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Em dezembro tem:

E mais:

5,72%
R$ 190

de reajuste salarial para todos os/as
trabalhadores da Prefeitura e para os
aposentados com direito à paridade.
de vale alimentação. A partir de
dezembro o vale alimentação passa
de R$170,00 para R$ 190,00.

Saiu o edital do concurso de Promoção Interna da Guarda Municipal (GCM).
Inscrições abertas para evolução de Assist. de Enfermagem I para Assist. de Enfermagem II.
Pagamento da segunda parcela do décimo-terceiro até dia 20 de dezembro.
Em fevereiro, pagamento da última parcela do abono compensatório.

Você participou e
a nossa Festa foi um sucesso!

Cerca de 3.000 trabalhadores
participaram da Festa do DIa
Funcionário Público, em
28 de outubro, no Okinawa

Receba as publicações do Sindicato na sua casa.
Atualize o seu endereço no site www.sindema.org.br

Somente participação, organização
e luta asseguram

A

garantia de reajuste anual de salários e to
das as conquistas dos funcionários públi
cos da Prefeitura de Diadema são fruto de
organização e luta.
Todos os anos, batalhamos muito para garantir
e ampliar os nossos direitos. Nada chegou fácil, nem
veio do reconhecimento espontâneo dos governantes.
Portanto, a maior de todas as conquistas é a uni
dade e a vontade de lutar da categoria, e a capacida
de de organização e negociação do Sindicato. Quem
ousa lutar, com autonomia e responsabilidade cons
trói um caminho de vitórias.
O reajuste salarial, o abono compensatório, o
reajuste no vale-alimentação fazem parte do acordo
entre o Sindicato e a Prefeitura que foi aprovado pela
categoria em maio deste ano. É bom lembrar que só
saiu uma proposta decente depois que a maioria da
categoria paralisou no dia 15 de abril de 2010. Em
fevereiro será paga a última parcela do abono que
compensou o fato do reajuste de 5,72% não ter sido
aplicado em março e sim em dezembro. O valor do
abono que será pago em fevereiro terá o mesmo valor
do que foi pago em outubro ( três cotas).

conquistas

Aprovação - No Sindema, a categoria decide em assembléias participativas
e democráticas todos os acordos realizados com a Prefeitura.

SAúDE

Guarda Municipal

Abertas as inscrições para a evolução
dos auxiliares de enfermagem
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s inscrições para participar da prova
para evolução funcional de auxiliar
de enfermagem (assistente de enfer
magem I) para técnico (assistente de enfer
magem II) será nos locais de trabalho de 16 a
22 de novembro.
Pode participar quem está exercendo o
cargo de assistente de enfermagem I há mais
de três anos, possui o curso de técnico de en
fermagem e não apresenta restrições médicas
há mais de 180 dias.
A última contratação de auxiliar de enfer
magem foi em agosto de 2007, portanto todos/
as aqueles/as que estavam em estágio probatório
no ano passado e não puderam participar do
processo de evolução funcional, agora terão a
oportunidade de passar para o nível técnico.
Esta foi uma conquista do acordo aprova
do pela categoria em 2007, após dezessete dias
de greve. Essa será a quarta e última prova pre
vista na lei municipal 250/2007 e no decreto
6359/2008.
EXPEDIENTE

Atualmente de 986 assistentes de enfer
magem I e II, 666 estão no nível II e 320 no
nível I. Até 2008 a imensa maioria deste seg
mento era composto por auxiliares de enfer
magem – nível, agora a situação se inverteu, o
que representou ganho salarial de quase 28%
para a maioria dos auxiliares que tinham curso
técnico. Veja o edital completo no site www.
sindema.org.br

Mais assistentes de enfermagem I farão
prova para promoção em 5 de dezembro

Saiu o edital
de promoção

O

Plano de Carreira da GCM foi
revisto em 2009, após um in
tenso processo de negociação
entre a Administração e o Sindicato.
Os guardas civis municipais participa
ram da revisão do Plano e escolheram
um representante de cada uma das
quatro equipes de trabalho, que jun
tamente com a diretoria do Sindicato,
Dieese e representantes do Comando
discutiram as alterações necessárias
para a valorização e perspectiva pro
fissional da GCM.
A promoção estava prevista para o
início de 2010. O concurso interno de
promoção saiu agora, depois de muita
pressão da direção do Sindicato e dos
GCMs. As inscrições serão de 13 a 17
de dezembro, no prédio do IPRED.
Mais informações no site
www.sindema.org.br
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EDUCAÇÃO
Revisão do Estatuto do Magistério
vai valorizar professores

