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Coronavírus:
ATENDIMENTO ONLINE CONTINUA
Expediente na Sede está suspenso
até o dia 22 de abril

A

prefeitura de Santo André prorrogou o prazo de
isolamento social, estabelecido
no Decreto 17. 317 de 17 de
março, para conter a propagação do novo Coronavírus (Covid-19) até o dia 18 de abril.
O governo de São Paulo
também ampliou a quarentena
no estado até o dia 22 de abril.
A medida segue orientação dos órgãos sanitários, do
Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde.
O Sindserv Santo André
segue essa orientação e informa que o atendimento
na sua sede ficará suspenso até o dia 22 de abril, em

função dos feriados oficiais.
Durante esse período, o
Sindicato informa que será
mantido o atendimento online, por meio de telefone e de
suas redes sociais. Os dirigentes continuarão à disposição
da categoria pelos celulares
(consulte-os
nesta página).
Imposto de Renda
O governo federal adiou
por dois meses o prazo de
entrega da declaração do
Imposto de Renda por causa da pandemia do coronavírus. A data final mudou de
30 de abril para 30 de junho.
O Sindserv informa aos

associados que estará fazendo as declarações e solicita
que os documentos
sejam
enviados para email: durval.
ludovico@bol.com.br ou pelo
WhatsApp: (11) 94719-9089
Vigilância
O Sindicato reforça aos
servidores que estão à frente
no combate a essa epidemia
da COVID-19 – profissionais
da saúde e segurança -- que
quaisquer problemas relacionados às condições de trabalho
sejam relatados ao Sindicato, que continuará a vigilância
em defesa de seus direitos.
É só ligar para Direção!
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Sindicato pede à Prefeitura abono
para todos servidores envolvidos
no combate à COVID-19
O Sindserv Santo André
protocolou nesta segunda-feira (6) ao gabinete do Prefeito, Paulo Serra (PSDB), o
pedido de um abono salarial
para todos os trabalhadores
e trabalhadoras da saúde,
segurança (GCM) e demais
setores que estão trabalhando na linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

dimento vital à população
de nossa cidade, colocando
em risco à própria vida e de
seus familiares diante da
ampliação do risco de contaminação pelo coronavírus,
portanto, fazem jus a receber não só reconhecimento
por parte da Administração,
quando a inestimável contribuição”, frisa o documento,
assinado pelo Representante
Legal do Sindicato, Durval
No documento, o Sindica- Ludovico Silva.
to relata que está preocupado com a situação precária
Proposta
que estes servidores estão
O Sindserv Santo André
envolvidos no atendimento propôs ao Executivo a miem situação de risco eleva- nuta de Projeto de Lei que
do, submetidos a exaustivas estipula que o abono salarial
jornadas de trabalho.
não seja inferior a 1 salário
“Esses servidores de for- mínimo nacional. Os servima heroica mantêm o aten- dores contemplados seriam:

todos que trabalham nas
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), nas Unidades Básicas de Saúde (UBS),
nos hospitais municipais da
administração direta e indireta, na segurança (GCM) e
também os profissionais que
estão trabalhando nesse período para combater a propagação desse vírus mortal,
do coronavírus.
Valorização
O Sindicato aguarda retorno da Prefeitura e espera
que o Prefeito Paulo Serra
reconheça e valorize a importância desses servidores
que, com carinho e dedicação, estão à frente do atendimento de toda população
de Santo André.

Recomendações importantes
Higienizar frequentemente as mãos com
água e sabão ou alcool gel
Manter ambientes ventilados, com janelas
abertas
Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com
as mãos sem higiene prévia.
Evitar sair de casa

Evitar contato com pessoas sintomaticas
Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com
um lenço de papel no lixo.
Buscar orientação médica caso tenha viajado
para áreas onde circula o vírus ou tenhas tido
contato com caso suspeito confirmado

