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DIA 22 DE FEVEREIRO, 
ÀS 18H, NO SINDEMA, TEM 

ASSEMBLEIA PARA 
APROVAÇÃO DA PAUTA DE 

REIVINDICAÇÕES DA 
CAMPANHA SALARIAL 2019

Vivemos atualmente no Brasil uma grande ofensiva 
contra os serviços públicos e nós, servidores, somos 
o principal alvo dessa política que visa entregar todo 
dinheiro público, fruto do pagamento dos nossos im-
postos, à iniciativa privada. 

A terceirização desenfreada, nos serviços fundamentais para po-
pulação, tem produzido o sucateamento nas condições de tra-
balho daqueles que todos os dias têm a difícil tarefa de garantir 
qualidade nos serviços prestados às pessoas que mais precisam do 
Estado, e que a cada dia veem seus direitos não serem respeitados. 

Em Diadema não é diferente, nesses últimos anos temos acom-
panhado um verdadeiro desmonte do serviço público em nossa 
Cidade. 

A terceirização via OS´s (Organizações Sociais) na saúde trouxe 
piora signi� cativa no atendimento.  Na Saúde, os graves proble-
mas de segurança e condições de trabalho colocam em risco a 
vida dos/as trabalhadores/as e da própria população atendida nas 
UBSs, Hospital Municipal, Pronto Socorro, SAMU, Quarteirão da 
Saúde e CAPS. 

Na Educação, mesmo com determinação favorável da Justiça, que 
obriga a aplicação da jornada de 1/3, por parte da Prefeitura, ainda 
não temos previsão de quando esse direito será garantido a todos/
as os/as professores/as. Além disso, as mudanças na suplementa-
ção resultam na piora das condições de vida de professores/as e no 
atendimento às crianças. Vale lembrar que as/os Agentes de Cozi-
nha I aguardam desde junho de 2016 o enquadramento salarial na 
referencia 2 e  a extinção de referencia 1, conforme compromisso 
assumido pela Administração em reunião da mesa de negociação 
com  a direção do Sindema.

Já para os/as Guardas Civis Patrimoniais (GCPs) tentam impor 
mudanças administrativas que descaracterizam suas funções e 
trabalho, sem contar os inúmeros casos de violência vivenciados 
todos os dias nos locais de trabalho dos servidores e que re� etem 
a insatisfação da população com o tratamento dado pelo governo 
Lauro Michels aos serviços públicos de Diadema. 

Nós, trabalhadores e trabalhadoras municipais de Diadema, sem-
pre tivemos coragem de defender nossos direitos, a valorização 
pro� ssional, e o compromisso com serviço público de qualidade. 
Foi lutando que conquistamos os direitos hoje existentes.

No ano passado, além da conquista da reposição da in� ação de 
2017 e 2018, a defesa do IPRED frente aos inúmeros ataques sofri-
dos e o acúmulo sistemático de dívidas sobre dívidas, foi destaque 
na nossa luta e conquistamos, com a realização das Audiências 
Públicas quadrimestrais garantidas em lei, uma ferramenta im-
portante que visa dar mais transparência a real situação do nosso 
Instituto de Previdência. 

Se ao longo dos últimos anos, a participação das funcionárias e 
dos funcionários públicos de Diadema, organizados pelo Sinde-
ma, foi decisiva para manter conquistas, parar as perdas salariais 
e avançar nas reivindicações dos diversos segmentos do funciona-
lismo, em 2019 não será diferente! 

Convocamos todos os/as servidores/as públicos/as municipais de 
Diadema a comparecerem na primeira Assembleia da Campa-
nha Salarial 2019, que acontecerá no dia 22 de fevereiro na sede 
do SINDEMA às 18h. Compareça! Sua presença é fundamental! 
Sem luta, não teremos conquistas!

ATENÇÃO SERVIDORES/AS
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A DEFESA DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL É PAUTA DE LUTA! 

Depois de diminuir o valor do salário mínimo e enviar para 
o Congresso a Medida Provisória (MP) 871/2019, que 
pode acabar com a aposentadoria dos trabalhadores ru-

rais, o governo de Jair Bolsonaro que está tentando acabar com 
a aposentadoria dos trabalhadores do campo e da cidade, deve 
enviar, até o fi m deste mês, uma Proposta de Emenda Constitucio-
nal (PEC) com novas regras para os/as trabalhadores/as do setor 
público e da iniciativa privada. 

De acordo com minuta da proposta vazada pela imprensa, ho-
mens e mulheres terão idade mínima de 65 anos para a aposenta-
doria, não existirá mais aposentadoria por tempo de contribuição, 
e para se alcançar o benefício integral, o/a trabalhador/a terá de 
contribuir por 40 anos. Também querem introduzir a capitalização 
em contas individuais, modelo semelhante ao chileno, hoje alvo 
de grandes manifestações devido ao empobrecimento dos idosos 
no país e que, na prática, vai signifi car o fi m dos pilares de pro-
teção social da Previdência Social, deixando o futuro de milhões 

de brasileiros e brasileiros nas mãos dos bancos através de um 
modelo de capitalização (privado) com contas individuais. Esse 
modelo de capitalização deixa de garantir o salário mínimo e sua 
aposentadoria passa a ser apenas aquilo que o/a trabalhador/a con-
seguir poupar para si mesmo. 

Contra este retrocesso, as Centrais Sindicais convocam, dia 20 
de fevereiro, às 10 horas, em São Paulo, a Assembleia Nacional 
em defesa da Previdência Pública e Contra o Fim da Aposenta-
doria. Organizada e já convocada nos Estados e municípios pelas 
Centrais Sindicais, o encontro tem como pauta principal a defesa 
da previdência pública, aposentadoria e seguridade social, com de-
fi nição de propostas, estratégias e formas de luta. Vamos à Luta!

A Direção do SINDEMA - Sindicato dos Funcionários Pú-
blicos de Diadema vem a público manifestar todo apoio 
à greve geral dos/as servidores/as municipais de Sp pela 

revogação do PL 621/16 (SAMPAPREV), que acontece desde o 
dia 04 de fevereiro de 2019.

Os direitos previdenciários - APOSENTADORIAS E PEN-
SÕES - dos servidores/as públicos/as e de todos/as os/as traba-
lhadores/as assalariados/as, vêm sendo duramente atacados pelos 
governos, bancos, fi nanceiras e fundos privados de previdência, 
interessados nos recursos oriundos da contribuição dos/as traba-
lhadores/as

Na cidade de SP, trabalhadores/as públicos/as municipais es-
tão em GREVE, desde 04 de fevereiro, contra a lei que alterou o 

regime de previdência. Enviada à Câmara Mu-
nicipal de SP pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) 
e aprovada pela maioria dos vereadores, no dia 26/12/2018, sem 
a ampla discussão reivindicada pelos/as servidores/as e por toda 
a sociedade, a lei antecipa a reforma da previdência no município 
de SP, eleva de 11% para 14% a contribuição dos/as servidores/as 
para aposentadoria, numa espécie de “confi sco salarial” e autoriza 
a implantação do sistema de capitalização para as aposentadorias 
através do SAMPAPREV .

Todo apoio à luta do Funcionalismo Público Municipal de 
SP contra o confi sco de salários, em defesa dos direitos dos/as 
trabalhadores/as, dos serviços públicos e contra a REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA! Nenhum Direito à Menos! Vamos à Luta!

NOTA DA DIREÇÃO DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE DIADEMA 
EM APOIO À GREVE DOS/AS TRABALHADORES/AS MUNICIPAIS DE SP
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PÚBLICA E CONTRA O FIM DA APOSENTADORIA