Plano de
Carreira da
Gestão continua
guardado a sete
chaves
Outro ponto muito importante da ne
gociação sindical de 2010 é a Revisão do
Estatuto do Magistério, que está ocorrendo
de acordo com o cronograma. A previsão é a
apresentação de uma proposta para a catego
ria em fevereiro de 2011.
Participam de um grupo de estudos para
elaborar propostas, representantes da Sec
retaria da Educação, representantes de pro
fessores de todos os segmentos e da direção
do Sindicato. Os professores/as escolheram
representantes das escolas que se reúnem
uma vez por mês para discutir as mudanças.
O Sindicato colocou no ar um site exclusivo
para o debate do Estatuto - WWW.estatuto
educacao.org.br , os professores devem se
cadastrar e participar do discussão.
A Revisão está sendo proposta de acor
do com a Resolução 002/2009 do Conselho
Nacional da Educação que foi homologada
pelo governo do presidente Lula. Esta Res
olução é uma conquista do movimento sindi
cal e da CNTE ( Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação), e apresenta
vários pontos que reforçam a nossa Pauta de
Reivindicações, entre eles:
- Após a aprovação da Revisão o salário

deverá ser definido pela formação / habilita
ção, ou seja quem tiver formação em Peda
gogia ganhará o mesmo salário base que os
professores especialistas ( educação física,
matemática, português, etc. Até agora os
professores de educação infantil e e do ensi
no fundamental ganham menos que os pro
fessores do ensino fundamental II, embora a
maioria tenha a mesma formação em nível
superior.
- A Resolução 002/2009 do Consel
ho Nacional de Educação na definição de
princípios determina o “reconhecimento
da importância da carreira dos profissionais
do magistério público e desenvolvimento de
ações que visem a equiparação salarial com
outras carreiras profissionais de formação
semelhante” . Isto só reforça a nossa reivin
dicação de que o salário dos professores da
rede municipal de ensino com nível superior
deve ser igual aos dos demais profissionais
da PMD, como por exemplo, o professor
de educação física da Secretaria de Esporte,
cuja hora/aula passará em dezembro para R$
17,53. O valor da hora-aula dos professores
de nível superior da Educação será de R$
13,51 em dezembro.

Processo do Dieese. Nenhuma novidade até agora

D

e tempos em tempos surge uma boataria na ca
tegoria sobre o processo 1.494/94. Afinal já tem
16 anos que o processo está caminhando sem
um resultado final. A ação, ajuizada na 2ª Vara Cível de
Diadema em 1994 foi julgada procedente, tendo sido
confirmada no Tribunal de Justiça de São Paulo e pos
teriormente também pelo Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, a Prefeitura entrou com uma ação res
cisória pedindo a nulidade do processo, e posterior
mente com dois recursos, que ainda não foram julgados.
Enquanto isso, tudo continua suspenso, aguardando o
desfecho do julgamento que não tem data marcada para
ocorrer.
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Plano de Cargos, Salários e Car
reira é um sonho antigo dos/as
trabalhadores/as de Diadema.
Atualmente somente o Magistério, a
GCM e os procuradores tem planos de
carreira. Os trabalhadores/as dos demais
setores não têm direito a uma carreira, e
parte dos cargos está com salários defasa
dos em relação a outras prefeituras. Além
disso, há centenas de casos de desvio de
função que precisam ser solucionados.
Em 2006, a Administração apresen
tou proposta de Plano de Carreira que foi
rejeitada pela categoria porque a verda
deira intenção não era melhorar a situa
ção dos trabalhadores/as e sim tirar di
reitos já conquistados como o biênio e a
quarta parte.
Em 2008, houve enquadramento em
novas referências salariais para vários
cargos e a valorização do piso salarial,
resultando em reajustes maiores que a in
flação para cerca de 1850 trabalhadores
de diferentes setores.
Em 2009, a Secretaria de Gestão en
comendou um Plano para uma empresa de
consultoria ( sem a participação do Sindi
cato e de representantes dos funcionários)
e em 2010 se comprometeu a apresentar
o Plano até a segunda quinzena de junho.
Até agora só enrolou, e o tal Plano conti
nua guardado a sete chaves. A Secretaria
de Gestão de Pessoas fez reuniões com os
técnicos do Dieese e do Sindicato e não
apresentou nada de concreto.
A nossa luta é para conquistarmos um
Plano de Cargos, Salários e Carreiras com
pleto, com: enquadramento dos cargos em
referencias salariais adequadas, resolução
da situação dos desvios de função e siste
ma justo de promoção e progressão para
todos/as.

