OUTUBRO/2021

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE

JORNAL DO SINDICATO
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema

CONTRA A
REFORMA ADMINISTRATIVA:
MAIS DO QUE NUNCA,
É HORA DE PRESSÃO!
EM BRASÍLIA, SINDEMA SE FAZ PRESENTE NA LUTA CONTRA A PEC 32

A

vice-presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema, Estela Baptista da Silva, esteve em Brasília
(DF) no início do mês de outubro onde aconteceu mais uma mobilização do funcionalismo
público de todo país contra a PEC 32, da reforma administrativa.
De acordo com informações divulgadas
pela imprensa, o presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira, disse que colocaria a
votação da PEC 32 no plenário da Casa após o
feriado do dia 12 de outubro.
Fato é que, diante das crises – econômica, política e sanitária –
provocadas e estimuladas pelo governo Bolsonaro, Lira sabe que não
tem votos para aprovar esta PEC e por isso tenta ganhar tempo para
convencer outros deputados a dizerem sim a este que é o maior ataque
do governo Bolsonaro contra todas e todos os servidores públicos.
Caso seja aprovada, será o fim dos serviços públicos gratuitos e
de qualidade para o povo brasileiro. Este projeto da reforma administrativa possibilita a contratação de pessoas terceirizadas, comprometendo seriamente a realização de concursos.

SINDEMA PRESENTE nos atos de pressão aos parlamentares em Brasília

PARTICIPE DA LUTA E PRESSIONE OS PARLAMENTARES PARA
QUE VOTEM NÃO À REFORMA ADMINISTRATIVA (PEC) Nº 32

SERVIDORES AVISAM QUE PRESSÃO CONTRA PEC 32 ESTÁ
MANTIDA E REFORÇAM: QUEM VOTAR, NÃO VOLTA!
Para passar a valer uma PEC precisa de 308 votos favoráveis em dois
turnos na Câmara e mais 49 votos no Senado Federal, também em
dois turnos.
O site Na Pressão ( napressao.org.br ) disponibiliza canais de comunicação com deputados e senadores, é fácil e rápido lutar
contra a reforma. E você pode mandar seu
recado de qualquer lugar pelo WhatsApp,
e-mail ou telefone.

CONFIRA NESTA EDIÇÃO:

SINDEMA MARCOU PRESENÇA NO ATO FORA BOLSONARO!
A direção do SINDEMA esteve na avenida Paulista, em São
Paulo, no último dia 02 de outubro, participando do 6º Grande
Ato pelo ‘Fora Bolsonaro’. Em defesa do Funcionalismo
Público e dos Serviços Públicos de qualidade para toda
população, na luta contra a PEC 32 e pelo fim do governo
Bolsonaro! #Sindema #Diadema #foraBolsonaro

>>Acordo Coletivo da Campanha salarial: as conquistas vem aí! Página 3
>> Secretaria da Saúde garante que manterá todos os servidores nas 20 UBSs Página 3
>> Servidor da Educação: aguarde orientação para assinar acordo de reposição Página 4
ENCARTE ESPECIAL - Nossa história de luta contra a Terceirização em Diadema
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ACORDO COLETIVO DA CAMPANHA
SALARIAL: AS CONQUISTAS VÊM AÍ!
R$ 300,00

R$ 300,00

ABONO EM
JAN/22

ABONO EM
FEV/22

No mínimo 2%
DE REAJUSTE
EM JUL/22

R$ 150,00

REAJUSTE
EM MAR/22

No mínimo 2%
DE REAJUSTE
EM OUT/22

FOI APLICADO JÁ EM 2021:
• O Piso Nacional das/os Agentes Comunitárias de Saúde a partir de julho/2021, o que significou um reajuste de 10,69% no salário
base.
• O reajuste no piso salarial da PMD (referência 1) para equiparação ao valor do salário mínimo paulista a partir de julho/2021,
que significou um reajuste de 5,19% no salário base

E TEM MAIS:
• Todos os aposentados com paridade receberão os abonos e o reajuste.
• O reajuste do vale refeição e vale alimentação de 2% em julho de 2022 e mais 2% em outubro de 2022 já está acordado. Precisa
melhorar e muito!
• Os reajustes salariais de 2% em julho e outubro, poderão ser maiores a depender da situação econômica. Vamos à luta para melhorar estes índices!

E SEGUIMOS NA LUTA:
•

Pelo Plano de Carreira da Saúde

•

Pelas 30 horas para a Enfermagem

•

Para melhorar os reajustes de 2% em julho e 2% em outubro/22 já garantidos

•

Realização de Concurso Público Já!

