FEVEREIRO/2020

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

JORNAL DO SINDICATO
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema

LAURO, PREFEITO NOTA
ZERO, FAZ PROPOSTA
INDECENTE!

CATEGORIA VAI
RESPONDER
COM LUTA!

6 DE MARÇO TEM ASSEMBLEIA
ÀS 18H, NA SEDE DO SINDICATO

PAUTAS: >>CAMPANHA SALARIAL 2019 – 2020 >>18 DE MARÇO - GREVE NACIONAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

VEJA NESTA EDIÇÃO: Página 2 >>2020 começa com lutas e greves Página 3>> Prefeito faz
proposta indecente Página 4 >> Mulheres unidas no 8 de Março >> Eleição do SINDEMA
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2020 COMEÇOU COM
MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA!
12 DE FEVEREIRO

12 DE FEVEREIRO

<< Reunião na
UBS Conceição

Reunião na UBS
Paineiras >>

06 DE FEVEREIRO

Conversa com
os/as Servidores/
as na Secretaria
de Obras ...

13 DE FEVEREIRO

Reunião na
Central de
Atedimento

A

direção do SINDEMA desde a primeira semana de janeiro percorre os locais de trabalho, dialogando com os servidores/as,
realizando reuniões e mobilizando a categoria para a luta que temos
pela frente: pelo direito básico a reposição da inﬂação, negado pelo
Prefeito Lauro Michels durante o ano de 2019, em defesa do IPRED
e contra o calote da Prefeitura, contra a Reforma da Previdência, por
melhores condições de trabalho, preparando nossa categoria para a

Greve Nacional da Educação e do Serviço Público contra os ataques ao funcionalismo e o desmonte do serviço público, programada
para o dia 18 de Março de 2020.
A hora é agora, mais uma vez vamos construir nossas lutas e
vitórias com participação e união de toda a categoria.
LUTE PELO HOJE E PELO AMANHÃ. FAÇA A SUA PARTE!

COMBINE COM OS SERVIDORES/AS DO SEU LOCAL DE TRABALHO E MARQUE UMA
CONVERSA COM O SINDEMA PELO TELEFONE: 4053-2930 #NenhumDireitoAMenos
FOTO: LUIZ CARVALHO/SINDIPETRO

PETROLEIROS EM GREVE DEFENDEM
EMPREGOS, SALÁRIOS E SOBERANIA

2

020 começou com
a maior greve dos
petroleiros desde 1995.
Mais de 121 unidades
paralisaram em todo o país com 21.000 grevistas, após o anúncio de
1000 demissões numa unidade do Paraná.
Mesmo diante de ameaças e bloqueio da grande mídia que tentou esconder o movimento, a categoria petroleira se manteve ﬁrme
em greve durante 20 dias e conseguiu a suspensão temporária das
demissões e a abertura de negociações com a empresa, com a me-

diação do Tribunal Superior do Trabalho e do Ministério Público.
No dia 20 de fevereiro, assembleias em todo o país decidiram pela
suspensão da greve até o dia 6 de março, durante o período da negociação.
A defesa da Petrobrás e a solidariedade ativa com a categoria
petroleira é um dever de toda a classe trabalhadora, em especial dos
servidores públicos, pois a entrega do petróleo é escoar para os capitalistas estrangeiros toda a imensa riqueza que deveria ser revertida
para o bem comum, para a saúde, a educação e o serviço público de
qualidade.

ADIADO 2º TURNO DA DESTRUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL. A LUTA CONTINUA!

