
JORNAL DO SINDICATO 
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema 

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADEMARÇO/2019

APROVADA A PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES 2019 

Esse foi o recado dado pelos/as trabalhadores/as que parti-
ciparam da Assembleia de Aprovação da Pauta de Reivin-
dicações da Campanha Salarial 2019, realizada no dia 22 
de fevereiro, na sede do Sindicato. 

Foi aprovada a luta por reajuste salarial de 7%, a recomposição 
do valor de todos os benefícios como Vale Alimentação e subsídio 
do Convênio Médico e extensão do Vale refeição para todos/as, a 
defesa dos direitos previstos em lei e do nosso IPRED. 

Os/as servidores/as debateram a proposta de Reforma da Pre-
vidência de Bolsonaro, que quer impor à classe trabalhadora uma 
retirada de direitos sem precedentes, com a destruição da aposenta-
doria e dos direitos previdenciários. Diante dos ataques o governo 

federal a assembleia aprovou a participação integral no calendário 
de lutas e mobilização contra a Reforma da Previdência convocada 
pela CUT. 

No dia 28 de fevereiro, a Direção do Sindicato protocolou as 
Reivindicações da Campanha Salarial 2019 junto a Administração 
Municipal, e pleiteou o agendamento de Mesa de Negociação para 
dar início as discussões com o governo municipal. 

A Campanha Salarial 2019 e a luta contra a Reforma da Pre-
vidência vão exigir muito companheirismo e consciência de classe 
para juntos/as vencermos estas batalhas! 

Vamos à Luta! Nenhum direito a menos! 
Juntos/as somos mais fortes!

Confira aqui os Itens prioritários da Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial 2019

NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA!

A luta dos/as servidores/as municipais 
de Diadema vai continuar forte em 2019!

 7 % de reajuste salarial (Reposição da inflação - ICV Dieese de março/2018 a fevereiro/2019 mais reajuste para início da recomposição das perdas).

 Enquadramento dos/das atuais ocupantes do cargo de Agente de Serviços de Cozinha I na referência 2 e extinção imediata da referência 1 refletindo no aumento real do piso salarial.

 Reajuste do vale refeição para R$ 33,27 por dia (mesmo valor dos funcionários/as da Câmara de Diadema) e ampliação do benefício para todos/as os/as servidores/as.

 Reajuste imediato do vale alimentação de R$ 312,73 para R$ R$ 467,65 (cesta básica Dieese) e pagamento de dois benefícios para ocupantes de dois cargos.

 Reajuste de 15% no valor do subsidio do Convenio Médico.

 Pagamento das férias proporcionais à jornada de trabalho suplementar e horas extras exercidos no período aquisitivo aos/as servidores/as estatutários.

 Pagamento em dia das contribuições patronais e cumprimento pontual de todos os acordos vigentes de parcelamento das dívidas da Prefeitura de Diadema para com o IPRED.

 Garantia de todos os direitos previstos em lei, no Estatuto dos Funcionários Públicos de Diadema, no Estatuto do Magistério e no Estatuto da Guarda Municipal de Diadema.

Confira na página 4 a AGENDA DE LUTA!

Acesse nosso site e confira a pauta completa: www.sindema.org.br
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A REFORMA DA PREVIDÊNCIA NÃO ACABA COM PRIVILÉGIOS!  
ACABA COM SUA APOSENTADORIA E REDUZ SEU SALÁRIO!

IDADE MÍNIMA 

A proposta de Bolsonaro quer estabelecer a ida-
de mínima de 65 anos para homens e 62 anos 
para as mulheres e aumentar o tempo mínimo 
de contribuição para 25 anos para que os servi-
dores tenham acesso a 60% do valor do benefí-
cio. Para receber o valor integral, os servidores 
terão de contribuir por pelo menos 40 anos.

Pelas regras atuais, os homens se aposentam aos 60 anos com, no 
mínimo, 35 anos de contribuição e as mulheres com 55 anos e 30 
de contribuição. Os servidores que ingressaram no serviço publico 
a partir de 2003, data da aprovação da Emenda Constitucional 41, 
não recebem mais o salário integral da ativa quando se aposentam. 

PROFESSORES/AS

Os professores e professoras serão uma das 
categorias mais penalizadas, se a reforma for 
aprovada.

A PEC prevê idade mínima obrigatória para 
aposentadoria da categoria de 60 anos para 
homens e mulheres e aumenta o tempo mí-

nimo de contribuição para 30 anos. Quem cumprir esses requisi-
tos terá direito a 80% do valor do benefício. Para ter direito a 100% 
do benefício é preciso contribuir durante 40 anos. 

