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OUTUBRO/2010

Festa e esporte para o funcionalismo
Dia do Funcionário Público

Esta Festa
é Nossa!
A festa do Sindicato
será dia 28 de outubro,
quinta-feira, 19h, no
Clube Okinawa.
Veja mais detalhes na pág. 3

EDITORIAL

Vote com consciência de classe!

V

ivemos um momento em que nenhum(a) trabalhador(a)
pode ficar alheio à disputa que está sendo travada nesse
segundo turno eleitoral.

Enquanto no primeiro turno havia várias alternativas na esquerda,
agora é hora da unidade dos/as trabalhadores/as para evitar no país
um cenário de fortalecimento da direita e do neoliberalismo que só
trará derrotas e retrocessos para os movimentos populares, para o
movimento sindical e para o conjunto da classe trabalhadora.
Sabemos que só a mobilização e a organização da classe trabalhadora, em conjunto com os movimentos sociais possibilitam a mudança da correlação de forças na sociedade, em favor dos interesses
da maioria da população, e que as condições que possibilitam essa
mudança são extremamente desfavoráveis nos períodos de governos
comandados pela direita.

O que vimos nas últimas semanas foi uma tentativa de fugir da discussão programática e deslocar o debate eleitoral para o campo religioso, num claro desrespeito também aos cidadãos de boa fé, levando
o debate do século XXI para a Idade Média. Devemos acompanhar
estas questões com consciência e atenção e não nos deixar levar por
mentiras, informações falsas, manipuladas e distorcidas.
O que está em jogo nas eleições 2010 são dois projetos para o Brasil,
que podem ser comparados e confrontados de forma concreta, bastando olhar para os oito anos de FHC e os oito anos do governo Lula.
Basta comparar os números do desemprego, os valores do salário
mínimo, a quantidade de concursos públicos realizados na esfera
federal, o grau de fortalecimento das empresas estatais, o recuo nas
privatizações, os programas sociais, os investimentos na educação
pública e na qualidade de vida da população mais pobre.

Trabalhadores em cargos administrativos

Escolha os seus representantes para o
debate do Plano de Carreira

O

s(as) trabalhadores(as) agrupados
como “administrativos” exer
cem variadas funções na Prefeitura e tem atribuições bastante diversificadas de acordo com os setores em que
trabalham. Cada setor exige destes(as)
trabalhadores(as) diferentes aptidões,
procedimentos e conhecimentos. Este trabalho, muitas vezes invisível, precisa ser
reconhecido, respeitado e valorizado, pois
é quem dá suporte às atividades fins que
constituem os direitos da população.
De acordo com dados oficiais de fevereiro de 2009, a Prefeitura tinha 893
funcionários administrativos, destes 99
celetistas e 794 estatutários. Veja distribuição no quadro abaixo.
Quase metade do pessoal administrativo da Prefeitura trabalha na Secretaria da Saúde.
A disparidade salarial existente é
gritante (veja tabela) e a oportunidade
de corrigir injustiças deverá vir com um
plano de carreira que realmente valorize
o/a trabalhador/a. Para isto a participação
dos/as trabalhadores/as é fundamental.
Sem organização e luta não há conquistas. Em novembro estaremos elegendo
representantes em todos os locais de tra
balho. Participe!

Cargo

Salário Base

Cargos/Empregos ocupados
(base fevereiro 2009)

AGENTE ADMINISTRATIVO I
Ensino fundamental

R$ 810,59
(referência 3)

149 (estatutários)

RECEPCIONISTA
Ensino fundamental

R$ 810,59
(referência 3)

9 (celetistas)

DIGITADOR (30 horas)
Ensino fundamental

R$ 1047,71
(referência 6)

2 (celetistas)

AGENTE ADMINISTRATIVO II
Ensino medio

R$ 1135,92
(referência 6 A)

643 (estatutários)

ESCRITURARIO
Ensino fundamental

R$ 1135,92
(Referência 6 A)

37 (celetistas)

OFICIAL ADMINISTRATIVO
Ensino médio

R$ 1135,92
(Referência 6 A)

37 (celetistas)

AGENTE ADMINISTRATIVO III
Ensino médio

R$ 1329,21
(Referência 8)

2 (estatutários)

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Ensino medio

R$ 1329,21
(Referência 8)

14 (celetistas)

Próximas reuniões sobre PCCS – Plano de Cargos, Salários e Carreiras
GCPs – Guardas Civis Patrimoniais - Dia 23 de outubro,10h00, na sede do Sindicato.
Cultura – Dia 04 de novembro, 17h30, na sede do Sindicato.
Fiscais – Dia 09 de novembro, 17h30, na sede do Sindicato.

