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Juros do Bradesco
continuam mais altos
A

pós a denúncia do Sindicato de que o Bradesco descumpre
o contrato com a Prefeitura, cobrando juros mais altos para
os empréstimos consignados do que os praticados pelos
bancos públicos, a Administração cobrou explicações do Banco.

Em 2010, o Sindicato entrou com ação na Justiça para o fim da
exclusividade do Bradesco, pois isto prejudica os trabalhadores
que são obrigados a pagar os juros abusivos deste banco. A ação
está em análise no Tribunal de São Paulo.

No dia 8 de junho, o Bradesco enviou resposta à Prefeitura, alegando que cumpre o contrato e que “ Em relação a taxa de juros
praticadas nos empréstimos consignados ..., atualmente ofertadas a partir de 1,77% ao mês”.

A Prefeitura precisa tomar providências duras e urgentes em relação ao Bradesco, que não cumpre o contrato e prejudica os trabalhadores. Queremos o fim da exclusividade já!

As taxas de juros do consignado do Bradesco continuam mais altas dos que as praticadas pelo mercado, em desacordo com o que
estabelece o contrato firmado com a Prefeitura de Diadema. Eles
estão usando um subterfúgio falacioso apresentando uma taxa
de juros de 1,77% apenas para empréstimos em 12 parcelas, que
é a opção minoritária dos funcionários da PMD, pois em geral os
valores destas parcelas ultrapassam a margem permitida de prestação/mês.
Pasme, o Bradesco aumentou os juros justamente no número de
parcelas mais comuns nos empréstimos dos servidores!

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BRADESCO
PARCELAS
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3%
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2,07%

2,14%

2,14%

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARCELAS
ÍNDICE ATUAL

01 a 72 MESES
1,95%

Festa Junina
no Sindicato
Dia 29 de junho, sexta-feira
a partir das 18h
Música, comidas típicas e
muita diversão
Leia também nesta edição
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Magistério:
Comissão de
Desenvolvimento
Funcional já está
trabalhando

N

este mês, a Comissão Permanente de Desenvolvimento Funcional iniciou os trabalhos para dar suporte ao processo de evolução funcional. As atribuições da Comissão são
muito importantes para concretizar os direitos à
evolução funcional previstos no novo Estatuto.
A Comissão vai acompanhar, diretamente, o enquadramento inicial e as diversas fases da evolução
funcional, emitir pareceres, avaliar a Lei, propor as
mudanças que se fizerem necessárias. Para agilizar
os trabalhos da Comissão os professores eleitos e os
representantes da gestão farão reuniões semanais.

Polêmica na Comissão: progressão
nos dois cargos
O Sindicato e os/as professores/as eleitos/as da Comissão Permanente de Desenvolvimento Funcional
entendem e defendem o direito imediato à evolução funcional nas duas matrículas para professores
com dois cargos, conforme determina o artigo 109
do novo Estatuto (lei 353/2012).
Ocorre que a Secretaria da Educação havia publicado uma circular com “perguntas e respostas” sobre
o Estatuto onde afirmava que o direito à evolução
nos dois cargos valeria somente para títulos obtidos a partir da publicação da lei.
O Sindicato e os membros da Comissão discordaram e a questão foi remetida à Secretaria de Assuntos Jurídicos da PMD. Os professores que se enquadram nesta situação devem encaminhar seus
títulos para análise da Comissão. Caso o processo
seja indeferido, o professor associado ao sindicato
deverá procurar o Departamento Jurídico do Sindema para as providências cabíveis.

JORNADA DO PISO
Prefeitura apresenta decreto sobre
aplicação de 1/3 da jornada

A

Prefeitura publicou decreto para aplicação da Lei do Piso com aplicação
gradativa até 2014. Em ofício ao Sindema, a PMD alegou que “não há nenhuma condição de implementação imediata, sob pena de infração à Lei
de Responsabilidade Fiscal ...”.

De acordo com a proposta da Prefeitura, ficam mantidas em 2012 os 20% para atividades extraclasses sobre o total da jornada, em 2013 irá para 26,5% e em 2014
chegará aos 33%.
O Sindicato vai recorrer ao Judiciário para reverter a decisão da Prefeitura, pois
muitas tem sido as decisões de juízes favoráveis aos professores considerando que
“eventuais impactos econômicos pela estruturação do corpo docente não devem
impedir o direito líquido e certo dos professores da rede pública municipal, haja
vista que a Lei nº 11.738 está em vigor desde o ano de 2008”.
O Ministério Público de Diadema também está acompanhando a questão e foi informado acerca da decisão da Prefeitura em postergar a aplicação da Lei.

