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Contra os ataques aos nossos direitos, categoria deve se preparar para a luta

Mobilização total!
Aprovação de Lei que implanta sistema de privatização da Saúde, tentativa de
alteração do nosso Estatuto (ainda em risco) e discussão com a Administração
sobre a reposição da inflação exigem a manutenção de nossa disposição de luta.
Já demonstramos nossa capacidade de mobilização. É hora de ampliá-la!

facebook.com/sindema.org
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Contra os ataques a
a ordem é manter e a

Em reunião entre os dias 15 e 19 de junho, na Mesa Central de Negociação, Ad
pagamento, para quitar a primeira parcela do remanescente de 4,24
pode voltar à Câmara, com pequenas modificaçõe

GREVE impediu
retrocesso
Vamos lutar para garantir o pagamento da
primeira parcela do remanescente de 4,24%
Depois de 13
dias de GREVE, a categoria aprovou o
acordo
que
impediu o retrocesso de
não termos,
sequer, a reposição total da inflação.
Partimos do nada para uma proposta
de 3,5%, em três parcelas e, somente
com nossa luta, foi possível garantir
a reposição de 7,89%. Ocorre que a
diferença de 4,24% também foi parcelada e condicionada à variação da
receita corrente líquida e respeitando
o limite prudencial da LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal. Para que isso se
garanta, a Administração precisa cum-

prir com o compromisso assumido na
Mesa de Negociações de exercer o
controle da folha de pagamento.
Segundo o presidente do
SINDEMA, Neno Aparecido, teremos
que acompanhar com lupa a folha
de pagamento, com especial atenção à contratação de cargos comissionados e a ampliação de serviços
terceirizados que incidem sobre a
folha: “A PMD tem a obrigação de
fazer a gestão sobre a folha de pagamento, pois só a composição de
crescimento da receita e essa gestão
da folha podem garantir nossa reposição”, conclui Neno.
Nossa mobilização é fundamental para a garantia dos nossos
direitos!

RELEMBRE OS TERMOS DO NOSSO ACORDO
REAJUSTE SALARIAL DE 7,89%, SENDO:
Reposição de 3,5%:
• 1% retroativo a 01/04/2015 a ser pago na folha de 31/05/2015;
• 1% a partir de 01/09/2015 e
• 1,47% a partir de 01/12/2015.
Saldo remanescente de 4,24%, condicionado à variação da receita
corrente líquida e respeitado o limite prudencial da LRF:
• 1,39% a partir de 01/07/2015;
• 1,39% a partir de 01/11/2015 e
• 1,39% a partir de 01/12/2015.
Estas reposições não se aplicam aos cargos em comissão, secretários,
vice-prefeita e prefeito.

BENEFÍCIOS
• Reajuste VR e VA de 7,89%, condicionado a variação da receita;
• A primeira parcela do décimo terceiro salário de 2015 será
antecipada para 20 de junho do corrente ano.
15JUNHO2015

“NEM CHUVA, NEM VENTO, DERRUBAM O MOVIMENTO!”: manter a mobilizaçã

Reposição dos dias parados:
mais uma conquista!

Graças à nossa força e mobilização, conseguimos incluir no Acordo da Campanha Salarial a reposição
das horas paradas na GREVE, sem desconto imediato nos salários.
Você que aderiu à GREVE,
fique atento(a) aos prazos que foram
definidos no Acordo. Temos até 20 de

junho para, através de formulário, optar por desconto em folha ou reposição das horas, e a forma que se darão
os mesmos. Caso o formulário não
chegue até o seu posto de trabalho,
entre em contato com o Sindicato,
que o enviaremos a você. Preencha
em duas vias e protocole junto à ponte de RH de seu setor ou da Secretaria
de Saúde. Caso estes se recusem a receber, protocole na Secretaria de Gestão de Pessoas e encaminhe cópia ao
SINDEMA, para que possamos acompanhar e tomar as medidas judicias,
caso sejam necessárias.
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aos nossos direitos,
ampliar a mobilização

dministração deverá demonstrar se cumpriu a palavra de controlar a folha de
4%. Ao mesmo tempo, o projeto que pretende alterar nosso Estatuto
es, mas com os mesmos riscos às nossas carreiras.