Pelas regras atuais, as professoras se aposentam com benefício in-
tegral quando completam 50 anos de idade e 25 anos de contribui-
ção e os professores, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição.

APOSENTADORIA MENOR E  
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO MAIOR

O servidor que se aposentar com 25 anos de 
contribuição receberá apenas 60% da mé-
dia salarial. A cada ano a mais trabalhado, 
o valor do benefício aumenta em 2%. Para 
receber 100% será preciso contribuir por 40 
anos, assim como os trabalhadores da inicia-
tiva privada. O cálculo para o valor do be-

nefício passará a contabilizar todos os salários e não mais os 80% 
mais altos, como é hoje. Com isso, o valor do benefício das futuras 
aposentadorias será bem menor.

FIM DO FGTS DOS CELETISTAS APOSENTADOS

Se a reforma da Previdência for aprovada, 
trabalhadores/as celetistas perderão o di-
reito a multa de 40% sobre os depósitos efe-
tuados no FGTS quando se aposentarem e 
continuarem trabalhando na Prefeitura, 
que também não precisará mais recolher o 
FGTS dos funcionários aposentados.

SALÁRIOS LÍQUIDOS MENORES 

Bolsonaro quer o aumento imediato de 
11% para até 14% da alíquota de contri-
buição previdenciária dos servidores pú-
blicos. Mas o confisco não fica por aí: os 
governos em todos os níveis poderão criar 
contribuições extraordinárias para os re-
gimes próprios, ou seja, a sua alíquota de 

contribuição poderá chegar a 22% do salário, conforme a remune-
ração, após 180 dias da data aprovação da Reforma. 

Com essas novas alíquotas, o governo impõe redução salarial ao 
conjunto do funcionalismo público já que os salários líquidos serão 
reduzidos em razão do aumento da alíquota. A PEC da Reforma 
limita incorporação de gratificações e estabelece a obrigação do 
poder público instituir previdência complementar, nos moldes da 
capitalização, em 2 anos.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 6/2019 (Reforma da Previdência) apresentada pelo 
presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados no dia 20 de fevereiro promove o desmonte da 
Seguridade Social e a destruição da aposentadoria do conjunto da classe trabalhadora, seja do setor 
publico (regimes próprios de previdência) ou do setor privado (regime geral da previdência) e atingirá 
os direitos de mais de 60 milhões de contribuintes da previdência social.

Conheça os principais ataques aos/as servidores/as públicos/as que constam na proposta da Reforma da Previdência: 
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A Reforma retira da Constituição prati-
camente todas as regras que regem os direitos 
previdenciários no Brasil e passa a permitir 
que futuras mudanças sejam feitas por lei 
complementar. Uma emenda à Constituição 
precisa de três quintos dos votos dos parla-
mentares (308 votos na Câmara e 49 no Se-
nado). A lei complementar requer apenas 257 
votos na Câmara  e 42 votos no Senado. Se a 
Reforma da Previdência passar  vai ficar mais 
fácil piorar o sistema e a vida do trabalhador.

O QUE É A 
CAPITALIZAÇÃO?
A capitalização da Previdência é como uma poupança pessoal 
do trabalhador. Ele tem de depositar obrigatoriamente todos os 
meses um percentual do seu salário nessa conta individual para 
conseguir se aposentar no futuro. Essa conta é administrada pelo 
sistema financeiro, que podem utilizar parte do dinheiro para es-
pecular no mercado financeiro e com nenhuma garantia no caso 
de falência do banco. Ou seja, é um instrumento do sistema finan-
ceiro para transformar o direito à aposentadoria em mercadoria a 
ser vendida para os bancos lucrarem.

No modelo de capitalização não tem a contribuição do emprega-
dor nem do Estado. Ou seja, se já não é fácil garantir a aposen-
tadoria com a contribuição do trabalhador, governo e empresa, 
imagina o trabalhador sozinho, que ainda precisa se virar em um 
mercado de trabalho informal e desregulamentado pela reforma 
Trabalhista. Sua aposentadoria passa a ser apenas aquilo que o tra-
balhador conseguir poupar para si mesmo.

NÃO ACREDITE  

NA PROPAGANDA 

ENGANOSA DO  

GOVERNO!  

NÃO EXISTE PRIVILÉGIO 

NAS APOSENTADORIAS  

DOS/AS TRABALHADORES/AS!

O governo está gastando milhões em propaganda dizendo que 
a Reforma vai acabar com “privilégios”. Não caia nessa! Que-
rem mesmo é acabar é com o direito do trabalhador a ter apo-
sentadoria digna e dar lucros para os bancos e empresários. 
Protegem as empresas ignorando os R$ 426 bilhões que de-
vem ao INSS. Este valor equivale a três vezes o chamado déficit 
da Previdência em 2016.  O governo forja um déficit que não 
existiria se as empresas pagassem as suas dívidas e o próprio 
governo não desviasse os recursos através da famigerada DRU 
– Desvinculação de Receitas da União. As mudanças propostas 
na reforma da Previdência não resolvem nenhum destes pro-
blemas. É uma reforma contra o povo trabalhador.

