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EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADEJUNHO/2018

VITÓRIA!

PÁGINA 2 - Mobilização garante 
acordo, impede retrocesso e 
prova que lutar vale a pena

PÁGINA 3 - Em defesa do 
IPRED e da aposentadoria; 
assembleia aprova campanha

PÁGINA 4 - Campanha de 
sindicalização ao Sindema. 
Fortaleça nossa luta!

SERVIDORES/AS CONQUISTAM A 
REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO DE 2017-
2018 E APROVAM CAMPANHA EM 

DEFESA DA APOSENTADORIA

Depois de mais de CEM dias de intensa mobilização, desde a reali-
zação da Assembleia de Aprovação da Pauta de Reivindicações da 
Campanha Salarial, em 19 de fevereiro de 2018, e com muita dis-

posição de LUTA, chegamos à conquista de um Acordo que impede o que 
seria um verdadeiro retrocesso em nossa história e avançamos também na 
defesa da nossa aposentadoria.

Em Assembleia que contou com presença de servidores/as de todos os 
setores da Prefeitura de Diadema, foi aprovada em 29 de maio de 2018, a 
contraproposta da Prefeitura de Diadema de Reajuste de 2,54 %, referente 
à Inflação ICV Dieese (março 2017 a fevereiro 2018), a partir de 01.05.2018 
e Reajuste de 4,48% referente à Reposição da Inflação de 2017, a partir de 
01.12.2018. Ainda de acordo com a proposta aprovada, o vale alimentação 
e vale refeição serão reajustados em 2,54%, a partir de 01.05.2018.

Além da conquista da reposição da inflação de 2017 e 2018, a defesa do 
IPRED frente aos inúmeros ataques sofridos e o acúmulo sistemático de 
dívidas sobre dívidas, foi destaque na Assembleia que aprovou a Campa-
nha em Defesa da Aposentadoria, pelo conjunto da categoria.

A Luta Continua! Juntos/as somos fortes!

CAMPANHA SALARIAL 2018 EM NÚMEROS

Assembleias 

       Atos na Câmara Municipal

Reuniões do Comando  
de Mobilização 

8
4

5
 Boletins/ 
Jornais além de 
cartazes e Informativo 
à População, 
distribuídos em todos 
os cantos da cidade

9



É COM LUTA QUE SE CONQUISTA!
MOBILIZAÇÃO GARANTE ACORDO E IMPEDE RETROCESSO!

VEJA COMO FORAM OS REAJUSTES SALARIAIS EM ALGUMAS PREFEITURAS DO ABCD EM 2017 E 2018

Graças à nossa capacidade de luta e organização, conquistamos, 
desde 2005, a reposição da inflação impedindo perdas salariais 
com repercussões permanentes para o futuro. 

As perdas salariais não têm impacto apenas no ano em que se 
realizam, mas se refletem em toda a vida profissional, em todos 
os nossos direitos futuros, inclusive na aposentadoria.

ACORDO GARANTE REPOSIÇÃO DA 
PARALISAÇÃO DO DIA 24 DE MAIO

No dia 7 de Junho, foi fechado Acordo en-
tre a PMD e Direção do Sindema que ga-
rante a possibilidade de reposição das ho-
ras paralisadas no dia 24 de Maio de 2018.

Na Educação, a reposição poderá ser feita 
por meio de compensação através ativi-

dades e festividades escolares previstas ou acrescidas no Ca-
lendário Escolar e nas creches, a compensação poderá ocorrer 
através de Hora-Aula no contra turno, 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 de-
mais setores, poderão ser utilizados Banco de Horas, Abono 
T.R.E., Falta Abonada para a reposição ou ainda compensa-
ção através de acréscimo a Jornada de Trabalho, a ser nego-
ciada com a chefia imediata (mediante acerto prévio / ante-
cipado com a chefia imediata - não será aceito pelo sistema 
nenhuma hora a mais realizada sem autorização prévia).