•

Pelo aumento no valor do vale alimentação

•

Pela Revisão do Decreto da Insalubridade (DECRETO N° 6.678/2011)

SINDEMA REALIZA CURSO PARA
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Durante o mês de outubro, o Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema está
realizando o curso “Educação e Legislação: a luta da Educação Básica de Diadema”,
de forma remota pelo Zoom. Esse curso tem carga de 24h e terá certificado após
conclusão. Confira as próximas datas: 8, 15 e 22 de outubro, das 19h às 22h.
Na 1ª aula do Curso, que aconteceu dia 01/10, o panorama detalhado do Estatuto
do Magistério, a história de lutas para sua construção, os avanços e desafios para a
garantia de direitos na Educação, foram assuntos abordados pela professora Mislene
e pelo professor Ritchie, presidente do SINDEMA.
Confira a programação das próximas aulas no site do SINDEMA www.sindema.org.br
*Inteire-se sobre sua vida funcional, não há esperança sem a garantia de direitos”
#juntossomosfortes
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ASSEMBLEIA SETORIAL DA SAÚDE REFERENDA A
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES E APROVA PLANO DE LUTA!

N

o dia 30 de setembro, na sede do SINDEMA, a Assembleia Setorial da Saúde reuniu servidores/as para debater a organização da
categoria e a luta contra a terceirização da gestão de todas as Unidades Básicas de Saúde. Além de referendar a pauta de Reivindicações já
aprovadas na Plenária realizada dia 10 de setembro, os trabalhadores e trabalhadoras aprovaram o plano de lutas com a continuidade das reuniões
nos equipamentos de saúde, a realização de Debate / Palestra / Live sobre a
Terceirização e a realização de nova plenária em data a ser agendada.

CONFIRA OS ITENS DA PAUTA
DE REIVINDICAÇÕES DA SAÚDE
APROVADAS NA PLENARIA DO DIA
10 DE SETEMBRO E REFERENDADAS
NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021:
• Plano de Desterceirizacão da Saúde
• Concurso Público da Saúde
• Plano de Carreira dos Servidores/as da Saúde
• Implantação das 30 horas para os/as Trabalhadores/as da Enfermagem
• Representantes dos/as Servidores/as por Local de
Trabalho com garantia de permanência no seu local
e dispensa para participação nas reuniões do SINDEMA

SÓ A LUTA E A MOBILIZAÇÃO GARANTEM CONQUISTAS! PARTICIPE! JUNTOS/AS SOMOS FORTES!

A

espera foi longa, mais de três meses demorou para a Secretaria de Saúde receber a
Direção do SINDEMA para debater a terceirização da gestão nas Unidades Básicas de Saúde
em Diadema através de contrato firmado com
a SPDM. Foi preciso Ato na Câmara e Uso da
Tribuna no dia 17 de setembro para a reunião
ser marcada.
No dia 23/09/2021, a Direção do Sindicato
foi recebida pela Secretária de Saúde e Secretário de Governo e, mais uma vez, expressou
seu posicionamento sobre o processo em curso de transferência da gestão das UBSs para a
iniciativa privada através da SPDM e sobre a
defesa do SUS 100% Público e Estatal e voltou
a insistir na importância do compromisso do
governo atual com um plano de reversão gradual da terceirização da Saúde.

As reivindicações aprovadas pelos trabalhadores da Saúde em Plenária realizada no
dia 10 de setembro de 2021, também foram
apresentadas pelo SINDICATO na reunião do
dia 23 de setembro e serão objeto de debate na
Mesa Permanente de Negociação Coletiva
Dentre os encaminhamentos dessa Reunião, a Secretaria da Saúde assumiu o compromisso de manter todo o quadro e lotação de
servidores/as nas UBSs tal como está hoje e de
formalizar esse compromisso através de documento, que foi enviado ao SINDICATO no dia
01 de outubro (vide imagem).
Agora, mais do que nunca, é hora de continuarmos mobilizados e cobrar os compromissos firmados, respeito e valorização dos/as
funcionários/ públicos/as que atuam a linha de
frente da saúde em Diadema.

Ofício 148-2021 GP

VITÓRIA DA NOSSA MOBILIZAÇÃO! CONFIRA O COMPROMISSO DA
SECRETARIA DA SAÚDE COM A MANUTENÇÃO DE TODO QUADRO E
LOTAÇÃO DE SERVIDORES NAS 20 UBSs TAL COMO ESTÁ HOJE!

SINDEMA RETOMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
AOS/AS SERVIDORES/AS EM PARCERIA COM ALUNOS DA PUC-SP

A

oferta de acompanhamento para os/as trabalhadores/as que se
encontram em sofrimento psicológico dentro do atual contexto
de pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), foi retomado no dia 19 de agosto e é mais uma ação do SINDEMA em prol
do cuidado da saúde mental dos servidores e servidoras.
Os atendimentos são realizados por alunos de Psicologia da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da área da psicolo-

gia social do trabalho e saúde do trabalhador, supervisionados pela
professora Andréia de Conto Garbin, que realizam o acolhimento e
escuta especializada aos/as servidoras e servidores públicos de Diadema sindicalizados. São realizados por dois estagiários, por vídeo
chamada e/ou ligações telefônicas. Os interessados deverão entrar
em contato com a secretaria do SINDEMA através do telefone (11)
4053-2930 de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
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EM PLENÁRIA, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
DEBATERAM PROBLEMAS NAS ESCOLAS COM
AULAS PRESENCIAIS NA PANDEMIA