A

pós muita luta, os servidores públicos estaduais conseguiram
barrar a votação do 2º turno da votação da antirreforma da previdência de Dória, que queria liquidar a fatura antes do carnaval, fazendo a votação no dia 19 de fevereiro. Em dezembro, o movimento
conseguiu 4 liminares que impediram a tramitação do projeto na Assembleia Legislativa. Porém, no dia 18 de fevereiro o governo Dória
conseguiu derrubar as liminares e os deputados governistas covardemente votaram rapidamente o projeto em 1º turno, numa votação apertada com apenas 1 voto a mais que o necessário para a sua aprovação.
Entre os que se colocaram contra o funcionalismo público está o

único deputado estadual de Diadema, Márcio da Farmácia, que mostrou o seu lado votando pela destruição da previdência dos servidores estaduais. Pressionar os deputados nas suas redes sociais, nos
gabinetes e nas cidades onde vivem é fundamental para que mudem
de voto no 2º turno que deve acontecer no dia 3 de março.
Bora lá, reforçar a luta dos servidores estaduais, pressionando o
Márcio da Farmácia!
Telefone: 3886-6408 / 6409
E-mail: marciodafarmacia@al.sp.gov.br
Facebook: www.facebook.com/marciodafarmacia
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LAURO, PREFEITO NOTA ZERO, Prefeitura faz chantagem
ARROCHA SALÁRIOS E MENTE na Mesa de Negociação
Reajuste é direito nosso, vamos à luta!

O

s gastos com pessoal da Prefeitura de
Diadema estão abaixo do limite prudencial estabelecido pela LRF. De acordo
com o último relatório trimestral, este gasto
chegou a 50,7% da receita corrente líquida.
Durante todo o ano de 2019, a Prefeitura
alegou que assim que a folha baixasse de
51,3% concederia a reposição anual da inﬂação, que é um direito constitucional dos servidores públicos. Mas não é
isto que acontece, o prefeito mente e foge das suas obrigações.
LEIA COM ATENÇÃO:
1) Ofício Gabinete do Prefeito 091/19 de 24/05/2019
“reiteramos a nossa posição de conceder aumento salarial assim que a situação ﬁscal do município apresentar melhora, ou seja, que o percentual de
gastos com a folha de pagamento seja inferior a 51,3% do total da receita,
visto que atualmente estamos com percentual de aproximadamente 54,5%.”
2) Ofício Gabinete do Prefeito 131/19 de 09/08/2019
“Reforçamos mais uma vez que nosso compromisso é conceder aumento
aos servidores em valor superior ao Dieese e ao INPC, sendo 4%, assim
que a LRF permitir”.
3) Ofício Gabinete do Prefeito 146/2019 de 04/10/2019
“ informamos que passaremos a analisar mensalmente o fechamento das
contas e que a nossa proposta de conceder o reajuste salarial continua
mantida e condicionada a melhora da situação ﬁscal e o índice de gastos
com o pessoal inferior a 51,3%”.

INADIMPLÊNCIA E INCOMPETÊNCIA

Michels quer “lei” para dar o
calote no IPRED

E

m dezembro do ano passado, o prefeito sorrateiramente tentou aprovar na Câmara uma lei para autorizar a suspensão do pagamento da
alíquota suplementar que cabe ao empregador. A categoria respondeu rapidamente a convocação do Sindicato e impediu a votação, obrigando que
o projeto de lei fosse retirado da Câmara Municipal.
Nunca houve tanta terceirização na Prefeitura de Diadema. Juntamente
com os sucessivos calotes, esta é a verdadeira causa dos problemas ﬁnanceiros do IPRED. Somente com o ﬁm das terceirizações, com a contratação por
concursos públicos é que teremos um IPRED forte, capaz de assegurar uma
aposentadoria tranquila para os servidores municipais.
Esta é a nossa luta, este é o nosso compromisso! Jamais permitiremos
legalizar calotes e enfraquecer o IPRED!