As horas paralisadas não acarretarão prejuízos para quais-
quer gratificações (Abono Regência, PSF, GEA e GQTM – 
Gratificação por Qualificação do Trabalho Medico, Licença 
Prêmio e Férias).

DIA 01 DE JULHO DE 2018 (DOMINGO)
Saída às 07 horas do Sindema e Retorno às 17 horas              
Valor Sindicalizados/as: R$ 95,00  
Valor Convidados: R$ 115,00
Café da Manhã, Almoço e Lanche da Tarde
Maiores Informações na Recepção do Sindema.

Município Reajuste da Inflação 2017 Reajuste da Inflação 2018
São Bernardo do Campo Ação SindservSBC para pagamento da Inflação tramitando na Justiça 2,81% de reajuste em março 

Santo André 2% em janeiro de 2018 e 2,57% em janeiro de 2019. Reajuste de R$ 100,00 para todos/as os/as 
servidores/as independente da faixa salarial 

Mauá R$ 150,00 de abono incorporado ao salário em duas vezes em 2018 
(em  abril/18  e em outubro/18)

Ainda em negociação 

São Caetano Sem reajuste Sem reajuste

Ribeirão Pires Reajuste de 6,81% para professores/as e reajuste de 4,15% para demais servidores/as em maio de 2018 

Diadema 7,14% de reajuste sendo 2,54 % a partir de 01.05.2018 + 4,48% a partir de 01.12.2018

ATENÇÃO APOSENTADO/A
VENHA SE DIVERTIR COM O 4º PASSEIO DOS/AS 
APOSENTADOS/AS NA FAZENDA GALO AZUL 

Aula 3  – 23 de junho – sábado  –  das 8h  às 12h

Professora Conceição Oliveira, Maria Frô - Ideologia, Cultu-
ra, Educação e Comunicação. Como se produziram e como 
se difundiram as visões de mundo da classe dominante, ao 
longo da história republicana.  Jornais e imprensa antes de 
64. A relação entre a ditadura e os meios de comunicação. 
Os meios de comunicação na defesa do neoliberalismo. Os 
meios de comunicação na oposição aos governos Lula e Dil-
ma. Os meios de comunicação e o golpe de 2016. 

A esquerda e os meios de comunicação ao longo da história

ATENÇÃO PARA A PROGRAMAÇÃO DAS AULAS DE JUNHO:
CURSO NO SINDEMA

Aula 2  – 09 de junho – sábado  –  das 8h às 12h

Professora Tatiana Beringer ( UFABC) O Papel do 
Estado e de outros aparatos na dominação.  O pa-
pel dos diferentes ramos da burocracia de estado 
(empresas, administrações eleitas, burocracia per-
manente, agências etc.) e suas alterações, ao longo 
da história, especialmente no período neoliberal.

O papel do legislativo, desde o “voto de cabresto” 
até o “financiamento empresarial”, incluindo a pre-
sente hegemonia da bancada ruralista burguesa. 



A Copa do Mundo, maior evento 
mundial do futebol, será realizada nes-
te ano na Rússia. A abertura ocorrerá 
no dia 14 de junho (quinta), e o encer-
ramento no dia 15 de julho (domingo). 
Além dessas datas, a seleção brasileira 
tem três jogos agendados na primeira 
fase da competição. Se o time chegar 
à final do campeonato, poderá partici-
par de oito jogos no total.

Na Prefeitura de Diadema, de acor-
do com o Decreto 7505, de 23/05/2018, 
o expediente no dia 22 de Junho, será 

das 13 às 18 horas e no dia 27 de Ju-
nho, será das 08 às 13 horas. 

Em caso de classificação do Bra-
sil para as etapas subsequentes, o ex-
pediente será das 14 às 18 horas, nos 
dias uteis em que houver Jogo do Bra-
sil às 11 horas e das 08 às 13 horas, 
quando os Jogos da Seleção Brasileira 
ocorrerem às 15 horas. A compensa-
ção das horas não trabalhadas será 
regulamentada posteriormente pela 
Administração, com o acompanha-
mento do Sindicato.