Ministério da Previdência
normatiza aposentadoria
por invalidez permanente

A

Secretaria de Políticas da Previ¬dência Social do Ministério da Previdência Social publicou no dia 30/05/2012 a Orientação Normativa
nº 1, que trata dos procedimentos a serem aplicados aos aposentados
por invalidez permanente em virtude da EC 70/2012. Esta Orientação deve
ser seguida pelos regimes próprios de previdência dos estados e municípios
inclusive, pelo IPRED.
Até o dia 29 de maio não havia ainda uma normatização oficial sobre a aplicação da Emenda Constitucional 70/2012. Com a publicação da Orientação
Normativa nº 1, venceu a interpretação mais restritiva acerca da aposentadoria por invalidez.
De acordo com essa interpretação, faz jus à aposentadoria integral apenas
aquele que tenha se aposentado por invalidez permanente decorrente de
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, especificada em lei.
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Nos dias 29 e 30 de maio, o Sindicato também realizou reuniões
com trabalhadores/as de Obras e Saúde para esclarecimentos e
orientações sobre a aposentadoria especial
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Para os demais casos de aposentadoria por invalidez os
proventos são proporcionais. O que se modifica depois da
emenda, mesmo para os que continuam com proventos
proporcionais, é o fato de o valor que serve de base para
o cálculo dos proventos é o do último salário da ativa,
não podendo mais ser considerada como base de cálculo
a média dos 60 maiores salários ou dos últimos 05 anos.
Além disso, fica garantida a paridade dos proventos dos
aposentados por este fundamento e os servidores da ativa.
De acordo com informações do IPRED, mais de 400 aposentados e pensionistas terão os seus proventos revistos.
O pagamento com os novos valores deve ser efetuado
até 30 de setembro. Também serão pagos os retroativos
desde abril de 2012.
No dia 13 de junho, em reunião com aposentados, o
Departamento Jurídico do Sindema explicou o conteúdo da Normativa do Ministério da Previdência e está
preparado para orientar e analisar todos os casos que
chegarem à entidade.

II ENCONTRO DAS
GUARDAS MUNICIPAIS
DO GRANDE ABCD

N

o dia 26 de maio, aconteceu na Câmara Municipal de
Santo André o II ENCONTRO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO GRANDE ABCD, com a participação de guardas
representando Santo André, Diadema, SBC, Mauá, Ribeirão Pires e São Caetano. No encontro foram debatidos problemas
comuns entre as Guardas de todas as cidades do ABCD, além
de temas como a Regulamentação das Guardas, a Criminalização dos Movimentos Sociais, a Aposentadoria Especial e os
Regimentos Disciplinares.
Esteve presente o Presidente Nacional da Frente Parlamentar da Regulamentação das Guardas, Deputado Federal Vicentino, que deu informe geral sobre os tramites deste processo no Congresso Nacional. Além dos temas apresentados
pelas Mesas, também foi debatida a valorização salarial e
a viabilização de outro curso de extensão universitária, em
parcerias dos Sindicatos de Diadema, SBC e Santo André
com a Universidade Metodista
Foi eleita uma comissão intermunicipal de GCM’s com o obje
tivo de elaborar um documento comum que será entregue
ao Grupo de Trabalho de Segurança Pública do Consórcio Intermunicipal do ABCDMR, com cópia para todos os Prefeitos
da região.

Plano de Carreira

Prefeitura apresentou

diretrizes do Plano

Secretário de Gestão de Pessoas, João Garavelo, apresentou as diretrizes da
proposta da PMD para representantes dos trabalhadores/as no dia 12 de junho

Reunião preparatória no Sindicato, no dia 06 de junho, com os/as
representantes dos/as trabalhadores/as de todos os setores. Os grupos
debateram as prioridades e estratégias para a discussão do Plano

Progressão Funcional
da Guarda Municipal

N

o dia 12 de junho, em reunião com os/as representantes e diretoria do Sindema, a Prefeitura apresentou as diretrizes para
a elaboração do Plano de Carreira.