O

Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema realizou em
27 de setembro, plenária que reuniu cerca de 40 trabalhadoras
e trabalhadores da rede municipal de Educação de Diadema
com objetivo de ouvir demandas e reivindicações, conversar sobre os
problemas e organizar as próximas ações em defesa da categoria.
A situação das escolas na volta às aulas foi o tema principal. Segundo relatos das servidoras e servidores, as escolas que estão em reforma não têm condições de receber alunos; as salas e corredores estão
com muita poeira de obra, dificultando a realização das refeições das
crianças que muitas vezes acontecem em locais improvisados; além de
questões de limpeza, segurança e ventilação dos ambientes.
Alguns dos assuntos também discutidos durante na plenária foram o respeito aos protocolos de controle e orientações de combate
à proliferação do novo Coronavírus e à disseminação da Covid-19; o
que fazer em casos de confirmação de pessoas com COVID nas escolas
municipais; condições da alimentação escolar, entre outros assuntos.
A importância da notificação dos casos confirmados de COVID
dentre os servidores/as após o retorno presencial das aulas e a emissão da RAAT (Relatório de Acidente de Trabalho) foram também
debatidos na plenária. A RAAT é fundamental para que os/as servidores/as tenham seus direitos garantidos em casos de sequelas futuras do COVID.
A Direção do Sindicato reforçou a importância do cumprimento dos protocolos que estabelecem que a professora ou o professor, ao
apresentar sintomas, deve imediatamente realizar o teste e ser afastado.
Deve ser afastada também a sua turma e quem teve contato com ele.
Em caso de teste positivo, todos devem cumprir quarentena de duas
semanas. Se der negativo, todos retornam ao atendimento presencial.
O SINDEMA formalizou junto a Secretaria de Educação e ao Secretário de Governo, solicitação de Reunião da Mesa Setorial de Negociação para debater as demandas da plenária.

SUSPENSÃO DA CIRCULAR SE 240-2021
FOI COMPROMISSO ASSUMIDO PELA
ADMINISTRAÇÃO NA REUNIÃO DA MESA
PERMANENTE DE NEGOCIAÇÃO

Confira as ações que o SINDEMA promoveu desde a publicação
do decreto que determinou o retorno presencial as aulas nas escolas da
rede municipal:
• Assembleia Setorial da Educação dia 30/07
• Entrega de boletim nas escolas da rede e diálogo com servidores da
educação
• Vistoria nas escolas de 02 a 06 de agosto da rede municipal
• Distribuição do Informe do Sindicato aos Pais alertando sobre os
riscos do retorno presencial sem a imunização completa dos profissionais da educação e sem cumprimento dos protocolos sanitários
• Assembleia Setorial da Educação dia 06 de agosto
• Dossiê enviado dia 09 de agosto ao prefeito, secretário de Governo e
SE com denúncias sobre as condições das escolas que colocam em risco e inviabilizam protocolos sanitários (Ofício SINDEMA 185-2021)
• Boletim para os Trabalhadores da Educação, Panfletos aos pais e
faixas nas escolas informando sobre a paralisação do dia 10 de agosto
• Dia 10 de agosto: Paralisação, Ato no Paço e Reunião da Mesa Setorial da Educação

10 de agosto - Paralisação da Educação, Ato no Paço Municipal

• Dia 12 de agosto: Ato na CMD - Diálogo com vereadores para a
antecipação da segunda dose para trabalhadores da educação

12 de agosto – Ato na Câmara Municipal

No dia 17 de setembro, a SE publicou circular “autorizando as
(os) servidoras (es) que possuem banco de horas débito do período
de fechamento das Unidades Escolares em 2020 (decretos 7708/20
e 7726/20), iniciem a compensação destas horas”, de acordo com
“plano de compensação” das horas estabelecido individualmente
entre o servidor e a equipe gestora de cada UE.
Como não existe Acordo de Banco de Horas vigente, o SINDEMA questionou a reposição das horas determinada de forma unilateral, sem discussão com o Sindicato, estabelecendo a compensação
apenas para a Secretaria por meio de circular.
Em Reunião da Mesa Permanente de Negociação Coletiva realizada no dia 30 de setembro, o Secretário de Governo se comprometeu a dialogar com a SE para suspender a Circular até a construção
de uma diretriz para a compensação estabelecida de forma conjunta.

• Assembleia Geral da Categoria dia 13 de agosto
• Depois da cobrança do SINDEMA, em 17 de agosto, a Secretaria da
Educação publicou a Circular GAB SE 198/2021 e Orientação Técnica nos Casos e Surtos de Covid-19 em Instituições Escolares.
• Paralisação e Ato na Matriz de Diadema no dia 18 de agosto contra
a Reforma Administrativa, contra a terceirização da Saúde em Diadema e contra o retorno presencial as aulas sem a 2ª dose, sem condições sanitárias e de segurança
• No dia 19 de agosto, prefeito anuncia em sua Live quinzenal a antecipação da segunda dose da vacinação contra COVID (AstraZeneca/
Fiocruz). Essa antecipação foi conquistada pela mobilização e luta
dos/as trabalhadores/as da educação.
Fortaleça o seu, o nosso sindicato! Só a luta e a mobilização garantem conquistas!
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