ELEIÇÕES SINDEMA
DIAS 6 E 7 DE ABRIL

VOTE CHAPA 1!

Lutar e Avançar nas Conquistas
Por tudo que já fizemos!
Por tudo que juntos faremos!
Porque vale a pena lutar!
Porque o nosso compromisso é com a categoria!
Porque somos independentes e de luta!
Porque juntos somos fortes!
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Nenhum direito a menos!

A

luta das trabalhadoras e trabalhadores
funcionários públicos de Diadema precisa
continuar cada vez mais forte.

Mais que nunca será necessário estarmos atentos e
organizados para evitar que nossos direitos históricos sejam desrespeitados.
Foi com muita luta e mobilização que conquistamos reajuste salarial, melhoria nos benefícios e
ampliação de nossas conquistas, mesmo enfrentando cenários financeiros adversos no município
e no país.
Mas é preciso avançar na luta contra as terceirizações que consomem os recursos públicos e desqualificam e desorganizam os serviços, bem 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.
Ao mesmo tempo, a luta assume um caráter nacional, cada vez mais fica claro que os trabalhadores/
as 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 para destruir direitos
e entregar a soberania e as riquezas nacionais ao
grande capital estrangeiro.
E é preciso cada vez mais unidade de toda a classe trabalhadora o que vai exigir de cada um de nós
muito companheirismo e consciência de classe para,
juntos, vencermos as muitas batalhas que virão.
A classe trabalhadora é o principal alvo do golpista
Temer que visa, principalmente, o desmonte dos
serviços públicos e a retirada de direitos que vem
sendo conquistados desde a CLT na década de 40,
passando pela Constituição de 88.
Assim, junto com as lutas em Diadema pela defesa
dos 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.
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!
Para continuar avançando, vote Chapa 1!
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PARA AVANÇAR: VOTE CHAPA 1
UMA DIREÇÃO APROVADA NA LUTA, DEMOCRÁTICA E COLETIVA
Lutar e Avançar é o nome da chapa 1, que representa
os princípios e a prática da atual diretoria do
Sindicato. Expressa um profundo compromisso com a
continuidade de um trabalho coletivo que nos últimos
anos foi capaz de dar vida e sentido à ação do nosso
Sindicato.
Expressa a sintonia da atual direção do Sindicato com
a categoria, que está à altura dos desafios colocados,
que sempre mostrou garra e coragem na defesa
dos seus direitos e que trabalha pela construção de
um serviço público de qualidade, direito do povo
trabalhador de Diadema.
Expressa a independência e autonomia que o movimento sindical deve ter em relação a partidos e governos.

CHAPA 1 – Experiência com Renovação
A receita certa para seguirmos na luta e avançar mais
Experiência e renovação: a Chapa 1 reúne
estes dois ingredientes fundamentais para
uma direção sindical competente e de luta.
Dos 30 integrantes da chapa 1, quinze
serão dirigentes pela primeira vez.
É um coletivo diversificado, que reflete
os vários setores da nossa categoria.
Maioria na categoria, as mulheres
também são maioria na direção.
A Chapa 1 respeita e valoriza a
representação de todos os setores e
avança no protagonismo das mulheres.

COMPROMISSO DE LUTA !

Dez bandeiras de luta gerais para o próximo período

1

Lei Municipal que estabelece a obrigatoriedade de reajuste
anual correspondente à inflação do ano. Com a questão da
inflação resolvida por lei, teremos mais força para conquistar um
plano de reposição de perdas passadas e ganhos reais nos salários.

2

Plano de Cargos, Salários e Carreiras – Queremos um plano que dê conta de carreiras efetivas com possibilidade de
ascensão profissional e salarial, que corrija os desvios de função,
incorpore gratificações e que tenha critérios democráticos para a
progressão funcional para todos.

3

Extensão da redução da jornada de trabalho sem redução
de salários para quem trabalha jornada superior a 30 horas.