Conselho Municipal de Saúde

Eleitos representantes dos/as trabalhadores/as
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N
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o dia 14 de setembro aconteceu a Assembléia da Saúde que elegeu os/as
representantes dos/as trabalhadores/
as para o Conselho Municipal de Saúde. A fim
de assegurar um processo permanente de participação, formação e qualificação, o Sindicato
encaminhou à Secretaria da Saúde solicitação
para que os/as suplentes eleitos/as também
tenham dispensa de ponto para participar das
reuniões sem direito a voto. A Secretaria concordou com a solicitação. Foram eleitos:
Titulares: Ana Maria da Silva Santos, Assistente de Enfermagem II, lotada no
Quarteirão da Saúde, Maria Aparecida de
Morais Ribeiro, Assistente de Enfermagem II,
lotada no Hospital Municipal, Kelli Cristina
Cursino, Técnica de Higiene Dental, lotada na
EXPEDIENTE

UBS Jd. ABC. Suplentes: Marcos Henrique Almeida da Costa, Agente Administrativo I, lotado na UBS Casa Grande, Marineide
dos Santos, Agente Administrativo I, lotada no
CR-DST, Eva Evangelista Gomes de Oliveira,
Assistente de Enfermagem I, lotada na UBS Pq.
Reid.
No dia 16 de outubro, a presidente do Sindema Jandyra Uehara, foi indicada para representar os Sindicatos com sede no município de
Diadema no Conselho Municipal de Saúde.
Queremos uma representação qualificada,
combativa e unitária da categoria no Conselho
Municipal de Saúde, que pode ser mais um instrumento na luta por avanços que assegurem
os direitos da população, com a valorização dos
trabalhadores da Saúde.

Sindicato quer
normas claras para
recepção na Saúde

A

pós reunião com recepcionistas do Pronto Socorro, onde
foram levantados vários problemas em relação ao protocolo de atendimento na recepção, o Sindicato enviou documento à Secretaria da Saúde
solicitando uma reunião com a diretoria do Sindema e representantes dos/as
funcionários administrativos dos equipamentos 24 Horas.
No dia 29 de setembro, a Secretaria da Saúde informou que estão elaborando novos protocolos para os agentes
administrativos e assim que estiverem
prontos agendarão a reunião.

Jornal do Sindicato é uma publicação do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema.

Direção do Sindicato: Jandyra Uehara Alves (presidente), José Aparecido da Silva, Maria Helena da Silva, Nadia Helena Guardini, Antonio Carlos Gonzaga, Roseli Aparecida Seto, Márcia
Rezende Alencar, José Carlos da Silva, Epaminondas Rodrigues, Renilva Mota Ferreira, Peterson Maicon Ribeiro, Florípes de Aguiar Kikuti, Teotônio Alencar Neto e Luis Roberto de Paiva.
Conselho Fiscal: Neide Soares Fonseca, Sonia Aparecida Fernandes, Isabel Cristini Gomes, Ana Maria da Silva Santos, Luis Carlos Fabbrini da Silva e Maria Clara de Resende.
Representantes na Federação: Rosânea das Dores Mendes, Benedito de Oliveira Lima, Raquel Rodrigues do Prado e José Ferreira de Lima.
Jornalista responsável: Gonzaga do Monte (MTb 10835) Diagramação: Cláudio Gonzalez (MTb 28961/SP)
O Sindicato fica na Av. Antônio Piranga, 1156, Diadema, SP CEP 09911-160 — Telefone: 4055-3288 Site: www.sindema.org.br

