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provamos em assembleia realizada, no dia 9 de
março, na sede do Sindicato, ESTADO DE GREVE
contra a homologação da empresa GreenLine,
pelo Instituto de Previdência de Santo André (IPSA).
São várias as razões para não aceitarmos esse convênio e exigir da Prefeitura que revogue o Pregão.
CONFIRA:
Falta de transparência no processo
de negociação com a Intermédica.
A Prefeitura não consultou os trabalhadores sobre as decisões do
IPSA, que é NOSSO! Queremos um
Conselho Deliberativo Já! O Prefeito
e o IPSA demonstram que não respeitam a voz dos servidores!
Mudança da Lei 9.743, de 30 de
setembro de 2015, que atualmente
atribui aos conselheiros a competência de participar, acompanhar
e avaliar a execução dos contratos
relativos à prestação de serviços da
Assistência Médica. Pedimos a mudança imediata dessa Lei para que o
conselho seja deliberativo!
Caso o governo e o instituto permaneçam com a GreenLine e apresentem uma rede credenciada precária
e que não atenda as quase 27 mil
vidas de maneira digna, chamaremos
a qualquer momento os trabalhadores
para uma assembleia com encaminhamento de paralisação!

EXIGIMOS RESPEITO E DIGNIDADE!
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N

a assembleia
realizada,
no dia 9 de
março, os servidores
também aprovaram que a Câmara
dos Vereadores
solicitem a abertura
de uma Comissão
Parlamentar de
Inquérito (CPI) em
caráter de urgência para averiguar
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CPI JÁ!

todas as denúncias
contra a GreenLine
e as condições de
atendimento, além
do contrato com o
IPSA. O pedido de
abertura deve ser
feito nesta semana.
Os servidores andreenses têm motivos
de sobra para repudiar a GreenLine: foi

acusada de fraude
em documentações
no próprio IPSA em
Licitação em 2016;
foi recusada pelos
trabalhadores da
Prefeitura de São
Caetano pelos péssimos atendimentos
e ainda foi proibida
de participar de licitações, segundo o
Tribunal de Contas

do Estado. Também
na Prefeitura de São
Bernardo é alvo de
constantes reclamações dos servidores.

15/3: Pedido de CPI
da GreenLine
HORÁRIO:16h
LOCAL: Câmara dos
Vereadores

Ações do Sindicato junto aos trabalhadores
Os advogados do Sindserv Santo André estão fazendo o acompanhamento
e análise de todo o processo desde o lançamento do Pregão e vem
conduzindo possíveis ações dentro dos prazos e legalidade.

01/02: Sindserv realiza reunião ampliada com categoria;
07/02: Licitação no IPSA e Ato do Sindicato;
14/02: Sindserv lança abaixo-assinado contra GreenLine;
15/02: 1º Ato na Câmara em Defesa da Assistência Médica de
Qualidade;
18/02: Servidores fazem passeata no Paço;
19/02: Sindserv pede à Prefeitura cancelamento do Pregão
22/02: 2º Ato na Câmara;
1º/03: 3º Ato na Câmara;
9/03: Assembleia aprova estado de greve contra GreenLine.
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