4

Fortalecimento da organização no local de trabalho - CIPA,
diretoria de base, representantes e ativistas. Formação sindical de dirigentes, representantes, cipeiros, conselheiros e para
a categoria.

5

Pelo fim das terceirizações e revogação imediata da lei das
OSs (organizações Sociais)
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Trabalho decente para todos com equipamentos de segurança de qualidade, locais adequados e condições efetivas
de trabalho. Estabelecimento lei que puna assédio moral e que as
transferências de funcionários/as de local de trabalho obedeçam
aos princípios da impessoalidade, transparência e publicidade,
com editais periódicos de remoção.

7

Vale-refeição com valor compatível e para todos.

8

Vale-alimentação que, no mínimo, tenha o valor da cesta bá
sica do Dieese. Extensão do benefício aos aposentados e pagamento de dois benefícios para ocupantes de dois cargos.

9

Defesa da Previdência dos/as Servidores/as Públicos/as
Municipais de Diadema (IPRED) e dos Aposentados – por
direitos iguais aos trabalhadores da ativa com o pagamento do
vale-alimentação e subsídio do convênio médico.

10 Convênio Médico – 100% pago pela Prefeitura para o servi-

dor e 50% quando se tratar de plano familiar. Correção anual
obrigatória do subsídio, de acordo com o reajuste do plano de saúde.
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DIAS 6 E 7 DE ABRIL

ELEIÇÕES SINDEMA

LUTAR E AVANÇAR

CHAPA

NENO, presidente

Uma bela trajetória de lutas e de compromisso com a classe trabalhadora.
José Aparecido da Silva, conhecido como Neno, tem 33 anos de Prefeitura e é o atual presidente do Sindema.
Seu envolvimento com o movimento em defesa dos direitos dos trabalhadores começou quando ele era
metalúrgico da Mercedes Benz. Nos anos 1980, Neno participou ativamente das greves, além de participar do
Congresso de fundação da CUT, em 1983. Neno está na prefeitura de Diadema desde 1984. É agente fiscal na
Secretaria do Meio Ambiente, mas já trabalhou em diversos setores. Faz parte da direção do Sindicato e desde
2005 dedica-se integralmente às atividades sindicais.

Veja quem são os demais membros da Chapa 1 – Lutar e Avançar
ANA LUCIA – Ana Lucia de Abreu

Agente Administrativo II, Ana Lucia ingressou na Prefeitura de Diadema em 2007. Trabalha na UBS Centro, já
foi cipeira por dois mandatos e sempre participou ativamente de todas as lutas do funcionalismo em nossa
cidade. É suplente no Conselho Deliberativo do IPRED.

DARIO – Dario Felix da Silva
Agente Administrativo I na Prefeitura de Diadema desde
2005. Dario já trabalhou na UBS Inamar e desde 2010
está na UBS Vila Nogueira. Participa das lutas da categoria desde 2007 e é membro da CIPA.

ANA MARIA – Ana Maria da Silva Santos

DITO – Benedito de Oliveira Lima

ANA PAULA – Ana Paula do Rosário Luiz
Professora de Educação Basica I desde 1990, Ana leciona há 20 anos na Prefeitura de Diadema. Em 2007 e
2008 participou da CIPA da Educação e foi eleita presidente da CIPA em 2008. É representante dos/as trabalhadores/as no Conselho Municipal de Educação.

DOMINGUINHOS – Domingos Tomaz de Souza

Está na prefeitura desde 1993. Como técnica de enfermagem, trabalhou no Pronto Socorro, na UBS Centro e
Quarteirão da Saúde. É conselheira do IPRED. Faz parte
da diretoria do Sindicato desde 2005 e desde julho de
2012 dedica-se exclusivamente às atividades sindicais

CIDA – Maria Aparecida Alves Campos

É professora de educação básica na EMEB Devanir José
de Carvalho. Há 25 anos na prefeitura, já trabalhou na
Educação de Jovens e Adultos, no Ensino Fundamental
e na Educação Infantil. Sempre engajada nas lutas do
funcionalismo, em especial na Educação, Cida é Conselheira do FUNDEB.

