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EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

JORNAL DO SINDICATO
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema

GREVE
28 ABRIL
GERAL
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA,
A REFORMA TRABALHISTA E A TERCEIRIZAÇÃO
Venha preparar a grande batalha de Abril,
Em Diadema e no Brasil!
AGENDA DE LUTAS
Dia 24/04, às 18h30, no Sindema: Plenária “Conheça e Defenda Seus Direitos! Em Defesa do
Estatuto dos Funcionários Púbicos de Diadema!”
Dia 28/04: Greve Geral
Dia 01/05: Dia do Trabalhador - Ato na Avenida Paulista em frente ao Masp a partir das 12 horas
Dia 11/05: Data indicativa de Paralisação e Assembleia da Campanha Salarial 2017
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Reaja e Lute ou Perca
todos os seus direitos!
A LUTA DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE DIADEMA PRECISA
CONTINUAR CADA VEZ MAIS FORTE.
Foi com muita luta e mobilização que conquistamos nos últimos
anos reajuste salarial, melhoria nos benefícios e ampliação de nossas conquistas, mesmo enfrentando cenários financeiros adversos
no município e no país. Foi com muita mobilização, paralisações,
greves e muita unidade e luta da categoria que conseguimos barrar
todas as tentativas de retirada de direitos do nosso Estatuto.
Mais que nunca será necessário estarmos atentos e organizados
para evitar que nossos direitos históricos sejam desrespeitados.
É preciso também avançar na luta contra as terceirizações que consomem os recursos públicos e desqualificam e desorganizam os
serviços, bem como barrar definitivamente as famigeradas Organizações Sociais (OSs) no município. Avançar na melhoria efetiva
das condições de trabalho, na redução da jornada sem redução de
salários, na reposição das perdas salariais acumuladas no passado
e na defesa dos direitos previstos no nosso Estatuto.
Ao mesmo tempo, a luta assume um caráter nacional: cada vez fica
mais claro que as trabalhadoras e os trabalhadores sofreram um
grande golpe em 2016, comandado pela mídia, pelo grande empresariado e pela maioria do Congresso Nacional que empossou
em Brasília um governo usurpador incumbido de destruir direitos
e entregar a soberania e as riquezas nacionais ao grande capital
estrangeiro.
A classe trabalhadora é o principal alvo do golpista Temer e seus
comparsas no Senado e na Câmara dos Deputados: eles querem o
desmonte dos serviços públicos e a retirada de direitos conquistados desde a CLT na década de 40 e reafirmados pela Constituição
de 88.
Assim, junto com as lutas em Diadema pela defesa dos nossos direitos, nossos salários e condições de trabalho, estamos chamados
também a participar das grandes mobilizações, paralisações e greves chamadas pela CUT contra a destruição do serviço público,
contra a Reforma da Previdência e contra a Reforma Trabalhista e
a Terceirização.

CONSTRUIR A
GREVE GERAL DE
28 DE ABRIL
Contra a retirada de direitos da classe trabalhadora, a CUT e
demais centrais sindicais anunciaram a organização da Greve
Geral do dia 28 de abril de 2017.
As mobilizações, atos, greves e manifestações massivas que ocorreram no dia 8 de março e paralisação de mais de um milhão de
trabalhadores e trabalhadoras no 15 de março, abalaram a base
governista. No próximo dia 28 de abril este movimento deverá
ser muito ampliado, as mobilizações deverão tomar as ruas do
país em luta unitária da classe trabalhadora contra as reformas
da previdência, a reforma trabalhista e a terceirização, que são o
tripé da destruição dos direitos trabalhistas e do serviço público.
É hora de intensificarmos a mobilização, unificarmos o movimento e construirmos a GREVE GERAL para barrar qualquer
“reforma” que retire direitos! Nenhum Direito a Menos! Juntos
somos mais fortes!
NÃO À TERCEIRIZAÇÃO
NÃO À REFORMA TRABALHISTA
NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA
NENHUM DIREITO A MENOS!

Não ao fim da aposentadoria, da CLT e dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil!
A luta pelos direitos se ganha é nas ruas!