Não mexam no
nosso Estatuto!
Nossa luta impediu aprovação de mudança,
mas projeto pode voltar com “disfarces”

ão, assim como na GREVE, na luta contra as OSs e contra a mudança do Estatuto

IPRED sob investigação do MP
Em reunião extraordinária, em
novembro de 2014, o Conselho Deliberativo do IPRED, com base apenas em
informações verbais por parte do governo, decidiu pela redução da Taxa de
Administração Previdenciária, em razão
da “atual dificuldade financeira da Prefeitura”. Já na reunião ordinária, em dezembro/14, o tema retornou à pauta e,
sob a alegação de falta de documentos
e continuidade de nomeações de Cargos
em Comissão e distribuição de Funções
Gratificadas, os conselheiros decidiram
revogar o ato de redução da taxa.
Ocorre que a Administração
desrespeitou a decisão do Conselho do
IPRED e deu seguimento aos atos, com a
votação e aprovação da Lei Complementar nº. 401/2014 de 19/12/2014.

A Administração não tem feito
sua parte em relação à gestão da folha
de pagamento no que se refere à nomeação de comissionados e distribuição de
FGs, e querem que o nosso Instituto “pague” a conta de seu desgoverno. Para o
SINDEMA, as decisões do Conselho do
IPRED devem ser respeitadas, e ele deve
agir de forma transparente. Devem ser
criados mecanismos de “divulgação e
prestação de contas” de todas as decisões. O IPRED é uma conquista e deve
ser defendido com unhas e dentes por
nossos representantes na diretoria e
nos Conselhos Deliberativo e Fiscal.
Uma aposentadoria tranquila,
depois de anos de trabalho árduo e de
dedicação ao serviço público, é um direito fundamental!

Nossa mobilização obrigou a
Administração a retirar o PLC 14/2015
(Projeto de Lei Complementar) da
pauta de votação. Se a Lei fosse aprovada, alteraria o Estatuto do Funcionalismo Público, permitindo a licença
dos trabalhadores e trabalhadoras
para o trabalho nas OSs - Organizações Sociais.
Foi uma grande vitória do
funcionalismo e dos defensores do
serviço público de qualidade, pois,

22JUN
19HORAS
NA NOSSA
SEDE

na prática, isto implicaria na precarização do trabalho na Saúde, na
ameaça aos postos e horários de trabalho dos servidores e colocaria em
risco o nosso IPRED, podendo prejudicar a aposentadoria de TODOS os
trabalhadores.
Risco permanente!
Quando um projeto é rejeitado pela Câmara, não pode ser
reapresentado com o mesmo teor.
Porém, estamos correndo um sério
risco de termos sua reapresentação
com um novo número e com alguns “disfarces”. Por isso, precisamos
manter a mobilização para, se necessário, voltarmos à Câmara para impedir que nosso Estatuto seja alterado
com o objetivo de beneficiar as OSs.

PLENÁRIA DA
EDUCAÇÃO

SESI, Plano Nacional do Livro, “Lei do 1/3”
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Porque quem faz a luta,
também sabe fazer a festa!
15JUNHO2015
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SINDEMA abre ciclo de debates sobre os impactos das OSs

Um péssimo “negócio” para o
povo e para os trabalhadores!
Quando, no dia 21 de
maio, a Câmara Municipal, através
do voto de 11 vereadores alinhados
com o governo municipal, aprovou
a implantação de Organizações
Sociais - OSs - na Saúde, ficou evidente a ausência de debate com a
sociedade e a incapacidade de seus
propositores em apresentar argumentos minimamente sólidos para
defender a matéria. Os vereadores
governistas, de maneira irresponsável, votaram e aprovaram uma lei
que trará graves consequências ao
serviço público de Diadema.
O nosso Sindicato, por
sua vez, participou ativamente da
mobilização popular que tentou
impedir este verdadeiro retrocesso.
Agora, mesmo com a lei aprovada,
continua na luta para impedir que a
Saúde de Diadema seja privatizada
e, para isso, decidiu preparar teórica
e politicamente os funcionários públicos, militantes dos movimentos
populares e população em geral
para os futuros embates. Com este
intuito, realizou uma Plenária/Debate sobre “OSs e suas consequências
no serviço público”, realizada em
nossa sede, no dia 10 de junho.
A Saúde tratada como mercadoria
O debate, coordenado
pela Diretora Rosa Souza, contou
com a participação da educadora
e Coordenadora da Oposição Sindical dos Servidores de Campinas,
Guida Calixto, e do dirigente da
CUT e do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de São Paulo, Hélcio
Marcelino. Guida iniciou falando
da relação entre a implantação
das OSs e a aprovação do PL 4330
pela Câmara dos Deputados: “É
evidente a tentativa dos capitalistas de avançarem, cada vez mais,
sobre o patrimônio público. Diante da grande resistência da CUT,
retiraram o serviço público da lei
das terceirizações, aprovada pelos
deputados, mas no dia seguinte, o
STF derrubou uma Ação Direta de