CIDA – Maria Aparecida Morais Ribeiro

É técnica de enfermagem do Hospital Municipal desde
2004. Foi membro do Conselho Municipal de Saúde. É
cipeira e vice-presidente da CIPA.

CLEIA – Cléia Cristina Luzia Neme

Professor de Educação Básica II – Educação Fisica, Cleia
ingressou na Prefeitura de Diadema em 2010 lecionando na EM Profa. Fabiola de Lima Goyano. Atualmente
está na EM Mario Santalucia.

DANIEL– Daniel Gonçalves da Costa
Professor de Educação Básica I, Daniel ingressou na Prefeitura de Diadema em 2012 e já lecionou nas escolas
EMEB Devanir Jose de Carvalho e Jorge Amado. Atualmente está na EMEB Eremita. É membro da CIPA, do
CAE (Conselho de Alimentação Escolar) e participa de
todas as lutas da categoria.
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Na Secretaria de Obras há 29 anos, Dito é coordenador
de obras celetista. Já foi diretor da Associação dos Funcionários Públicos de Diadema. Fundador da CIPA em
1995 foi eleito cipeiro quatro vezes. Faz parte da atual
diretoria do Sindicato.

É motorista celetista da SEMED, está na PMD há 34
anos. Foi da diretoria do Sindicato entre 2000 e 2004,
foi eleito cipeiro várias vezes. Faz parte da atual direção
do Sindema.

EDNEIA – Edneia Aparecida da Silva Andrade
Edneia ingressou na Prefeitura de Diadema em 2012,
como bolsista da Frente de Trabalho, na Escola Inspetor Reinaldo Jose Santana (Piró). Aprovada em concurso
publico, em 2013 passou a ocupar o cargo de Agente
de Serviços Gerais atuando na EMEB Carolina Maria de
Jesus.
ESTELA– Estela Baptista da Silva
É agente de Saúde na UBS Paineiras desde 2001. É diretora do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde
(Sindacs) e faz parte do Conselho Municipal de Saúde.
FLOR – Floripes de Aguiar Kikuti
Educadora infantil desde 1994, dos quais sete anos na
EM Irmã Dulce. Trabalhou na EM Manoel Fiel Filho.
Atualmente é Professora de Desenvolvimento Integral –
PDI, membro do Conselho de Alimentação Escolar e faz
parte da atual diretoria do Sindicato.
GONZAGA – Antonio Carlos Gonzaga

Guarda Civil Patrimonial (GCP), na Prefeitura desde
1992, trabalhou no Paço, no DLU, no Parque Ecológico,
na Secretaria de Obras e atualmente na Secretaria de
Esportes, no Ginásio Ayrton Sena. Faz parte da diretoria
do Sindicato desde 2008.
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JANDYRA – Jandyra Uehara Alves
Agente de cultura na PMD desde 1992. Foi diretora do
Sindicato na gestão 2005/2008, eleita presidenta em
2008 e reeleita em 2011. Em 2015 foi eleita Secretária
Nacional de Politicas Sociais e Direitos Humanos da CUT.
JOSE MARIA – Jose Maria da Silva Pereira
Na Secretaria de Obras há 37 anos, Zé Maria é coordenador de obras celetista. Já foi presidente da Associação
dos Funcionários Públicos de Diadema, durante três
mandatos. Foi eleito cipeiro e presidente da CIPA por
dois mandatos.
MARA – Mara Neide Ferreira Linhares da Hora
Professora de Educação Básica I desde 1994 trabalhou
na EMEB Letícia Beatriz Pessa, na Educação de Jovens
e Adultos, e Terezinha Ferreira dos Santos. Foi diretora
eleita da EMEB Novo Eldorado de 2003 a 2011. Fez parte
da Comissão de Formulação do Estatuto do Magistério,
do Conselho do FUNDEB e Conselho Municipal de Educação. Faz parte da atual direção do Sindema.
MARIA DO SOCORRO – Maria do Socorro Barbosa de
Mesquita
Assistente Social na PMD desde 1987, Socorro atuou no
Departamento de Promoção Social e desde 1991, atuou
na área da Saúde, sendo 22 anos na UBS Vila Nogueira
e 01 ano na UBS Vila São Jose. Atualmente está aposentada pelo IPRED.
MISLENE – Mislene Inocêncio Pereira