VOCÊ VAI DOAR SEU REAJUSTE PARA O LAURO MICHELS?
VEJA QUANTO ISTO SIGNIFICA A MENOS NO SEU BOLSO
Remuneração

Inﬂação

Perda no
mês

Perda em
01 ano*

Perda em
02 anos

Perda em
05 anos

R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 4.000,00
R$ 5.000,00

4%
4%
4%
4%
4%

R$ 40,00
R$ 80,00
R$ 120,00
R$ 160,00
R$ 200,00

R$ 533,33
R$ 1.066,67
R$ 1.600,00
R$ 2.133,33
R$ 2.666,67

R$ 1.066,67
R$ 2.133,33
R$ 3.200,00
R$ 4.266,67
R$ 5.333,33

R$ 2.666,67
R$ 5.333,33
R$ 8.000,00
R$ 10.666,67
R$ 13.333,33

*Remuneração + 13º salário + 1/3 de férias

N

o dia 18 de fevereiro de 2020 houve mais uma mesa
de negociação do Sindicato com a Prefeitura. Esta reunião seria simplesmente para acertar os detalhes do pagamento do reajuste de 4%, uma vez que os gastos com pessoal computados para ﬁns da LRF estão abaixo do limite.
Mas não foi isto o que aconteceu. Os emissários do
Prefeito disseram que só terá reajuste se o Sindicato concordar com o calote que a Prefeitura quer dar no IPRED,
deixando de pagar as alíquotas suplementares de obrigação
dos empregadores.
Isto é uma afronta, uma atitude que compromete um
princípio básico de qualquer negociação que é a seriedade,
a boa fé e a palavra de honra.
Não tem jeito, quem não honra o que escreve não merece credibilidade! Agora é hora de arrancar o reajuste de
direito com a categoria na rua, lembrando que em 2019 tivemos ZERO de reajuste, e que a inﬂação de 2019 a 2020
disparou e a cada dia sobram mais dívidas e falta salário no
ﬁm do mês.

DIA 06 DE MARÇO, ÀS 18H,
TEM ASSEMBLEIA NO SINDEMA!
PREPARAR A CAMPANHA SALARIAL 2020.
GREVE NACIONAL EM DEFESA DO SERVIÇO
PÚBLICO.
Faça a sua parte, venha para a luta!

Além de definir o plano de luta para arrancar
o reajuste 2019, e aprovar a pauta da Campanha
Salarial 2020, a assembleia também vai debater a
adesão dos servidores municipais a GREVE NACIONAL DO DIA 18 DE MARÇO, em defesa do serviço público para a população trabalhadora, dos
direitos dos trabalhadores e contra as privatizações. Os sindicatos do setor privado vão fazer
atos e mobilizações em apoio ao setor público.
Esta greve, convocada pela educação e demais
setores do serviço público é uma resposta aos ataques do governo Bolsonaro, que chama servidores de parasitas, propõe a demissão de servidores
concursados, o congelamento de crescimentos na
carreira, biênios e quarta parte, a redução de salários com a redução da jornada de trabalho
Além dessas medidas que já estão no Congresso Nacional, o governo pretende enviar em
março a chamada Reforma Administrativa, que
prevê o fim do direito à estabilidade, a redução
dos pisos salariais, a extinção de carreiras e a redução de postos de trabalho em todo o serviço
público, preparando a privatização total da Educação e da Saúde.
Esses ataques não prejudicam apenas as servidoras e servidores. Afetam o acesso dos trabalhadores e da população mais pobre à educação,
saúde e demais direitos sociais garantidos na
Constituição.
Participe da assembleia e
junte-se à luta em defesa dos serviços públicos! Em Diadema e no
Brasil, a luta é uma só!
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MARÇO, MÊS DE LUTA DAS MULHERES

Trabalhadoras do Brasil, unidas!

A

través de muitas lutas, as mulheres conquistaram direitos. Mas
desde o golpe de 2016, juntamente com a destruição dos direitos da classe trabalhadora, são profundos os retrocessos que atingem
as mulheres com a escalada da violência e dos feminicídios.
Ao mesmo tempo em que se constrói o discurso de negação aos
direitos políticos, econômicos e individuais das mulheres, as políticas públicas são destruídas, a exemplo do ﬁm das políticas de combate e prevenção às violências contra as mulheres, e o fechamento
de delegacias especializadas e casas de acolhimento às vítimas.
A maioria das mulheres brasileiras (56,9%) são chefes de família e vivem com seus ﬁlhos abaixo da linha da pobreza. A existência de famílias cuja única renda é provida por mulheres é uma
constante na sociedade brasileira.
A reforma da previdência ao aumentar a idade mínima e o
tempo de contribuição para o acesso à aposentadoria desconsidera
as jornadas dupla e tripla com o trabalho doméstico.
A Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos
públicos por 20 anos, retrocede as políticas de inclusão social, saúde e educação para assegurar o pagamento dos banqueiros, verdadeiros parasitas e sanguessugas da sociedade.

