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Saúde Ameaçada
O que se vê após seis meses
da nova gestão?
A

Secretaria da Saúde não assumiu sua
responsabilidade de gestão pública e
até agora não apresentou propostas e
um plano de trabalho consistente frente a difícil situação da Saúde no município.
O que vemos é desrespeito aos direitos trabalhistas, autoritarismo, perseguições, abusos e
desmandos. Tudo isto, somado aos crônicos
problemas da falta de médicos, das equipes de
trabalho desfalcadas em mais de 400 profissionais, do excesso de horas extras, acúmulo de
horas no banco de horas e precárias condições
de trabalho. Tais problemas comprometem a
saúde dos/das trabalhadores/as e a qualidade
dos serviços prestados à população.
Práticas de intimidação, gritaria, acusações
infames e de perseguições são totalmente
incompatíveis com a construção de uma política de saúde pública de qualidade.
Durante a Campanha Nacional de Vacinação,
ocorrida em 8 de junho, o Sindicato esteve
presente nas vinte UBSs, apoiando os/as trabalhadores/as convocados/as, alertando e
denunciando os desmandos da Secretaria da
Saúde à população.
Isto é só o começo. Só quem luta é respeitado!
Juntos Somos Fortes.
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Merenda escolar
terceirizada. Até quando?

Educação: começam
as negociações

Banco de Horas
não é solução

Sai empréstimo
consignado pela CEF

Broncas
Comida piora

Parece impossível, mas o fato é que está piorando
ainda mais a qualidade da comida nos refeitórios
da Prefeitura. O contrato termina e a solução é vale
refeição para todos/as!

FFF desfalcada

A Fundação Florestan Fernandes realizou concurso no ano passado. Mas até agora a convocação foi para poucos cargos. A área pedagógica
está descoberta e os dirigentes da FFF não tomam providências.

Pagamento Suspenso

Os professores que fizeram hora aula acompanhando alunos com deficiência tiveram suas
horas cortadas. Com a falta de professores, muitos deles completaram sua jornada de trabalho
fazendo hora aula. No entanto, a Secretaria de
Educacão deliberou a suspensão do pagamento
dos 30 minutos diários para planejamento. Exigimos o pagamento das horas trabalhadas.

Atividade delegada?

Na cidade de São Paulo e em várias outras da região metropolitana, existe um tipo de terceirização disfarçada cujo nome é ‘atividade delegada’,
ou seja, a prefeitura delega a terceiros as atividades de segurança. Dessa forma, tais atividades são delegadas a policiais militares nos seus
períodos de folgas, legalizando assim o famoso
‘bico’. Fiquem atentos servidores! Precisamos
de mais seguranças, mas com contratação de
mais GCMs e GCPs e não com terceirizações de
qualquer tipo!

Merenda escolar
terceirizada: até
quando?
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á qualidade e
quantidade de
merenda insuficiente,
rotatividade e exploração das trabalhadoras terceirizadas. Esta
é a situação da merenda escolar de Diadema desde
2003, quando foi assinado contrato com a SP Alimentos pela primeira vez.
Todos os anos a Prefeitura gasta milhões com
a terceirização e parte destes custos incidem na Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Queremos o fim deste tipo de contrato e a
reorganização da alimentação escolar, com a realização de concurso público para a contratação de
pessoal, treinamento, aquisição de gêneros alimentícios seguros e de qualidade e de equipamentos de
cozinha modernos. É este o modelo de alimentação
escolar que a cidade merece. O tempo passa e a
reversão da terceirização tem que começar imediatamente. Para que não fique só na promessa.

EDUCAÇÃO
Conferência Municipal prepara
para debate na CONAE

C

omo preparação para o debate dos sete eixos da II Conferência Nacional da Educação (II CONAE), a Secretaria
de Educação, em parceria com Sindema, APEOESP, AFUSE e Conselho
Municipal de Educação organiza as
Pré-Conferências Regionais, que serão entre os dias 17 e 26 de junho
nas escolas das regiões. A Conferência Municipal acontecerá no sábado,
29 de junho, das 13h00 às 18h00 no Reunião no Consórcio Intermunicipal do ABCDMR
auditório da Câmara Municipal de para preparar a Conferência Regional de Educação
Diadema.
É fundamental a participação de todos/as, principalmente dos/as Professores/as, que são os protagonistas nesse processo. Na Conferência Municipal serão
eleitos os delegados representantes dos trabalhadores da educação básica pública e dos demais segmentos para a Conferência Intermunicipal do Pólo ABCD
que será nos dias 1 e 2 de agosto no Cenforpe, em São Bernardo do Campo.
A II CONAE acontecerá de 17 a 21 de fevereiro de 2014, em Brasília.As discussões e deliberações desta conferência têm como tema central “O PNE na Articulação do Sistema Nacional de Educação: Participação Popular, Cooperação
Federativa e Regime de Colaboração”.Acesse o site fne.mec.gov.br para ler o regimento interno e o documento referência da conferência.