EM DEFESA DO IPRED E DA APOSENTADORIA 

O IPRED (Instituto de Previdência do Servidor Municipal de 
Diadema) é nosso, dos/as funcionários/as da Prefeitura Mu-
nicipal de Diadema. É este instituto que programa e organi-

za as receitas para as aposentadorias pensões dos/as servidores/as e 
seus dependentes. 

Da boa administração financeira do IPRED depende o futuro de 
todos nós. Se você não se preocupa com isto, é bom começar a se 
importar com a questão. 

RECEITA FINANCEIRA DO IPRED 

A receita financeira do IPRED é composta de duas fontes princi-
pais de recursos:

  O desconto mensal nos vencimentos dos/as servidores/as, que 
tem sido repassado normalmente ao IPRED.

  A parte patronal: repasse feito mensalmente, direto da Pre-
feitura ao IPRED. A falta de repasse da parte patronal é que vem 
gerando o acumulo de dívidas de Prefeitura com o IPRED.

DÍVIDAS DA PMD COM O IPRED 

Desde dezembro de 2016, a Administração Municipal deixou de 
repassar a parte patronal para nosso Instituto de Previdência, exce-
ção feita apenas ao mês de dezembro/2017, quando o repasse foi efe-
tuado em dia. Com isso, a dívida da PMD com o IPRED até abril de 
2018 chegou a R$ 108 milhões. 

Para quitação desta dívida, um novo parcelamento foi proposto 
pela Prefeitura de Diadema e autorizado pela Câmara, depois de cer-
ca de três meses intensos de debates com o funcionalismo e com os 
vereadores.

Por meio deste parcelamento, a Administração Municipal deverá 
pagar essa dívida com juros e atualização monetária em 60 meses, 
de acordo com a legislação vigente e normas estabelecidas pelo Mi-
nistério da Previdência Social (PORTARIA MPS Nº 402, DE 10 DE 
DEZEMBRO DE 2008).

A Prefeitura acumula agora quatro parcelamentos de dívidas vigen-
tes com o nosso Instituto de Previdência, conforme quadro abaixo:

O PAGAMENTO DOS PARCELAMENTOS 

De acordo com a legislação, a Prefeitura de Diadema oferece 
como “garantia” ao pagamento dos parcelamentos vigentes, a vincu-
lação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) – isso quer 
dizer que se a Administração Municipal não fizer os pagamentos 
em dia, o repasse de recursos do Governo federal pode ser bloquea-
do para pagamento destas dívidas referentes às parcelas pendentes. 

Se por um lado temos a garantia do pagamento dos parcelamen-
tos já vigentes nos prazos previstos em Lei, temos que assegurar o 
repasse em dia também da contribuição patronal por parte da Pre-
feitura, no valor aproximado de 6,5 milhões/mês, para que o atraso 
neste repasse não de origem a futuros parcelamentos que possam 
comprometer ainda mais a saúde financeira do nosso Instituto!

Para um acompanhamento e fiscalização mais efetiva da situa-
ção financeira do IPRED, os/as servidores/as municipais obtiveram 
uma conquista importante, na sessão da Câmara realizada no último 
dia 30 de maio, com a aprovação de emenda proposta pelo vereador 
Josa, com o apoio dos demais vereadores, que prevê a realização de 
Audiências Públicas quadrimestrais do IPRED com ampla divulga-
ção aos/as segurados/as do Instituto, afinal de contas se a aposenta-
doria é nossa, o interesse maior em preservar a boa situação finan-
ceira do instituto é nosso. Somente com transparência e democracia 
no IPRED podemos ficar seguros quanto ao nosso futuro.

Não podemos aceitar que o descaso e os problemas de gestão do 
governo municipal comprometam o nosso direito à aposentadoria. 
Vamos lutar para que não tenha mais nenhum atraso no repasse 
mensal da parte patronal ao nosso Instituto!