Email: sindema@terra.com.br

Confira quanto você está
pagando pela refeição

Q

uem almoça nos restaurantes da
Prefeitura ou recebe marmitex
deve conferir no holerite se está
pagando menos pela refeição conforme
o acordo entre o Sindicato e a Prefeitura.
Os valores de todas as faixas salariais
abaixaram (o menor valor era R$ 1,03 e o
maior R$ 3,44) e a base da cobrança não é
mais pelo total da remuneração e sim pelo
salário base. Confira o desconto do seu
holerite com a tabela abaixo:
Referência Salarial

Esta Festa é nossa!
Em comemoração ao Dia do Funcionário Público

A

o longo do ano, nós, trabalhadores/
as das mais diferentes áreas e funções no serviço público municipal,
nos encontramos nas batalhas travadas pela
valorização do nosso trabalho, por melhores
salários, condições de trabalho e para assegurar os direitos da categoria.
Nada mais justo que nos reencontrarmos numa festa para comemorar a nossa

luta e o nosso trabalho cotidiano, que é essencial para assegurar os direitos do povo a
uma vida digna e com serviços públicos de
qualidade.
A Festa é um momento de encontro,
alegria e confraternização que fortalece a
amizade, a solidariedade e a unidade entre
os/as trabalhadores/as. Contamos com a presença de todos/as!

Valor atual por refeição

1 e 2 			

R$ 0,66

3 e 4 			

R$ 0,66

5 e 6 			

R$ 1,33

7 , 8 e 9 			

R$ 1,99

Acima da referência 9

R$ 2,66

5ª FESTA
COMEMORATIVA
DO DIA DOS
FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS
Dia 28 de outubro,
quinta-feira,
a partir das 19 horas.
Local:
Clube Okinawa
(Av Sete de Setembro,
1670 - Diadema)

Banda de músicos deficientes visuais vai animar a Festa

I Corrida e Caminhada
Aberta do Sindema
Dia 7 de novembro, 8h na Avenida
Ulisses Guimarães em frente ao
Campo do Taperinha.
Percurso da corrida – 7 km
Percurso da caminhada – 3,5 km
Os/as corredores/as receberão
um chip para controle da sua
performance, número e camiseta.
Os/as caminhantes receberão
camiseta.
Na retirada do material – “kit” – dias
05 e 06/11, deverá ser entregue 2 kg
de alimentos não perecíveis – exceto
sal, fubá e farinha.
Inscrições até dia 25 de outubro
Veja o Regulamento com todas as
informações e faça sua inscrição pelo
site www.sindema.org.br

nheceu os outros rapazes, decidiram unir
seus talentos e formar a Banda.
A Banda América no Vision tocou na
Festa do Sindicato no ano passado. A cate
goria gostou tanto do trabalho que foram
dezenas de pedidos de bis para 2010.
O convite do Sindicato para a Banda
América animar a Festa, é uma ação coe
rente com as diretrizes assumidas com a
Campanha da Acessibilidade, ajudando a
eliminar as barreiras do preconceito em relação às pessoas com deficiência.
São com ações práticas e de valorização do trabalho e do talento de pessoas com
deficiência que também contribuímos para
eliminar as barreiras do preconceito.
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A

história da Banda América No Vision começou no Instituto Padre
Chico, escola especial para deficientes visuais, em São Paulo, onde estudaram Altino Morais e Rodrigo Torres, que
nasceram cegos.
Luciano Pinheiro que perdeu a visão
aos 10 anos por conta de uma doença congênita, também estudava no Padre Chico e
como os outros dois amigos se interessava
pela música.
A entrada de Gerson Filho no grupo foi
diferente. Desde garoto Gerson freqüentava
ensaios de escola de samba, apaixonado
pelo som da bateria. Aos 20 anos foi vítima
de violência e perdeu a visão. Quando co
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BENEFÍCIO

Neste mês têm mais
três cotas do abono

Revisão do Estatuto do Magistério:
o site já está no ar! Acesse e participe dos debates

N

o fim do mês, junto com o pagamento, serão
pagas mais três cotas do abono.

Em agosto foi paga uma cota, agora serão mais três
cotas e em fevereiro outras três.
Em dezembro têm o reajuste de 5,72% e a segunda
parcela do décimo-terceiro reajustada.