Começam as negociações com a
Secretaria da Educação

A

direção do Sindicato apresentou a pauta de Reivindicações da Educação em
29 de maio ao Secretário da Educação, Marcos Michels, e integrantes da sua
equipe. Essa foi a primeira reunião para discutir a pauta que a categoria aprovou
em março. Os temas foram divididos em blocos e iniciou-se a discussão de metodologia, prazos e cronograma das negociações.
Informes e deliberações sobre o processo de negociação serão tratadas em
plenárias organizadas pelo Sindicato. A participação de todos/as é fundamental
pois quem luta e se organiza, conquista!

Recesso Garantido

O

s recessos de julho e dezembro estão garantidos para o pessoal administrativo e operacional da Educação. Isto ficou definido em 29 de maio, durante
reunião da direção do Sindema com o Secretário de Educação. Quanto à regulamentação do direito ao recesso em lei, ficou acertado que o dispositivo entrará
na discussão do Plano de Carreira.
Em cumprimento ao combinado, a Secretaria da Educação emitiu no último
3 de junho a circular que informa às escolas sobre o recesso.

Campanha de Vacinação I

Campanha de Vacinação II

Coordenador é afastado
Secretário de Saúde
convoca, mas não quer por discordar do Secretário
pagar horas extras
O

A

s/os servidoras/es das UBS’s trabalharam na Campanha Nacional de Vacinação, em 8 de junho, sem a garantia de que receberão os 50% adicionais por terem trabalhado num sábado. É
que o secretário da Saúde, José Augusto, determinou a convocação,
mas somente após reunião do Sindema com a Secretaria de Gestão
de Pessoas é que o secretário de Saúde decidiu que as horas trabalhadas entrariam para o banco de horas. A princípio, a convocação
era sem nenhuma espécie de compensação ou pagamento.

coordenador das Campanhas de Vacinação, Epaminondas Rodrigues de Oliveira Filho, voltou de férias, em 6 de junho, com
a notícia de que seria afastado da Vigilância e que deveria assumir
como enfermeiro na UBS Promissão no dia seguinte.
Aos 61 anos, vinte desses dedicados à saúde em Diadema, Epaminondas quer continuar a desenvolver seu trabalho no setor. “O
secretário disse que não questionava minha capacidade e dedicação, mas que o fato de ali estar não me tornava cativo do cargo e
que ele, por ser o administrador, podia, a qualquer momento, decidir onde eu seguiria trabalhando,” conta Epaminondas.
De acordo com o servidor, tal afastamento se deve ao fato de
ter discordado profissionalmente do secretário. “É que José Augusto não queria realizar o “Dia Nacional de Vacinação do Idoso contra
a gripe”, em março desse ano. Mas a vacinação ocorreu em quatro
das vinte unidades, já que, do contrário, seria a única cidade da região metropolitana que não realizaria a campanha”. “Minha transferência é uma velada retaliação a um trabalhador e diretor sindical
que, na percepção do secretário, se opõe à sua política”, desabafa.
A direção do Sindicato quer reverter a transferência e está tomando
as providências para que esta injustiça não seja consumada.

Mesmo aprovadas no
concurso, agentes comunitárias
continuam terceirizadas
No dia da Campanha de
Vacinação, as/os diretores do
Sindema visitaram as UBS’s em
solidariedade aos trabalhadores e distribuíram uma carta
aberta à população denunciando a precariedade da saúde em
Diadema.
Para as pessoas que dependem das UBS’s, no entanto,
o conteúdo da carta não trouxe
novidades: elas vivem na pele a
falta de recursos.
“Não tem remédio, você
marca uma consulta e conseguir atendimento é uma burocracia”, conta Célia Lima. “Meu
pai aguarda cirurgia há mais
de um ano. Falei com o (secretário de saúde) José Augusto, mas até
agora não houve resposta”. Para Simone Maria da Silva, a saúde está
cada dia pior: “Faltam médicos, não tem atendimento adequado”.
Ainda que o conteúdo da carta seja conhecido, muitas pessoas
expressaram a necessidade de divulgar os problemas que as/os servidoras/es e, consequentemente, a população, enfrentam.
Para as pessoas ouvidas pelo Sindema, é errado trabalhar num
sábado sem ganhar horas extras. “Agora as domésticas tem direito
à hora extra, porque os profissionais da saúde, que ficam se matando para atender a gente, não ganham hora extra?”, pergunta Shirlei
Gonçalves.
A presidenta do sindicato, Jandyra Uehara, afirmou que “é hora
de construir uma organização no local de trabalho, lutar e resistir
para que nossos direitos sejam respeitados”. O Sindema vai reverter a situação na Justiça.

A

gentes comunitárias de saúde e de controle de endemias
que passaram no concurso público continuam terceirizadas.
Depois de anos de situação precária na SPDM, as agentes puderam prestar concurso municipal para os cargos no ano passado.
A maioria foi aprovada mas ainda não foram chamadas.
O Tribunal de Contas já condenou a contratação de agentes
comunitárias de saúde através da SPDM, mas a Secretaria da Saúde faz vista grossa e não continua a convocação das concursadas.
O Sindicato acredita que uma das possíveis razões para isto
deve ser a conhecida desconsideração e má vontade que os atuais
dirigentes da Saúde demonstram com estas trabalhadoras, fundamentais para o Programa Saúde da Família, PSF.
Queremos diálogo com a Secretaria da Saúde para resolver
a situação.