DEBATE: Guida Calixto, Rosa Souza e Hélcio Marcelino
Inconstitucionalidade, ADIN, que
pretendia tornar ilegal a terceirização disfarçada de parceria com
Organizações Sociais”. Segundo
Guida, a decisão do Supremo Tribunal Federal abre, de vez, as portas
para que todos os setores do serviço público, e não apenas a Saúde,
sejam entregues aos empresários
que disfarçam seus serviços com a
fundação de ONGs. Ela citou, como
exemplo, uma experiência na cidade de Campinas, onde um hospital
foi terceirizado e o outro mantido
sob administração da prefeitura:
“No começo, fizeram um grande
investimento no hospital entregue à OS: equipamentos, materiais,
medicamentos, pessoal, tudo era
enviado em quantidade e qualidade para o terceirizado, enquanto o
que se manteve sob administração

da prefeitura foi sucateado. Agora,
a situação é de calamidade: para
garantir o lucro, toda aquela maquiagem feita no início, deixou de
existir e a OS responsável pela administração do hospital, ‘quarteirizou’ o serviço de atendimento para
uma outra ONG”.
Hélcio Marcelino apresentou dados e reflexões que levaram
os participantes da plenária à certeza de que tanto os trabalhadores públicos quanto a cidade vão
perder muito com as OSs. Ele citou
exemplos de cidades onde o caos
foi instalado e dos processos de reversão, onde o Poder Público está
reassumindo o controle de unidades terceirizadas: “A lógica é muito
simples: enquanto o SUS representa um sistema de atendimento
universal, gratuito, a privatização,

“Os capitalistas
querem avançar sobre o
patrimônio público”

“O objetivo das OSs é o
lucro, não o atendimento
de qualidade”

Guida Calixto

Hélcio Marcelino

ainda que disfarçada de entidade
social, representa a busca pelo lucro, pelo acúmulo de capital. Oras,
se o objetivo é o lucro, quem vai
fazer o trabalho preventivo de saúde? Afinal de contas, como esta, há
tarefas que custam dinheiro, não
geram lucros! Para estes grupos, o
que importa é a realização de intervenções que obriguem a prefeitura
a pagar, cada vez mais, por exemplo, por cirurgias ou tratamentos.
Não tenham dúvidas de que se o
problema de saúde de uma pessoa significar prejuízo, ela poderá
deixar de ser atendida ou não terá
o atendimento adequado”. Hélcio
afirmou, também, que há um forte
esquema de desvio de recursos da
saúde para campanhas eleitorais
em vários locais onde as OSs foram
implantadas, o que deve obrigar a
todos, aqui em Diadema, a ampliar
a fiscalização e a luta contra este
processo de privatização.
Não vamos parar
até derrotarmos este projeto!
O SINDEMA está unido
às entidades dos movimentos populares e sindicais na luta contra a
implantação das OSs. Vamos continuar mobilizando nossa categoria
e o povo de Diadema, realizando
novos debates e buscando alternativas para que o serviço público
não seja entregue de bandeja aos
tubarões das privatizações.
“Eles começaram pela
Saúde, mas nós sabemos que o
projeto pode ser ainda mais perverso. Educação, segurança, serviços administrativos, cultura, enfim,
todo o serviço público corre o risco
de ser entregue a estes empresários disfarçados de entidades.
Com isso, nossas aposentadorias
e a qualidade do serviço público
vão por água abaixo. Precisamos
nos manter alertas e preparados
para os próximos embates”, finaliza Neno Aparecido, presidente do
SINDEMA.
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