É professora de Educação Básica I na EMEB Tarsila do
Amaral. Está há 15 anos na prefeitura e trabalhou nas
EMEBs Professora Hercília e Carolina Maria de Jesus. Fez
parte da Comissão de Formulação do Estatuto do Magistério e possui diversos projetos reconhecidos no campo
da igualdade racial.É integrante do Forum Regional de
Educação do ABC.

RAFAEL– Rafael Demarchi Rodrigues
Agente Administrativo II, Rafael ingressou na Prefeitura de Diadema em 2004. Trabalhou durante 10 anos no
Ambulatório de Especialidades Medicas (CEMED) e nos
últimos 03 anos trabalha no Pronto Socorro Municipal.
Foi membro da CIPA.
RENATA – Renata de Augusto Lima

Está na prefeitura desde 2011. Como técnica de enfermagem, trabalha na UBS Piraporinha e sempre participou ativamente das lutas da categoria.

RENILVA – Renilva da Mota Ferreira

Renilva é Agente de Serviços I que aposentou-se em
2006, após um acidente de trabalho. Trabalhou no Departamento de Paisagem Urbana e na EM Santo Dias. É
da atual diretoria do Sindicato, faz parte da Federação
Estadual dos Trabalhadores das Administrações Municipais (FETAM) e da Direção Executiva da FENAPI – Federação Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idodos.

RITCHIE – Ritchie Soares Barbosa Martins

Professor de Educação Básica I desde 2005 trabalhou na
EMEB Florestan Fernandes, Francisco Daniel Trivinho e
Evandro Caiaffa Esquivel. Atualmente está na EMEB Joaquim Jose da Silva Xavier – Tiradentes. Foi membro do
Conselho Municipal de Educação.

ROBSON – Robson de Carvalho

Servidor público há 10 anos, Robson é Agente Administrativo II e trabalha na UBS Jd. ABC. Já foi cipeiro por dois
mandatos e faz parte dos Movimentos Sociais que lutam
por Direitos Humanos. É conselheiro eleito no Conselho
Deliberativo do IPRED.
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ROSA – Roseli Aparecida de Souza

Foi professora de educação de jovens e adultos de 1988
a 1991. Depois tornou-se professora de educação física
da Secretaria de Esportes. Militante sindical desde 1988,
em 2005 foi eleita junto com a chapa de oposição sindical e passou a dedicar-se em tempo integral às atividades sindicais. Faz parte da coordenação da CUT/SP, bem
como da atual diretoria do Sindicato.

RUBENS – Rubens Xavier Martins

Professor de Educação Física, Rubens ingressou na Prefeitura de Diadema em 1996. Sempre atuou nos Movimentos Sociais e no Movimento Sindical, primeiro junto
aos Bancários e depois no Serviço Publico. Atualmente
está aposentado pelo IPRED.

SHEDD – Shedd Pegaz

Arquiteto e urbanista da PMD de 1987 a 1989, Shedd retornou em 1994 concursado na Secretaria de Habitação.
Além da atuação sindical, atua nos Movimentos Populares, em especial no Movimento de Moradia.

WILIAM –Wilian Aguiar do Prado
Técnico de Enfermagem no Hospital Municipal, Wilian
ingressou na Prefeitura de Diadema em 2014 e desde
então participa ativamente das lutas do funcionalismo
em Diadema. É membro da CIPA.
ZILDETE –Zildete Mendes da Silva

Educadora infantil desde 1996, Zildete trabalhou na EM
Hercilia por 03 anos e está há 17 anos na EMEB Albino
Freitas. Atualmente é Professora de Desenvolvimento
Integral – PDI, membro do Conselho de Alimentação Escolar e conselheira do IPRED.

