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Moção de Apoio à Greve dos Servidores de São José 

A Diretoria do Sindicato dos Psicólogos do Estado de Santa Catarina- SinPsi-SC 

vem manifestar seu apoio e solidariedade aos Servidores da  Prefeitura Municipal de São 

José que encontram-se em greve, sendo que muitos destes são Psicólogos(as). 

A greve não é apenas justa, mas necessária. Não bastassem as precárias 

condições de trabalho (falta de materiais e equipamentos de trabalho, pessoal insuficiente e 

salários defasados, jornadas diferenciadas entre os mesmos profissionais) às quais estão 

sujeitos os trabalhadores, pondo em risco a qualidade do atendimento prestado à 

população, em São José os trabalhadores estão tendo que lutar pela reposição salarial justa 

e necessária com base nos índices inflacionários do período anterior, o que requer reposição 

imediata e não de forma parcelada como está sendo proposto pela Prefeitura.  

A Greve, enquanto instrumento legal, serve para mobilizar e unir todos os 

trabalhadores e para sensibilizar toda a sociedade interessada e afetada pela precarização 

dos serviços públicos no País, no Estado e nos Municípios.Em São José não é diferente! Não 

podemos aceitar a adoção de uma política salarial que não ofereça condições dignas de 

trabalho e de salário aos trabalhadores que estão na ponta executando a Política Pública. 

O SinPsi-SC não poderia deixar de manifestar seu apoio e solidariedade  para 

com esta greve que considera legítima, legal e necessária e não medirá esforços para 

fortalecer o movimento grevista e aproveitando para apontar e solicitar à Prefeita de São 

José e seu Secretariado atenção às Políticas Públicas, em especial à saúde de seus 

trabalhadores que as  executam nos diferentes serviços  visando promover e garantir a 

saúde e as necessidades da população Josefense.   

A Diretoria do SinPsi-SC coloca-se prontamente a favor do movimento grevista 

dos Servidores da Prefeitura de São José pela reposição salarial  e por melhores condições e 

relações de trabalho! 
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