COPA DO MUNDO 2018
ENTENDA COMO FICA O TRABALHO NOS DIAS DE JOGOS

Assembleia realizada em 29/5  
aprova CAMPANHA EM DEFESA  
DA APOSENTADORIA 

Além da conquista da reposição da inflação de 
2017 e 2018, a defesa do IPRED foi destaque na 
Assembleia que aprovou a Campanha em Defesa 
da Aposentadoria, pelo conjunto da categoria.

ANO Nº TOTAL DE 
PARCELAS 

PARCELAS 
FALTANTES

TÉRMINO 
PARCELAMENTO

VALOR MENSAL VALOR TOTAL

2002 420 233 set/37 R$ 1.089.605,52 R$ 250.000.000,00

2015 60 32 jan/2021 R$ 520.848,72 R$ 16.666.000,00

2016 60 44 jan/2022 R$ 1.436.937,14 R$ 63.225.000,07

2018 60 60 mai/2023 R$ 1.940.000,00 R$ 108.000.000,00

TOTAL R$ 4.987.391,38 R$ 437.891.000,07
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VOCÊ É SÓCIO (A) DO 
SEU SINDICATO?

Nós, trabalhadores e trabalhado-
ras municipais de Diadema, sem-
pre tivemos coragem de defender 
nossos direitos, a valorização 
profissional, e o compromisso 
com serviço público de qualida-
de. Foi lutando que conquista-
mos os direitos hoje existentes. 

A participação das funcionárias e 
funcionários públicos de Diade-
ma, organizados pelo Sindema, 
foi decisivo para manter con-
quistas, parar as perdas salariais 
e avançar nas reivindicações dos 
diversos segmentos do funcio-
nalismo. Por isso o Sindema, o 
nosso sindicato, tem como lema 
“lutar e avançar nas conquistas”.

É o Sindema quem organiza os 
trabalhadores e trabalhadoras 
e negocia com o governo mu-
nicipal os reajustes salariais, as 
condições de trabalho, e outras 
questões econômicas e sociais 
para melhorar a sua condição de 
vida e da sua família.

Faça a sua parte: seja sócio do seu 
sindicato.

Quanto mais trabalhadoras e 
trabalhadores da Prefeitura de 
Diadema fizerem parte do Sinde-
ma, mais força todos nós teremos 
para garantir nossos empregos e 
salários, mais os benefícios con-
quistados nos últimos anos. Você 
depende do sindicato, e o sindi-
cato depende de você, para ter-
mos mais força nas negociações e 
conquistarmos mais.

A sindicalização é individual! A 
luta é coletiva!

As conquistas são para todos/as!
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CAMPANHA DE 
SINDICALIZAÇÃO

Solicito minha inclusão no quadro de sócios do Sindicato dos Funcionários 
Públicos de Diadema e autorizo o desconto de 1% do meu salário base 
referente a mensalidade em folha de pagamento, de acordo com a legislação 
em vigor, bem como as deliberações da assembléia.

Diadema _______/_______/_______ ____________________________________
Ass. Sócio

SINDEMA

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

                    (      ) P.M.D     (      ) CÂMARA         (    ) FUNDAÇÃO FLORESTAN

Prontuário ______________________________           Data da Filiação ______/______/_____

Nome ____________________________________________________________________________

End. Res.:_____________________________________________________________nº__________

Complemento: _________________________________ Bairro : _____________________________

Cidade:______________________________________________ CEP.: _______________________

Fone Res. :___________________Fone Com.:_________________Celular:____________________

E-mail: ___________________________________________________________________________

Data  Nasc.______/______/______ Sexo___________________ Est. Civil______________________

Natural________________________________ Estado_____________________________________

CPF _____________________________________ RG_____________________________________

Filiação: Pai: ______________________________________________________________________
             
               Mãe:______________________________________________________________________

Convênio Médico: 

(     )  GreenLine                        (     ) Santamália                     (     ) Intermédica

Data Admissão _______/_______/_______Secretaria _____________________________________

Função____________________________ Depto. Seção ___________________________________