8

Março

DIA INTERNACIONAL
DA MULHER

A crise aumenta a desigualdade entre homens e mulheres, uma
vez que são as mulheres que mais sofrem com baixos salários,
condições precárias de trabalho, dupla jornada e responsabilização
pelo cuidado com ﬁlhos, idosos e pessoas com deﬁciência.
As manifestações do dia 8 de março, a Marcha das Margaridas
e das Mulheres Negras mostram a disposição de luta das mulheres e
impulsionam o movimento sindical contra a destruição dos direitos.
A luta pelos direitos das mulheres está totalmente relacionada
com a luta em defesa dos serviços públicos.
O SINDEMA conclama a todas as mulheres, trabalhadoras da
Prefeitura de Diadema, a participar ativamente das atividades organizadas para o mês de março, com destaque para as manifestações do dia 8, dia internacional de luta das mulheres.
É nas ruas, unidas na luta que conquistamos direitos!
Todas no 8 de Março Uniﬁcado na Avenida Paulista!

8 DE MARÇO DE 2020 | S. PAULO | ATO DAS MULHERES CONTRA BOLSONARO!
POR NOSSAS VIDAS, DEMOCRACIA E DIREITOS! JUSTIÇA PARA MARIELLE, CLAUDIAS E DANDARAS!

Concentração a partir das 14h na Av. Paulista, 1853 (Parque Mário Covas - duas quadras pra frente do MASP)
Atenção Servidores/as Sócios/as do SINDEMA:

DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2020 TEM ELEIÇÃO DA NOVA DIREÇÃO DO SINDICATO
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE DIADEMA PARA O TRIÊNIO 2020-2023
Votam nas Eleições para a escolha da nova Direção do SINDEMA,
servidores/as associados do Sindicato até o dia 12 de fevereiro de
2020, conforme determina o Estatuto da nossa Entidade.
Para a votação, teremos 16 urnas: 11 urnas itinerantes que percorrerão os equipamentos da Prefeitura das 7h às 20h e 5 urnas ﬁxas:
• Na Sede do Sindicato – horário das 8h às 19h
• No Complexo Obras/Transporte/Viaduto/Máquinas Pesadas/ Usina de Asfalto – horário das 7h às 16h;
• No Complexo Quarteirão da Saúde – no horário das 9h às 21h;

• No Hospital Público Municipal – horário das 9h às 21h; e
• Na Central de Atendimento – horário das 9h às 17h.
O prazo para a inscrição das chapas teve início no dia 18 de fevereiro e termina no dia 28 de fevereiro de 2020, conforme ampla
divulgação. Acesse as informações completas do processo eleitoral
no site do SINDEMA (www.sindema.org.br).
Para votar, os/as associados/as devem apresentar um documento original com foto.
Participe! Sindicato forte, Sindicato de Luta é você quem faz!

EXPEDIENTE BOLETIM DO SINDICATO é uma publicação do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema.
Direção do Sindicato: José Aparecido da Silva – Neno (Presidente), Mara Neide Ferreira Linhares Hora, Roseli Aparecida de Souza, Shedd Pegáz, Ana Maria da Silva Santos, Estela Baptista da Silva, Ritchie Soares
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Daniel Gonçalves da Costa, Edneia Aparecida da Silva Andrade, Maria Aparecida de Morais Ribeiro, Dario Felix da Silva, Maria do Socorro Barbosa de Mesquita, Willian Aguiar do Prado, Renilva Mota Ferreira,
Benedito de Oliveira Lima, Ana Paula do Rosário Luiz, Rafael Demarchi Rodrigues. Conselho Fiscal: Renata de Augusto Lima, Ana Lúcia de Abreu, Antônio Carlos Gonzaga. Suplentes do Conselho Fiscal:
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