O Secretario de Gestão de Pessoas reafirmou a manutenção de todos
direitos previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos de Diadema
e na legislação.
Estão previstas cinco etapas de trabalho:

O PCSC da GCM ainda não está completo. Em 2009 foram
aprovadas as promoções verticais, mas as progressões horizontais ficaram para serem discutidas juntamente com o
PCSC dos demais servidores da PMD. Mesmo respeitadas as
especificidades, não deve haver diferenciação nos critérios
da progressão horizontal na carreira e nos instrumentos de
avaliação entre os/as trabalhadores/as.

1ª Fase - Análise e Classificação dos Cargos

A Comissão composta por servidores de todas as Secretarias
já está se reunindo e discutindo o plano apresentado pela
PMD. Quando estiver na fase de discussão da progressão
horizontal, a última comissão eleita pelos guardas municipais será chamada para representar a Guarda na discussão.

Na primeira etapa de trabalho da Comissão, que envolve a análise e
classificação dos cargos, será realizada a revisão das atribuições de todos os cargos existentes na PMD, pois a última atualização foi feita há
17 anos. A previsão de término do trabalho da etapa de revisão das
atribuições está prevista para a segunda quinzena de julho.

2ª Fase - Enquadramento dos Cargos
3ª Fase - Enquadramento dos Servidores
4ª Fase - Proposta de Carreira
5ª Fase - Formatos de Avaliação para progressão
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No II Encontro das GCMs do ABCD, Marcelo Buzetto, do MST fala
sobre a criminalização dos movimentos sociais.
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II Corrida
Aberta do
Sindema foi
um sucesso

No dia 13 de maio, aconteceu a II Corrida e Caminhada do Sindema,
com mais de 500 participantes na Avenida Ulisses Guimarães.
Entre as funcionárias, na categoria feminina, foram vencedoras: 1ª
Fernanda Yamada ( Saúde - Visa) ; 2ª Ana Rosa ( Defesa Social)
; 3ª Débora de Feitas ( Quarteirão da Saúde); 4ª Celeste Pastro
( Secretaria de Esportes e Lazer); 5ª Cristiane Tibúrcio ( Saúde UBS Conceição).
Na categoria masculina, destacamos: 1º Altamiro Ribeiro ( Aposentado); 2º Wesley R. de Souza (Segurança Alimentar); 3º Francisco
Misterdan ( Secretaria da Saúde); 4º Geraldo Magela ( Defesa Social); 5º Agnaldo H.B. da Silva (Secretaria da Cultura).

Quarta-Parte: Revisão da Base de
Cálculo de Hora Extra sairá neste mês

A

Prefeitura reconheceu o erro no cálculo da hora extra daqueles funcionários/
as que recebem a quarta-parte e corrigirá o cálculo a partir deste mês. Até o
momento o valor da quarta-parte não era computado para fins de cálculo da hora extra.
O Sindicato discute o pagamento imediato das
horas extras pagas a menor em 2012, mas ainda
não obtivemos a concordância da Administração com esta justa medida. Em relação aos anos
anteriores, os associados ao Sindicato, devem fazer requerimento administrativo
na Secretaria de Gestão de Pessoas e procurar o Departamento Jurídico do Sindema para as providências cabíveis.
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Novo Convênio para Associados SINDEMA
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CNA INGLÊS E ESPANHOL
30% (TRINTA por cento) de desconto sobre o
valor das mensalidades regulares nos cursos
de Inglês e Espanhol para associados do
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE
DIADEMA e seus dependentes.
Avenida Nossa Senhora das Vitórias, nº 245
Centro – Diadema – SP Telefone: (11) 4057-3537
EXPEDIENTE

POR UMA CIPA FORTE!

O

funcionamento da CIPAS é normatizado por
Acordo discutido com os Cipeiros e firmado
entre o Sindicato e a Prefeitura. Este Acordo deve ser renovado anualmente e a discussão de
2012 já está em andamento. Foram realizadas cinco
plenárias com todos Cipeiros e a expectativa é que a
reformulação seja concluída até agosto. Queremos
formação para os Cipeiros, infra-estrutura, verba para
campanhas de prevenção a acidentes, SIPAT e boletins
informativos, aumento do tempo de mandato dos
cipeiros, liberação de tempo para que os cipeiros possam desempenhar bem o seu papel.
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