ACORDO GARANTE REPOSIÇÃO DO DIA 15 DE MARÇO
No dia 12/04 foi fechado Acordo entre a PMD e Direção do Sindema que garante a possibilidade de reposição das horas do dia
15 de março - Dia Nacional de Paralisação.
Na Educação, a reposição poderá ser feita por meio de compensação através atividades e festividades escolares previstas
ou acrescidas no Calendário Escolar e nas creches, a compensação poderá ocorrer através de Hora-Aula no contraturno, na
complementação de jornada ou horas fracionadas (cobertura de

hora de almoço ou saída médica de outro profissional).
O Acordo prevê ainda que, tanto na Educação como nos demais
setores, poderão ser utilizados Banco de Horas, Abono T.R.E.
ou Falta Abonada para a reposição.
As horas paralisadas não acarretarão prejuízos para quaisquer
gratificações (Abono Regência, PSF, GEA e GQTM – Gratificação
por Qualificação do Trabalho Medico, Licença Prêmio e Férias).
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ESTATUTO MODIFICADO,
DIREITOS AMEAÇADOS
No dia 06/04/2017, a Prefeitura de Diadema publicou no jornal Diário Regional o decreto 7.364, que
instituí uma Comissão de Revisão da Lei nº 08/1991,
a lei do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Diadema. Frente aos inúmeros ataques
que o serviço público vem sofrendo dos governos da
esfera federal à municipal, enxergamos a formação
desta comissão com muita preocupação, um risco
eminente à retirada de direitos.
Muit@s funcionári@s entraram em contato com o
SINDEMA com a mesma preocupação e a publicação do decreto foi bastante comentada nas redes
sociais. Neste cenário desfavorável à vida funcional
d@s trabalhadoras/es, a preocupação não pode ser
outra: uma comissão formada por membros do governo pensaria em melhorias para o funcionalismo
público?
O SINDEMA encaminhou então à prefeitura os
questionamentos cabíveis quanto à comissão que foi instituída. No dia 12/4
o prefeito respondeu ao nosso oficio dizendo que “após a conclusão dos
trabalhos da comissão, a proposta será apresentada ao Sindicato”, alegando como principal objetivo da comissão “modernizar” o estatuto. Ora, em
tempos de ameaça constante aos direitos historicamente conquistados pela
classe trabalhadora, não podemos acreditar que qualquer “modernização”
assegurará direitos adquiridos, o que torna nossa necessidade de união e
mobilização ainda mais urgente.

PREPARAR A
GRANDE BATALHA
DE ABRIL, EM
DIADEMA E NO
BRASIL!
Em assembleia realizada na noite do dia 12 de abril,
as trabalhadoras e trabalhadores funcionários públicos de Diadema decidiram pela a adesão à Greve
Geral do dia 28 de abril contra a Reforma da Previdência, a Reforma Trabalhista e a Terceirização além
de aprovarem ações voltadas a Defesa do Estatuto
dos Funcionários Públicos e forte mobilização para
reivindicar da Prefeitura de Diadema o atendimento
às reivindicações da Campanha Salarial 2017.
As ações deliberadas pela categoria integram a Jornada de Lutas e devem ocorrer
de acordo com o seguinte calendário:

Por isso, a proposta do SINDEMA, aprovada em assembleia da categoria
realizada em 12/4, foi:

De 18/04 ao dia 25/04 – Mobilização
geral da categoria para a Greve Geral

Realização de plenárias para estudo do Estatuto dos Funcionários Públicos
de Diadema: a primeira será realizada em 24/4, Plenária Conheça e Defenda
Seus Direitos! Em Defesa do Estatuto dos Funcionários Púbicos de Diadema

Dia 20/04 – Uso da Tribuna da Câmara
Municipal de Diadema, ato da Campanha
Salarial 2017 e da luta contra as Reformas
da Previdência e Trabalhista

Construção de uma contra proposta à mudanças no estatuto (Ex: aumento
da licença paternidade, tornar obrigatória o pagamento inflacionário anualmente, instituir auxílio transporte para quem utiliza automóvel etc);
Assessoria responsável do DIEESE para os pontos financeiros;
Utilização da tribuna da Câmara para dizer aos vereadores sobre esse momento em que vivemos, e da necessidade de debater antes de votar qualquer
mudança que a prefeitura possa enviar
a respeito de mudanças no estatuto.
Mais que todos esses pontos é preciso
ficarmos atentos e mobilizados para
impedir qualquer mudança que nos
tire direitos. NENHUM DIREITO A
MENOS tem sido o principal mote
deste Sindicato junto à categoria, por
isso não deixe de participar das plenárias que realizaremos com regularidade na sede do SINDEMA, este momento exige a auto representatividade,
que todas e todos assumam seu lugar
nas lutas. JUNT@S SOMOS MAIS
FORTES!!!