CHAPA 1
LUTAR E
AVANÇAR
Por tudo que já fizemos!
Por tudo que juntos faremos!
Porque vale a pena lutar!
Porque o nosso compromisso é com a categoria!
Porque somos independentes e de luta!
Porque juntos somos fortes!
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CHAPA 1

LUTAR E AVANÇAR

Se muito vale o já feito, mais vale o que será

Q

uem trabalha na prefeitura há muitos anos sabe que os direitos
hoje existentes foram conquistados com muita luta, principalmente
nos últimos 12 anos.

A participação massiva da categoria organizada foi fundamental para conseguirmos manter conquistas, estancar perdas salariais e avançar em diversas reivindicações específicas de importantes segmentos do funcionalismo.
De todo o ABC e região metropolitana somente em Diadema tivemos a
reposição integral da inflação nos últimos doze anos, que significou cumulativamente reajustes para toda a categoria, de 2005 a 2017 de 98,93%.
Em 2005, embora os professores já tivessem direito à progressão e promoção funcional desde 1998, a Prefeitura simplesmente ignorava a Lei, sem
que nada fosse feito. Em 2006, depois de uma grande paralisação, conseguimos que as progressões passassem a ser pagas e em 2012 conquistamos o atual Estatuto do Magistério, com carreira mais valorizada , ganhos
salariais e progressão mais rápida, além da isonomia salarial para todos
os professores com formação em pedagogia, inclusive aqueles em estágio
probatório, com pagamento de retroativos.
Organizamos a luta para avançar nos direitos e nas conquistas e com importantes mobilizações, paralisações e greves conseguimos arrancar importantes conquistas do governo municipal.
SÓ PARA RELEMBRAR ALGUNS EXEMPLOS:
Ampliação da licença maternidade para 6 meses e paternidade para 15
dias
Enquadramento em novas referências salariais para 30 cargos, o que
resultou em reajustes acima da inflação para cerca de 1850 trabalhadores de diferentes setores.
Redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas sem redução de
salário para todos os 26 cargos de nível universitário.
Evolução funcional para de 600 Auxiliares de Enfermagem que passaram
para Técnicos de Enfermagem (Assistentes de Enfermagem II)
Educadores de Creche que tinham formação de professor passaram para
Professores de Desenvolvimento Integral.
Novas referencias salariais para os/as Agentes de Serviços Gerais e jardineiros
Pagamento de insalubridade para as Agentes Comunitários de Saúde
Ampliação de folgas: para plantonistas com jornada de 12 x 36 horas da
Secretaria da Saúde, da Defesa Social, além de fiscais, servidores/as do
IML e do abastecimento.
Promoções na Defesa Social através do concurso interno previsto no plano da Guarda Civil Municipal.
Vale Refeição para as referências salariais de 1 a 5.
Frente de Trabalho - contra a precarização conquistamos o direito de
férias, a garantia de permanecer no Programa nos casos de gravidez e
acidente de trabalho, além do pagamento de adicional de 25% do salário
para bolsistas que realizam trabalho penoso.
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Democracia no Sindicato

C

om Aprovação do Novo Estatuto Social teremos a cada
três anos, Congresso para debater as diretrizes da nossa luta, ampliação da representação da Diretoria na
base, mínimo 50% de mulheres na composição da Diretoria
e limite de dois mandatos para a recondução de alguns cargos da Diretoria Executiva.
Participamos de plebiscitos e consultas
populares fazendo com que importantes
debates nacionais chegassem a nossa
categoria, exemplo do Plebiscito Popular
Nacional Sobre a Vale Do Rio Doce em
2007 e o Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema
Político em 2014.

