ABRIL/2021

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

JORNAL DO SINDICATO
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema

CAMPANHA
SALARIAL
2021

14
ÀS 19 H
DIA

CALENDÁRIO DE ABRIL
Live “Em defesa do SUS:
os impactos da reforma
administrativa”
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Live “Os direitos dos
servidores contaminados
pelo COVID”

ASSEMBLEIA DA CAMPANHA SALARIAL

30/04 (SEXTA-FEIRA), ÀS 18H, PELO ZOOM

Acesse o link no site do Sindema: www.sindema.org.br
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Só a luta da classe trabalhadora
pode salvar o Brasil!

CUT lança Campanha Nacional Contra
a Reforma Administrativa e em Defesa
dos Serviços Públicos
Aos 4 meses de 2021, o número de mortos pela Covid-19 no
Brasil saltou de 200 até dezembro para assombrosos 350 mil. O país
caminha para 5 mil mortes diárias, indicando uma aceleração catastrófica da doença, devido às novas cepas, à ausência de medidas adequadas de distanciamento social e a desastrosa política de vacinação
adotada pelo governo federal. O capitão-presidente Jair Bolsonaro é
o maior aliado do vírus.
O país caminha para meio milhão de mortos, com dezenas de
milhões de famintos e desempregados, com parte majoritária da população sendo submetida a um imenso sofrimento mental e a todo
tipo de violência.
Junto com a pandemia, a fome também segue avançando. A interrupção por vários meses do auxílio-emergencial, o crescimento do
desemprego, que atinge 40 milhões de pessoas, e a inflação empurram
a maioria da população brasileira para uma situação insuportável. As
políticas implementadas pelo governo federal só fazem aumentar o
sofrimento da classe trabalhadora, principalmente pelos ataques ao
serviço público e cortes em todas as áreas de interesse social.

Os servidores públicos, que mais do que nunca deveriam ser
valorizados, estão sendo atacados impiedosamente com congelamento de salários, de biênios e quarta-parte com as já aprovadas
LC 173 e EC 109. Além das ameaças de destruição de planos de
carreiras, fim da estabilidade e dos concursos públicos e privatização da saúde, educação e assistência que estão na PEC 32 – Reforma Administrativa.
Só uma grande onda de lutas sociais reverterá a catástrofe e a
destruição de direitos. E mesmo com as restrições e o isolamento social é preciso construir formas de luta e de resistência, é preciso colocar a classe trabalhadora em movimento. É preciso radicalizar na
luta contra o governo genocida e suas políticas de ataques ao serviço
público, convocando variadas formas de paralisação nacional e greves gerais contra este governo que está matando o povo brasileiro.
Vacinação para todas e todos! Auxilio-emergencial de R$
600,00! Emprego e renda! Fim dos ataques aos servidores públicos!
Só a luta coletiva e unificada da classe trabalhadora pode salvar
o Brasil! Fora Bolsonaro!

A REFORMA ADMINISTRATIVA VAI AFETAR TODOS
OS SERVIDORES E AS POLÍTICAS PÚBLICAS
A reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro busca a privatização dos serviços públicos. O Estado passa a ter um
papel “subsidiário”, ou seja, será complementar aos interesses da iniciativa privada. É a destruição de todas as conquistas dos servidores
públicos e da população desde a Constituição de 1988.
Veja os principais pontos da Reforma Administrativa de Bolsonaro:
Vai criar vínculos trabalhistas precários para o serviço público sem
a realização de concurso.
Vai ampliar o poder do Executivo para extinguir e transformar
cargos, órgãos, autarquias e funções - dá poder absolutista para presidente, governadores e prefeitos fecharem empresas, autarquias e
institutos, sem passar pelo legislativo.
Vai acabar com a estabilidade dos servidores, provocando a descontinuidade dos serviços e facilitando a corrupção e utilização da máquina pública para fins particulares e não para as demandas sociais
Vai possibilitar a retirada de direitos e benefícios

