
 

RESPEITO, RECONHECIMENTO E REMUNERAÇÃO! 

 

NADA SERÁ COMO ANTES! 
 

s servidores públicos de São Bernardo do 

Campo, vivem um momento histórico. Não 

é de hoje, que alguns lutadores se 

destacam em prol do coletivo, marcando 

presença em importantes pleitos que influenciaram a 

luta nacional por valorização, respeito e dignidade para 

os profissionais de saúde. 

Sabidamente, um grupo de profissionais de 

enfermagem, no ano de 2010, indignados com as 

perseguições, precarização do serviço público, baixos 

salários e inércia do atual sindicato, buscaram o 

caminho da organização e transformaram a indignação 

em luta! 

Foi assim, que conheci a servidora 

Maria Rita, mulher, guerreira, 

funcionária pública exemplar! Uma 

apaixonada pela vida, pela luta e 

pela enfermagem. Junto com 

nosso grupo, temos o orgulho de 

saber que das Conferências de 

Saúde de São Bernardo do 

Campo, contra todos os interesses dos patrões e 

sindicatos atrelados a interesses 

políticos, levamos nossas 

propostas até a 14ª Conferência 

Nacional de Saúde. E quais eram 

estas propostas? 

1. Regulamentação da Jornada em 30 Horas 

semanais para enfermagem, através da PL 

2295/2000 e 

para os demais 

servidores da 

saúde; 

2. Combate ao 

assédio moral; 

3. Segurança nas unidades de saúde; 

4. Não as privatizações, as OSS e Fundações; 

5. Plano de Cargos, Carreiras e Salários; 

6. Carreira SUS; e 

7. Piso salarial. 

Apóio a Chapa 2 “Oposição 

Unificada” por representar a 

mudança necessária para que de 

fato avancemos na saúde de São 

Bernardo, e do ABC, pois o que vimos até aqui, foi 

uma gestão que investiu em OBRA e não valorizou 

a MÃO DE OBRA!  

O sindicato tem papel fundamental na defesa dos 

direitos dos trabalhadores, por um sindicato livre e 

classista! Por representantes da saúde com 

história de luta que vão além das fotos, pela 

valorização da mulher que representa quase 90% 

da força de trabalho do SUS, pela democracia do 

voto eu sou chapa 2, pois o “antes” nós 

conhecemos e nada pode ser como antes!

LUCIANO “ 30 HORAS” RODRIGUES 
COORDENADOR DO COMITÊ NACIONAL EM DEFESA DAS 30 HORAS 
DELEGADO REPRESENTATE DOS TRABALHADORES NAS: 14ª e 15ª CNS 
CONSELHEIRO EFETIVO DO COREN-SP 
TRABALHADOR DA Fu ABC CENTRAL DE CONVÊNIOS-SBC 

O 

VIVA O SUS! VIVA OS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO BERNARDO, 

VIVA A CHAPA 2 

 