Realizamos dezenas de
assembleias extraordinárias
e a categoria é sempre
consultada, fazendo valer a
sua opinião.
Reduzimos a taxa de contribuição sindical mensal dos aposentados de 1 para 0,5% e estamos estruturando o Departamento dos Aposentados com a realização de reuniões mensais e momentos de confraternização.
As Assembleias de Prestações de Contas são realizadas periodicamente, com clareza e detalhamento, contando com a
participação ativa da categoria.

Festas e Eventos Esportivos
FESTA
JUNINA
CORRIDA e
CAMINHADA
DO SINDEMA
PASSEIO DOS APOSENTADOS

FESTA COMEMORATIVA DO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO

Melhoramos os benefícios
CONVÊNIO MÉDICO

A complexa gestão do Plano de Saúde dos servidores, num
momento em que o mercado está praticamente monopolizado e cobrando o que quer, é feita com seriedade, transparência e sempre buscando as melhores condições para a
categoria.
Atualmente, 4800 servidores possuem o convênio médico
oferecido pelo Sindema.
Por ano, cerca de nove mil atendimentos (entrega de carteirinhas, adesão, exclusão, marcação de consultas, informações,
entre outros) são realizados pelo Departamento de Convênio
Médico que funciona na sede do Sindema.

ATENDIMENTO JURÍDICO

Os/as trabalhadores/as sindicalizados/as contam com um
atendimento qualificado e especializado em serviço público.
De acordo com a natureza do problema as questões jurídicas
são encaminhadas ao escritório Aparecido Inácio e Pereira
Advogados ou ao Dr. Francivaldo Rodrigues.
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DEFENDER OS AVANÇOS
ORGANIZAR NOVAS LUTAS PARA NOVAS CONQUISTAS
VOTE CHAPA 1
A direção da CUT-SP apoia a Chapa 1 – _Lutar e Avançar_ nas eleições do
Sindema, que ocorrerão entre os dias 6 e 7 de abril. Diante dos gravíssimos
ataques aos direitos dos trabalhadores/as anunciados pelo governo ilegítimo
de Temer, como as reformas trabalhista e da Previdência, é de extrema
importância que tenhamos nas direções dos Sindicatos lideranças responsáveis
e com histórico de luta. Será um período difícil e contamos mais uma vez com
o Sindema nessa luta. Por isso, vote Chapa 1, a chapa com apoio da CUT!

Apoiamos desde o primeiro momento a Chapa Única para a renovação
da direção do SINDEMA, Servidores/as Públicos/as Municipais de
Diadema, por entender que o companheiro Neno e todos os membros
da chapa demonstraram no período atual que defendem os interesses
do funcionalismo de Diadema e dos serviços públicos de qualidade, em
tempos de retrocesso em nosso país esse time só vem reforçar a nossa luta
por dias melhores! Somos CUT! Somos Fortes!
FETAM-SP – Federação dos Trabalhadores das Administrações Municipais
do Estado de São Paulo

ELEIÇÕES SINDEMA
06 E 07 DE ABRIL
VOTE CHAPA 1

LUTAR E AVANÇAR
LOCAIS DE VOTAÇÃO:
Urnas fixas:
 Sede do Sindicato – horário das 08h00 às 19h00
 Departamento de Limpeza Urbana (DLU) –
horário das 15h00 às 17h00
 Complexo Obras/Transporte/Viaduto/Maquinas Pesadas/
Usina de Asfalto – horário das 07h00 às 16h00
 Hospital Público Municipal – horário das 09h00 às 21h00
 Central de Atendimento – horário das 09h00 às 17h00
 Complexo Quarteirão da Saúde – no horário das 09h00 às 21h00
10 (dez) urnas itinerantes nos demais setores da Administração Municipal das 08h00 às 21h00
Na eleição, votam todos/as os/as servidores/as que tenham se associado ao Sindicato até o dia 22 de fevereiro de 2017.
Atenção – para votar é necessário a apresentação de documento com foto (RG, Carteira de Habilitação ou crachá)
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