Vai permitir a redução de jornada de trabalho com a redução de
salário
Vai acabar com os adicionais por tempo de serviço (quarta-parte,
biênio) e qualquer bônus relacionado ao tempo de serviço.
Vai proibir o pagamento da indenização de valores não previstos
em lei e os reajustes salariais retroativos.
A reforma administrativa vai atingir também as aposentadas/os
e, no médio prazo, inviabilizar os Institutos de Previdência. Como as
prefeituras poderão contratar os servidores por prazo indeterminado e
ligados ao Regime Geral de Previdência, haverá menos ingressos de
servidores estatutários. Com isso, as previdências municipais poderão ser inviabilizadas, além de aumentos insuportáveis na contribuição
previdenciária dos inativos. Além disso, novas formas de contratação
vão quebrar o direito a paridade garantida nas reformas da previdência
de 2003 e de 2019, para quem ingressou antes de 2003.
É preciso uma forte e unitária mobilização dos servidores de
todas as esferas para derrotar este ataque letal do governo Bolsonaro.
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Confira aqui os Itens
prioritários da Pauta
de Reivindicações da
Campanha Salarial 2021
Reposição da Inflação
de 14, 73% (inflação
acumulada no período
de 2019 a 2021). A inflação
de 2021 é 6,22%, o restante
refere-se às perdas do
governo Michels.
Reajuste no vale-refeição
e pagamento para todos/
as os/servidores/as.

PLENÁRIAS SETORIAIS DEBATERAM
AS REIVINDICAÇÕES PARA A
CAMPANHA SALARIAL 2021
Durante todo o mês de março, o Sindema promoveu de forma
virtual 5 plenárias setoriais que contaram com a participação de cerca de 180 servidores de todos os setores, onde foram debatidas as
propostas e reivindicações para a campanha salarial 2021. As principais questões levantadas e preocupações nas plenárias foram com os
baixos salários, valores dos benefícios e as condições de trabalho na
pandemia, além das questões específicas das diferentes áreas.

A PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2021 FOI
APROVADA DIA 25 DE MARÇO
No dia 25 de março, mais de 90 servidoras e servidores participaram, de forma remota, da 1ª Assembleia da Campanha Salarial
2021. Com muito debate sobre a conjuntura e demonstrações de disposição de luta foram aprovadas por unanimidade as reivindicações
abaixo, além de outras pautas importantes para as/os servidoras/es
como a implantação das Mesas Setoriais para negociação das pautas específicas de cada setor, a regulamentação do teletrabalho e a
instituição da Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral
na PMD.

LUTAR PARA CONQUISTAR
O Plano de Lutas da categoria para o mês de Abril envolve a
mobilização nos setores e nas redes sociais, debates sobre Reforma
Administrativa, EC 109 e LC 173 além de mobilização em torno da
Saúde em todo o mês de abril como desdobramento do Dia Mundial
da Saúde, que aconteceu no dia 7 de abril.
A Direção do SINDEMA oficializou a Administração Municipal sobre a Pauta aprovada e solicitou agendamento de reunião para
início das negociações.
Nova Assembleia da Categoria será realizada no dia 30 de
Abril, às 18:30 horas, pelo aplicativo ZOOM.
A Campanha Salarial 2021 nesta conjuntura de ataques ao serviço público e aos direitos das/os servidores/os que vivemos exigirão muito companheirismo e consciência de classe para juntos/as
enfrentarmos as duras batalhas. Só a organização e a luta garantem
conquistas. Juntos/as somos mais fortes!
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Pagamento de
vale-alimentação
de acordo com valor
da cesta básica do
DIEESE (hoje Valealimentação é R$
325,05 / cesta básica
do DIEESE para a
cidade de SP em
janeiro/2021 –
R$ 654,15).

Adequação do piso salarial de R$ 1.106,15 para R$
1.272.60 (referência 2) (extinção da referência 1
com enquadramento dos/as Agentes de Serviços
de Cozinha I na referência salarial 2).