EDUCAÇÃO

Agentes administrativos
e operacionais da
Educação debatem as
novas diretrizes do MEC

N

o dias 16 e 21 de setembro foram realizadas
duas reuniões, respectivamente, com Agentes Administrativos e Operacionais que atuam nas
escolas públicas do município. O objetivo dos encontros foi apresentar as principais diretrizes da
Resolução CNE/CEB nº 5 de 2010 que servirá de
orientação para a construção do Plano de Carreira
e Remuneração dos Funcionários da Educação
Básica Pública.
Foram destacados alguns dos avanços da
Resolução do Conselho Nacional da Educação:
revisão salarial e perspectiva de evolução funcional, oferecimento de cursos de formação e qualificação profissional, reconhecimento do papel educativo desses profissionais, participação destes na
elaboração do Projeto Político Pedagógico das escolas. Outra perspectiva positiva é a determinação
da extinção dos serviços terceirizados nas escolas
públicas no prazo de 10 anos.
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Eleitos representantes
para o CAE – Conselho
de Alimentação Escolar
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N

o dia 14 de outubro aconteceu a Assembléia
para eleição dos representantes dos/as trabalhadores/as para o Conselho de Alimentação
Escolar. São titulares: Edilei Rute Teixeira
de Oliveira, professora da EM Novo Eldorado,
Simone Vargas da Silva, professora da EM Paulo
Freire. São suplentes: Floripes de Aguiar
Kikuti, PDI e diretora do Sindicato e Jacqueline
de Souza Simões, professora da EM Zilda Gomes.
Uma das principais tarefas das conselheiras
eleitas é fiscalizar a terceirização da alimentação
escolar que tem sido alvo de muitas reclamações
de pais e professores em relação à qualidade e
quantidade fornecida às crianças.
Este Conselho é muito importante da sua
existência e atuação depende inclusive a liberação
de recursos federais para a alimentação escolar do
município.

P

rofessores/as, ATP’s, Assistentes, Coordenadores/as e Diretores/as, conforme anunciado nas duas plenárias de 28/08 e 25/09, foi construído mais
um canal de participação e discussão dos assuntos referentes à Revisão do
Estatuto do Magistério, o hotsite www.estatutoeducacao.org.br
Como o acesso é restrito aos atuais profissionais do quadro do magistério,
você deverá fazer seu cadastro, de acordo com as seguintes etapas:
1) Digite o endereço: www.estatutoeducacao.org.br
2) Clique em: “Se você ainda não tem um login clique aqui”
3) Digite o número do seu prontuário
4) Digite seu nome
5) Digite seu endereço de email
6) Crie uma senha
7) Clique em: cadastrar
Agora basta acessar o site com o seu email e sua senha. Por enquanto está
aberta apenas a parte da participação individual. Logo, estará liberada também a
parte dos representantes.
Aproveite este espaço para manifestar sua opinião sobre os temas propostos
para Revisão do Estatuto do Magistério!

Professores/as escolham seus representantes

É

muito importante que as escolas elejam pelo menos um/a representante
para participar das plenárias de discussão da revisão do estatuto que acontecem um sábado por mês, das 9 às 12 horas.

As escolas abaixo ainda não têm representantes e solicitamos que encaminhem
as indicações para o email contato@sindema.org.br, para Denise ou Jacqueline.
E.M. Carlos Drummond, E.M. Humberto Mendonça, E.M. Cecilia Meirelles, E.M.
Deputado Freitas Nobre, E.M. Creuza Linhares Pinho, E.M. Doutor Mario Santalucia, E.M. Annete Melchioretto, E.M. Florestan Fernandes, E.M. Hebert De Souza,
E.M. Henfil, E.M. Hercilia A. S. Ribeiro, E.M. Insp. Reinaldo José Santana (Piró),
E.M. Irmã Dulce, E.M. José Rodrigues Pinto, E.M. Marieta De Freitas Martins, E.M.
Monteiro Lobato, E.M. Olga Benário, E.M. Paulo Freire, E.M. Prof. Fabíola Lima
Goyano, E.M. Sagrado Coração, E.M. Elza Freire, E.M. Senador Teotonio Villela,
E.M. Vereador Jorge Ferreira, E.M. Aurélio B. H. Ferreira, E.M. Vinícius De Moraes.

