, a LRF (Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal) e o PPA, 
pois o orçamento, conforme des-
tacado anteriormente, infl uencia 
o poder público nas tomadas de 
decisões, cabendo assim a esses 
profi ssionais, e principalmente 
à sociedade de uma forma ge-
ral, o acompanhamento de to-
dos os desdobramentos do pro-
cesso orçamentário brasileiro, 
seja em seus respectivos muni-
cípios e estados , como também 
do orçamento público federal.
Por Max Lino e Victor Pagani

A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO PÚBLICO

30% DE DESCONTO a 
associados e dependentes 
nos cursos da BUSF-Brasil 


