
BOLETIM DO SINDICATO 
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema 

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE11 AGOSTO 2021

ATENÇÃO EDUCAÇÃO
DIA 12 DE AGOSTO, ÀS 14H, TEM ATO PRESENCIAL 

EM FRENTE À CÂMARA MUNICIPAL 
CONTRA O RETORNO PRESENCIAL ÀS AULAS SEM A IMUNIZAÇÃO COMPLETA D@S 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E SEM CONDIÇÕES SANITÁRIAS

10 DE AGOSTO FOI DIA DE PARALISAÇÃO DOS 
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO EM DIADEMA

Ato no Paço, reunião com secretários de Educação e Governo, e live de balanço da paralisação marcaram esse dia de luta!

Contra o retorno das aulas presenciais sem vacinação completa dos 
pro� ssionais da Educação e sem condições sanitárias nas escolas 
da rede municipal de Diadema, as trabalhadoras e trabalhadores 

da Educação municipal paralisaram as atividades nesta terça-feira (10).
O Ato no Paço Municipal ocorreu antes da reunião entre a direção 

do SINDEMA, a secretária de Educação e o secretário de Governo, e o 
único avanço que houve foi o compromisso de que os representantes da 
Administração assumiram de veri� car junto à Secretaria de Saúde a an-
tecipação da aplicação da segunda dose da vacina para pro� ssionais da 
Educação. Hoje, 65% desses servidores estão sem a imunização completa.

O SINDEMA encaminhará ao Ministério Público cópia de dossiê 
já enviado para o prefeito e secretários de Educação e Governo, com 11 

pontos sobre a situação da imunização da população da cidade e dos 
trabalhadores da Educação, sobre a falta de segurança, infraestrutura, 
de pessoal de limpeza, desvios de função e superexploração das agentes 
de serviço e Frente de Trabalho, falta de EPIs como luvas e botas. E 
denúncia do famigerado “TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO 
RETORNO HÍBRIDO DO ALUNO”, que os pais são obrigados a assi-
nar, isentando a Prefeitura de Diadema de qualquer responsabilidade 
em caso de contaminação do aluno pela Covid-19 (acesse o documento 
protocolado no site do SINDEMA: www.sindema.org.br)

Vamos ampliar nossa mobilização e marcar presença no ATO NA CÂ-
MARA DE DIADEMA!

Na sexta-feira, dia 13 de agosto, às 18h30, tem ASSEMBLEIA-GERAL 
DA CATEGORIA para defi nir os próximos passos da Luta. 

PAUTA:  Terceirizações na Saúde  Continuidade da luta na 
Educação contra o retorno presencial às aulas sem a imunização 
completa dos profi ssionais da Educação e sem condições 
sanitárias  Greve Nacional do Setor Público contra a PEC 32

PELO: PARTICIPE! JUNT@S SOMOS FORTES!

CONTRA A REFORMA ADMINISTRATIVA E A 
TERCEIRIZAÇÃO, DIA 18 DE AGOSTO É DIA DE LUTA! 
18 de agosto será o Dia Nacional de Paralisação do Setor Público, 

convocado pela CUT e demais centrais sindicais, além de enti-
dades municipais, estaduais e nacionais das trabalhadoras e trabalha-
dores do setor público contra a PEC 32 – PEC da Reforma Administra-
tiva. Se aprovada, esse PEC vai destruir o serviço público, consolidar as 
terceirizações em todas as áreas (saúde, educação, assistência social e 
outros) e dar autorização para o governo Bolsonaro acabar com a esta-

bilidade dos servidores, concursos públicos, planos de carreira, biênios 
e quarta parte.

No dia 18, em Diadema, a proposta é realizar um grande ato na pra-
ça da igreja Matriz com toda categoria contra a terceirização da saúde e 
o retorno às aulas presenciais. E, à tarde, participar do Ato Nacional de 
Paralisação do Setor Público, que está previsto para a Praça da Repúbli-
ca, na capital paulista.

www.SINDEMA.org.br


