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VEigEADOR.
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São Paulo, 06 de abril de 2021.

Oficio 46ºGV — nº065/2021

Prezado Prefeito.

Considerando o estado de pandemia que ainda perdura na Cidade de
São Paulo;

Considerando o pedido do SINDIFÍCIOS (anexo) que relata a situação
dos trabalhadores de edifícios, zeladores, porteiros, faxineiros e outros para
poderem atender suas obrigações e sobreviver;

Considerando a tramitação de substitutivo ao Projeto de Lei nº189/2019,

que visa à inclusão de grupos prioritários para receberem a imunização com as
vacinas contra a COVID-19 adquiridas pela Prefeitura;

Solicito a inclusão dos empregados de edifícios e condomínios atendidos
pelo SlNDlFÍCIOS no rol de beneficiados pelo substitutivo ao Projeto de Lei

nº189/2019.

Certo de contar com seu atendimento, reitero os meus sinceros

protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Exmo. Sr.
Bruno Covas
Prefeito de São Paulo
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Sindicato dos Empregados de Edifícios e Condominios Residenciais, Comerciais de

”.L- São Paulo, Zeladores, Porteiros, Cabineiros, Vigias, Faxineiros, Serventes e outros.
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SEDE CENTRO: Rua Sete de abril, 34, - São Paulo— Fone: 3123—3211 —- e-mail: sindificios sinditicios.com.brólNDlFÍClOó ——©————
Adm. Paulo Ferrari

São Paulo, 30 de março de 2021.
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Ilmo. Sr. Prefeito do município de São Paulo — Bruno Covas

Ref.: CATEGORIA DE TRABALHADORES EM CONDOMINIOS E

EDIFÍCIOS

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDIFICIOS DO

MUNICIPIO DE SÃO PAULO - SINDIFICIOS, entidade sindical de primeiro grau, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 43.070.481/0001-14, com sede na Rua Sete de abril, nº 34, Centro, São
Paulo, CEP 01044-000, neste ato representado pelo seu diretor presidente, Paulo Roberto

Ferrari, CPF nº 032.094.568-52 vem, respeitosamente perante V.Sa., expor e, ao final,

requerer o quanto segue:

0 SINDIFICIOS é a entidade legitimada, de representação
municipal, a promover a defesa dos interesses dos trabalhadores das categorias de edifícios e
condomínios, estando sediada na cidade de São Paulo.

Destarte, desempenha seu papel na defesa dos trabalhadores

representados a longa data, com o registro de seus atos constitutivos junto ao Ministério do

Trabalho e Emprego e, portanto, neste momento difícil em que o mundo se encontra em razão
da pandemia ocasionada pela Covid-19, pede-se a V.Sa. especial atenção a todos os
trabalhadores em edifícios e condominios da cidade de São Paulo que, todos os dias, estão
também expostos ao risco de morte em virtude do vírus que assola a Nação e o mundo.



Nossos representados constituem a linha de frente de seus
empregadores. São eles que recebem as correspondências, os produtos comprados pelos
moradores em sites de compras on line e aplicativos, que realizam as manutenções e limpeza

e, ainda, a eles cabem, muitas vezes, zelar pelo cumprimento das normas de segurança e

proteção a condôminos que se negam, terminantemente, a utilizarem-se de máscaras de

proteção facial e álcool gel.

Tomamos conhecimento através dos nossos representados que,
infelizmente, diante desta exposição extrema, muitos já se contaminaram e foram a óbito e, por
tal razão, entendemos que esse grupo de trabalhadores também deve ser tratado como
prioritário para o recebimento da vacina.

Assim sendo, diante das razões expostas, pedimos a V.Sa. que
considere nosso pleito, a Hm de incluir os trabalhadores em edifícios e condomínios como

grupo prioritário no recebimento das vacinas, independentemente da idade ou de seu estado
geral de saúde, a fim de que possamos evitar mais mortes nesta categoria que possui, como
função geral e premente, servir o próximo.

Atenciosamente, renovamos os protestos de elevada estima e
consideração.
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SINDICATO DOS TRABALHORES EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO -

SINDIFICIOS

PAULO FERRARI