$

Reajuste de 12% no valor do subsídio do
Convênio Médico e pagamento para todos os/
as servidores/as, independente da adesão ao
convenio médico oferecido pelo SINDICATO.
Garantia de 10% das vagas disponíveis para os/as
servidores/as municipais de baixa renda e sem
moradia na demanda prioritária da Prefeitura
para atendimento pelos Programas Habitacionais.

Acesse nosso site e confira a pauta completa

ASSEMBLEIA APROVOU CAMPANHA
DE SOLIDARIEDADE DE CLASSE
Com a inflação corroendo os salários da classe trabalhadora e o agravamento da situação econômica,
muitos servidoras e servidores, especialmente aqueles que recebem os salários mais baixos da Prefeitura, estão sendo
relegados à situação de pobreza extrema, sem condições de suprir
alimentação básica de suas famílias, pagar o aluguel e outras despesas. O piso salarial da Prefeitura é de R$ 1.106,15, muito próximo do salário mínimo (R$ 1.100,00)
Na Assembleia de 25 de Março, foi aprovada a realização de
Campanha Solidária para ajudar os trabalhadores/as municipais
que estão passando dificuldades.
Para a doação de alimentos: agendamento pelo WhatsApp (011)
99431- 7709 ou pelo e-mail secretariageral.sindema@gmail.com
Para doação em dinheiro: transferência bancária
ou depósito para a conta do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema. Caixa Econômica
Federal, Agência: 0248. Conta corrente: 3202-0.
CNPJ: 55.048.201/0001-50. Operação 003. Você
pode fazer um PIX usando o QR CODE ao lado!

Seja Solidário! Sua contribuição é muito importante!

JORNAL DO SINDICATO

ABRIL 2021 - Pág.

4

SINDEMA COBRA RESPOSTAS
DA PREFEITURA SOBRE
DEMANDAS DA SAÚDE

INICIADA A VACINAÇÃO DOS
SERVIDORES/AS DA EDUCAÇÃO

S

em doses suficientes para a vacinação em massa nos municípios,
fundamental para o controle da pandemia, teve início no sábado,
dia 10 de abril, a vacinação dos profissionais da educação. Cerca de
1.000 servidores das escolas municipais foram vacinados no sábado.
De acordo com a base de dados da Prefeitura, há 2.427 servidores
ativos lotados na Secretaria Municipal de Educação, sendo 1.340
com menos de 47 anos. Isso sem contar os/as estagiários/as de Pedagogia e outras licenciaturas lotados/as nas escolas municipais que
fazem parte dessa faixa etária, professores/as que estão envolvidos
em frentes de apoio à escola, profissionais que atuam na Secretaria
de Educação e na Fundação Florestan Fernandes.
Com o decreto em vigor, as escolas municipais seguem até 5 de
maio com aulas e atendimentos remotos. Até o dia 26 de março, mesmo sem aulas presenciais, a Direção, Administrativos e Operacionais
permaneciam em trabalho presencial. A mobilização da categoria a
partir das orientações do sindicato, a atuação da CIPA, a interlocução
com a Câmara Municipal e com vários dirigentes da Administração,
foram fundamentais para que a negociação com a Secretaria Municipal de Educação tivesse um desfecho satisfatório, com o atendimento
total das reivindicações apresentadas pelo SINDEMA.
Volta às aulas somente com vacinação e condições sanitárias
nas escolas municipais!
Seguimos na luta em defesa de vacinação para tod@s, em defesa dos serviços públicos e da população de Diadema! Junt@s somos
mais fortes!

Operacionais da educação receberão o adicional
de insalubridade
Além do fechamento das escolas durante o mês de abril, nossa
luta e força da nosso mobilização garantiram o pagamento da insalubridade aos servidores operacionais da educação, que terão
salários integrais e curso de formação virtual durante o período
de afastamento do trabalho presencial.

QUEREMOS RESPOSTAS DA ADMINISTRAÇÃO
PARA AS PAUTAS DA EDUCAÇÃO!