Dia 24/04, às 18:30 horas, no Sindema Plenária “Conheça e Defenda Seus Direitos!
Em Defesa do Estatuto dos Funcionários
Púbicos de Diadema!”
Dia 28/04 - Greve Geral
Dia 01/05 - Dia do Trabalhador - Ato na
Avenida Paulista
De 02 a 10/05 - Mobilização da categoria
para assembleia em defesa do Estatuto dos
Funcionários Públicos de Diadema e Campanha Salarial 2017
Dia 11/05 - Data Indicativa de Paralisação
e Assembleia Geral da categoria
Vivemos em tempos que necessitam da
união de nossa categoria e de toda a classe
trabalhadora. Só com muita disposição para
a mobilização é que defenderemos nossos
direitos em Diadema e no Brasil.
Nenhum direito a menos!
Vamos à Luta!
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ELEIÇÕES SINDEMA: NOVA DIRETORIA
FOI ELEITA PARA O TRIÊNIO 2017-2020
Durante os dias 06 e 07 de abril de 2017, aconteceram as eleições
para a escolha da nova diretoria do Sindema, que tomará posse em
14 de julho de 2017 e estará à frente de nossa entidade nos próximos
03 anos. Encabeçada pelo companheiro José Aparecido da Silva,
o Neno, a Chapa 1 – Lutar e Avançar obteve 92,3% dos votos
válidos. Parte da atual direção será reconduzida, mas houve 50% de
renovação na diretoria eleita, com 15 novos membros eleitos.·.

Respeitadas todas as condições previstas no Estatuto do Sindicato, o processo eleitoral teve início em 22 de fevereiro e decorrido
o prazo regimental de 15 dias para inscrição de chapas para a disputa
eleitoral, apenas uma chapa se inscreveu para participar do pleito.
Foram instaladas 16 urnas que percorreram mais de 150 locais de
trabalho, garantindo o direito de voto aos servidores/as sindicalizados/as.

Veja quem são os demais membros da nova Diretoria eleita:
NENO – JOSE APARECIDO DA
SILVA – Presidente
ANA LUCIA – Ana Lucia de Abreu
Agente Administrativo II - UBS Centro
ANA MARIA – Ana Maria da Silva
Santos - Técnica de Enfermagem Quarteirão da Saúde / SINDEMA

CLEIA – Cléia Cristina Luzia Neme
Professora de Educação Básica II
Educação Física - EM Mario Santalucia.

MARA – Mara Neide Ferreira Linhares
da Hora - Professora de Educação Básica I - EMEB Devanir de Carvalho / SINDEMA

DANIEL– Daniel Gonçalves da Costa
Professor de Educação Básica I EMEB Eremita Gonçalves da Costa

MARIA DO SOCORRO – Maria do Socorro Barbosa de Mesquita - Assistente
Social / Aposentada

ANA PAULA – Ana Paula do Rosário
Luiz - Professora de Educação Básica
I - EMEB Tom Jobim
CIDA – Maria Aparecida Alves Campos
Professora de Educação Básica I
-  EMEB Devanir José de Carvalho
CIDA – Maria Aparecida Morais Ribeiro
Técnica de Enfermagem - Hospital
Municipal
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DARIO – Dario Felix da Silva
Agente Administrativo I - UBS Vila
Nogueira

MISLENE – Mislene Inocêncio Pereira
- Professora de Educação Básica I  EMEB Tarsila do Amaral / SINDEMA

DITO – Benedito de Oliveira Lima
Coordenador de Obras - Secretaria de
Obras

RAFAEL– Rafael Demarchi Rodrigues
Agente Administrativo II -  Pronto
Socorro Municipal.

DOMINGUINHOS – Domingos Tomaz
de Souza - Motorista - SEMED

RENATA – Renata de Augusto Lima
- Técnica de Enfermagem - UBS
Piraporinha

EDNEIA – Edneia Aparecida da Silva
Andrade - Agente de Serviços Gerais EMEB Carolina Maria de Jesus.
ESTELA– Estela Baptista
da Silva - Agente de Saúde
- UBS Paineiras / SINDEMA
FLOR – Floripes de Aguiar
Kikuti - Professora de
Desenvolvimento Integral (PDI)
– EMEB Devanir de Carvalho /
SINDEMA
GONZAGA – Antônio
Carlos Gonzaga - Guarda
Civil Patrimonial (GCP) - Ginásio
Ayrton Sena
JANDYRA – Jandyra
Uehara Alves - Agente de
Cultura - SINDEMA
JOSE MARIA – Jose
Maria da Silva Pereira Coordenador de Obras - Secretaria
de Obras

RENILVA – Renilva da Mota Ferreira Agente de Serviços I – Aposentada
RITCHIE – Ritchie Soares Barbosa
Martins - Professor de Educação
Básica I - EMEB Joaquim Jose da Silva Xavier
– Tiradentes
ROBSON – Robson de Carvalho Agente Administrativo II - UBS Jd. ABC   
ROSA – Roseli Aparecida de Souza Profª. Ed. Física  - Esporte / SINDEMA
RUBENS – Rubens Xavier Martins
- Professor de Educação Física –
Esporte  - Aposentado
SHEDD – Shedd Pegaz - Arquiteto Secretaria de Habitação
WILIAM –Wilian Aguiar do Prado Técnico de Enfermagem - Hospital
Municipal
ZILDETE – Zildete Mendes da Silva
- Professora de Desenvolvimento
Integral – PDI - EMEB Albino Freitas
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