Banco de Horas não é a solução

O

Sindema é contra o Banco de Horas e a favor da contratação de
mais profissionais. É a falta de mais de 400 profissionais na Saúde que gera o descontrole das horas extras e o acúmulo de horas
trabalhadas, o que prejudica a vida e a saúde do/a trabalhador/a.
Atualmente, há mais de 56 mil horas acumuladas e “congeladas”, a maior parte na saúde. Os/os servidoras/es precisam fazer
horas extras que, em muitos casos, acabam se transformando em
crédito de horas que não podem ser transformadas em folga devido à falta de pessoal.
O prefeito se comprometeu em apresentar proposta sobre a
questão do banco de horas até 10 de junho. A proposta foi apresentada pela Secretaria de Gestão de Pessoas e está sendo avaliada
pelo Departamento Jurídico do Sindicato e pela diretoria. Mas ainda falta a Administração propor como serão pagas as horas acumuladas. Entre 14 e 18 de junho, a direção do Sindicato estará organizando reuniões nos setores para debater a proposta apresentada
pela PMD.
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CUT deve ter
papel decisivo na
luta social do país

Foto: José Vital - Teia Digital

A

luta pelo fim da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) foi definida como prioridade durante o 5º
Congresso Nacional da Confetam, realizado em
Beberibe, no Ceará, de 23 a 26 de maio.
“A Lei de Responsabilidade Fiscal estrangula os municípios, favorece e induz as terceirizações e impede a valorização dos salários e carreiras no serviço público”, avaliou
Jandyra Uehara Alves, presidente do Sindema.
Eleição e debates temáticos
Além de eleger a nova direção da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal para os próximos três anos, os 300
delegados representantes de 22 estados tiveram a oportunidade
de se aprofundar em debates temáticos relacionados ao funcionalismo público, tais como campanha salarial nacional, assédio moral
e saúde do trabalhador e concurso público e fim da terceirização.
O Congresso também votou resoluções em apoio aos direitos
de funcionários públicos municipais e de suas representações sindicais que, em inúmeros municípios, enfrentam a prepotência de
governantes avessos à negociação aberta e transparente com os
dirigentes sindicais combativos da confederação cutista.
Tendências no Brasil e no Mundo
A conjuntura econômica nacional, com os avanços e problemas
para o movimento sindical, foi abordada pela economista Patrícia
Pelatiere, do DIEESE Nacional. Pelatiere também levou em conta a
conjuntura internacional, que afeta as ações do governo federal e,
consequentemente, dos governos municipais.

Jandyra Uehara: “Os sinais que o governo federal está passando são preocupantes”

“Na América Latina há governos que se contrapõem à política neoliberal e o Brasil tem a responsabilidade política de apontar novos caminhos para enfrentar a crise”, afirmou a presidenta
do Sindema, Jandyra Uehara, durante o Congresso da Confetam.
Segundo ela, “A CUT deve ter um papel decisivo nesta luta social,
organizando e mobilizando os trabalhadores”. O problema é que
“os sinais que o governo federal está passando são muito preocupantes cedendo aos rentistas com a alta dos juros, retomando as
privatizações em setores estratégicos como o petróleo”, concluiu.
Próximos passos
Nos últimos três anos, a CONFETAM ampliou o número de sindicatos filiados de 440 para 776. Para o triênio 2013 – 2016, a Confederação quer garantir presença no país todo, já que agora atua em
22 das 27 unidades federativas. Para conduzir o plano de lutas dos/
as trabalhadores/as municipais, os delegados do Congresso elegeram 15 dirigentes e na presidência a Professora Vilani de Souza Oliveira, liderança de Maracanaú, cidade da região metropolitana de
Fortaleza, Ceará.
Sindema/Com informações da CONFETAM

Sai empréstimo
Consignado pela CEF

28/6 - sexta-feira
No dia 28 de junho tem
“arraiá” na Sede do
Sindicato. A Festa Junina
será a partir das 17h
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gora é possível fazer empréstimo
consignado com desconto em folha
de pagamento através da Caixa Econômica Federal. Com esse banco, as taxas de
juros variam de 1,35 a 1,45% para quem
possui conta corrente ou outro produto
Caixa. Já para os demais servidores, as taxas variam entre 1,49 a 1,51% de acordo
com o número de parcelas.
Com o empréstico consignado pela Caixa, encerra-se um pe
ríodo em que tais empréstimos poderiam ser feitos apenas com o
Bradesco, que cobra taxas abusivas.
Também vale lembrar que desde o início de 2012 os servidores
públicos podem transferir o salário automaticamente para o banco
que preferirem. Tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica Federal, que são bancos públicos, oferecem condições especiais
aos servidores públicos.
EXPEDIENTE

4/7 - quinta-feira
Dia 4 de julho, às 14h
tem o Encontro com os
Aposentados. Participe!

Curta o Sindema
no Facebook...
…e acompanhe diariamente as
lutas e conquistas da categoria.
www.facebook.com/sindema.org
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