J

á estamos no final de abril, mas até agora a Secretaria de Educação
não deu resposta para os/as professores/as sobre a Suplementação
para o ano de 2021. Embora estejam em regência de classe desde o
início da pandemia, com aulas remotas, o Abono Regência não está
sendo pago aos/as professores/as. Os/as novos/as Coordenadores/as
Pedagógicos/as ficaram sem receber a diferença de salários no mês
de janeiro e até agora não receberam os retroativos. Essas e outras
demandas importantes da Educação precisam ser respondidas com
urgência! A Direção do SINDEMA agendará Reunião da Mesa Setorial da Educação e cobrará respostas!
FORMAÇÃO:
CONHECER
PARA LUTAR

O

SINDEMA já enviou documentos cobrando do Governo Filippi a adequação do salário base dos/as Agentes de Saúde
e Agentes de Controle de Endemias, hoje correspondente a R$
1.400,49, ao Piso Nacional no valor de R$ 1.550,00, fixados pela
Lei Federal 13.708/2018, com vigência a partir de 1º/1/2021.
Outra reivindicação dos/as servidores/as é o pagamento da
Insalubridade nas férias. As servidoras e servidores que sempre
receberam o adicional de insalubridade no período de férias foram
surpreendidos com a suspensão do pagamento sem aviso prévio,
sem justificativa ou circular dando ciência, nos últimos meses do
governo do ex-prefeito Lauro Michels. Queremos o pagamento
da insalubridade nas férias de acordo com a lei municipal!
Já passou da hora de termos respostas para essas e outras reivindicações dos/as servidores/as! Queremos Reunião da Mesa Setorial de Negociação da Saúde, com a Administração Municipal,
para debatermos essas e outras pautas dos/as trabalhadores/as que
estão na linha de Frente do atendimento à Saúde em nossa cidade!

LUTA DA CIPA GARANTE VACINA PARA
TODOS/AS NA DEFESA SOCIAL

D

ias antes da vacinação dos/a trabalhadores/as da Educação,
a Guarda Civil Municipal e policiais militares foram vacinados. Os/as Guardas Civis Patrimoniais que foram excluídos/
as da 1ª fase de vacinação dos servidores/as da Defesa Social reivindicaram também o direito a vacina, já que desde o início da
pandemia estão expostos aos riscos de contaminação atuando à
frente dos equipamentos públicos municipais. A CIPA fez a luta,
pautou a reivindicação com a Secretaria de Defesa Social e a vacinação para os/as Guardas Patrimoniais foi marcada para os dias
15 e 16 de abril.

SERVIDORAS E SERVIDORAS DA SASC TÊM
REIVINDICAÇÕES FRENTE À PANDEMIA
PARCIALMENTE ATENDIDAS

O

utro importante desfecho obtido pela Direção do SINDEMA, no final do mês de março, foi o atendimento das reivindicações dos servidores e servidoras da Secretaria de Assistência
Social e Cidadania referente ao revezamento do atendimento presencial, testagem e notificação de casos de Covid-19. Quanto a
vacinação das servidoras e servidores, a SASC informou que tem
buscado junto a Secretaria de Saúde alternativas que garantam a
vacinação dessas/es servidoras/as. Vamos exigir a vacinação dos/
as profissionais que atuam na linha de frente no atendimento as
famílias em situação de vulnerabilidade social na nossa cidade!

A proposta de organização da EFOSI – Escola de Formação do SINDEMA - aprovada em nosso 1º Congresso (2019) - está a pleno vapor.

trutura e desenvolvimento do SUS, os impactos da crise econômica, o
financiamento, a política de saúde do trabalhador e da saúde mental.

Começou no dia 7 de abril o curso SUS, com aulas virtuais todas as
terças-feiras, até o dia 11 de maio, com a participação de muitos servidores. São 10 aulas que abordam, entre outros temas a história, es-

O próximo curso será EDUCAÇÃO EM DISPUTA: A EDUCAÇÃO PÚBLICA EM RISCO, com inscrições até 23 de abril.
Mais informações no site do SINDEMA www.sindema.org.br
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