MAIS DESTRUIÇÃO DE DIREITOS PELA FRENTE 

PREVIDÊNCIA 
PRIVADA 
Contribuição de  
R$ 76,32 (ao mês)  
por 35 anos
Receberá  

R$ 224,95

PREVIDÊNCIA  
PÚBLICA ATUAL
Contribuição de  
R$ 76,32 (ao mês) 
por 35 anos
Receberá  

R$ 954,00

(CAPITALIZAÇÃO)



GOVERNO 
BOLSONARO  
QUER SUFOCAR A  
ORGANIZAÇÃO 
SINDICAL!

Na véspera do 
Carnaval, Bolso-
naro editou Me-
dida Provisória 
cujo objetivo é 
sufocar sindicatos 
e centrais sindi-
cais para aniqui-
lar a organização 
sindical e barrar 
a luta contra a 
Reforma da Pre-
vidência. 

A medida provi-
sória (MP 873/2019) proíbe sindicatos de descontarem a 
contribuição  sindical diretamente no holerite. Para Bolso-
naro pode descontar tudo na folha de pagamento – emprés-
timo bancário, convênio médico, supermercado – menos a 
mensalidade sindical!

De acordo com esta MP, o pagamento da contribuição sin-
dical só poderá ser feito por boleto bancário, encaminhado 
à residência do empregado. É um ataque inconstitucional e 
tem como objetivo inviabilizar a sobrevivência das organi-
zações sindicais. O Sindema em conjunto com os demais 
sindicatos e Centrais Sindicais adotarão as medidas jurídi-
cas e ações que forem cabíveis para barrar mais esse ataque 
aos direitos dos/as trabalhadores/as.

Mais do que nunca, a luta nas ruas e a pressão no Congres-
so Nacional serão fundamentais para barrar a aprovação da 
reforma da Previdência e essa MP que tenta aniquilar as 
entidades sindicais. 
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Fique por dentro de nossas lutas, atividades e convênios:
Acesse nosso site: www.sindema.org.br
E siga-nos no Facebook: facebook.com/sindema.org

08 DE MARÇO É DIA DE LUTA! 
Ameaça de Reforma da Previdência e demais ataques às mulheres 
reforçam a luta do 8 de março.

No Dia Internacional de Luta das Mulheres 
deste ano, em 8 de março, movimentos de 
mulheres, CUT e sindicatos irão às ruas em 
defesa da democracia, dos direitos, contra 
a reforma da Previdência e o feminicídio. 
Na capital paulista, a concentração será às 
16h, em frente ao Masp. Mais do que nunca 
temos que ocupar as ruas para defender 

nossos direitos e a nossa vida! Lutar pelo direito das mulheres é uma 
tarefa do conjunto da classe trabalhadora!

Rumo à greve geral!
22 DE MARÇO É DIA DE MOBILIZAÇÃO E LUTA  
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
O próximo passo na luta contra a Reforma da Previdência, decidido 
pela CUT e todas as demais centrais sindicais  será a realização do 
Dia Nacional de Luta e Mobilização em Defesa da Previdência, em 22 
de março. A mobilização é um passo importante rumo a uma greve 
geral em defesa das aposentadorias.
Intensificar a  pressão junto aos parlamentares, seja em suas bases 
eleitorais ou nos aeroportos, em todos os locais onde eles circulem 
também faz parte da estratégia que visa derrotar a proposta de Bol-
sonaro que aniquila a Previdência.   
Reaja e lute pelo seu direito à aposentadoria!

Atenção Educação! Assembleia Setorial 
DIA 15 DE MARÇO, ÀS 18 HORAS, NO SINDICATO 
Eleição de Representantes nas Comissões,  1/3 da Jornada e demais 
pautas específicas da educação  

Curso DIEESE  
ENTENDA OS PREJUÍZOS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA  
DIA 23 DE MARÇO, DAS 08 ÀS 12 HORAS, NO SINDEMA

Audiência Pública do IPRED 
DIA 29 DE MARÇO ÀS 18 HORAS NA CÂMARA MUNICIPAL 
DE DIADEMA

EXPEDIENTE                      JORNAL DO SINDICATO é uma publicação do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema.
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ASSEMBLEIA APROVOU PARTICIPAÇÃO  
NAS LUTAS CONTRA A  
REFORMA DA PREVIDÊNCIA!

AGENDA DE LUTA