PLENÁRIA
No Sindicato,
Professores
discutem o
Estatuto do
Magistério

3

Comemoração ao Dia do
Funcionário Público:

Diadema faz 51 anos

Festa e Corrida
foram sucesso!

C

erca de 3.000 trabalhadores/as participaram
da Festa no dia 28 de outubro, na maior fes
ta comemorativa do Dia do Funcionário Público
realizada na cidade. A I Corrida e Caminhada
Aberta do Sindema aconteceram no dia 07 de
novembro, com a participação de cerca de 600
pessoas, entre funcionários e população. Mais
de meia tonelada de alimentos arrecadados na
inscrição serão doados para as entidades cadas
tradas no Banco de Alimentos da Prefeitura.
Momentos como estes reforçam os laços de
amizade e solidariedade da categoria.
Vejam todas as fotos da Festa e da Corrida
no site www.sindema.org.br

N

o próximo dia 8 de dezembro, Diadema fará 51 anos e será feriado mu
nicipal. A maioria dos trabalhadores/as da PMD terá um dia de descanso
e lazer. Porém para muitos de nós será um dia normal de trabalho. Os/as
companheiros que trabalham na Saúde, Defesa Social, Cemitério , IML , Trân
sito e outros serviços que não param, estarão a postos para atender da melhor
maneira possível a população da cidade.
O trabalho realizado pelos funcionários públicos de Diadema é reconhecido
em todo o país. E isto o torna ainda mais relevante, pois as dificuldades en
frentadas em muitas áreas são imensas, e o trabalho se realiza da melhor forma
possível mesmo na falta de condições adequadas .
Parabéns a todos/as os trabalhadores/as do serviço público municipal, que há
51 anos constroem com compromisso e dedicação os serviços públicos para o
povo de Diadema.

Venceram na categoria geral masculino: 1º Renilson
Vitorino da Silva, 2º Adeilson Neres Costa, 3º Wilson João
de Souza. No feminino venceram: 1º Ednéia Gomes Costa,
2º Cristiana Alves Silva, 3º Zildenir de Menezes.
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Na Kizomba, a festa da raça

O

movimento social da região realiza a 4ª Jornada Cida
dã na Kizomba, no dia 20 de novembro, a partir das
14h00, na Praça da Moça.
A abertura oficial da festividade será no dia 16 de no
vembro no Teatro Clara Nunes, durante toda a semana haverá
várias palestras temáticas e exibição de filmes, peças de teatro e
dança relacionadas com o Dia da Consciência Negra.

Professoras venceram
a corrida na categoria
funcionária pública. Em
primeiro lugar, no centro
da foto, a professora
Rachelle Arnoni (CAIS), à
esquerda, em segundo
lugar a professora Silvia
Helena da Silva (EM Tarsila
do Amaral), em terceiro
lugar a professora e
diretora do Sindema Rosa
de Souza (Esporte).
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Dia 20 de novembro

Confira a programação no site www.abcdmaior.com.br

Sindicato presta contas

<-- Os vencedores da corrida na
categoria funcionário público
foram (da esquerda para direita)
em primeiro lugar Francisco
Misterdan Farias Ferreira (Saúde),
em segundo lugar Geraldo
Magela Belmiro ( GCP - Defesa
Social) e em terceiro lugar
Roberto Marcelino (aposentado).

N

o dia 29 de novembro, às 17h30, na sede
do Sindicato acontecerá a Assembléia de
Prestação de Contas do ano de 2009 e a apresentação
do Planejamento Financeiro para 2011.
Contamos participação de todos/as os associados/as.

Atualize o seu endereço
Associado, receba as publicações do
Sindicato na sua casa
No mês passado iniciamos a mala direta do
Sindema enviando o convite da Festa e a
carteirinha do sindicato para a maioria dos
nossos sócios. Se você não está recebendo
as nossas correspondências, atualize o seu
endereço no site www.sindema.org.br, ou
através do fone fax 4055-3288.

