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ELEIÇÕES SINDEMA 2011

Vitória da Chapa 1
“E

m nome da Chapa 1, agradecemos o apoio, o
trabalho militante, a confiança e os votos que
recebemos. É esta força coletiva, a consciência
de classe e a solidariedade de centenas de pessoas que
nos trouxe até aqui e nos dá força e coragem para juntos
prosseguirmos no caminho das lutas e conquistas.
Recebam nosso respeito e consideração aqueles que
votaram na chapa adversária, com o compromisso de que
aprofundaremos ainda mais a nossa prática de diálogo e
construção de espaços de aprendizado e construção coletiva.

Durante os próximos três anos representaremos o
conjunto da categoria na luta cotidiana por melhores
salários, benefícios e condições e relações de trabalho, com
o melhor dos nossos esforços e dedicação.
Reafirmamos o nosso compromisso com o sindicalismo
democrático, independente e de luta e com um serviço
público de qualidade, que assegure os direitos e os
interesses da classe trabalhadora” .
Jandyra Uehara Alves, presidenta do Sindicato

Vitória da
democracia sindical

T

erminou por volta da meia noite e meia do dia 10 de junho a
apuração da eleição que definiu a diretoria do Sindema - Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema - para o triênio
2011/2014.
Vitória para a chapa 1, liderada pela atual presidenta do Sindicato, Jandyra Uehara Alves, de acordo com a vontade de 1.340 (64%)
votantes. A chapa 2 teve 762 votos (36 %). Houve 27 votos em branco
e 66 nulos, num total de 2.194 votantes.
Foram apuradas 16 urnas que percorreram durante dois dias – 8
e 9 de junho – 122 locais de trabalho. O Sindicato tem uma grande
responsabilidade ao organizar uma eleição desse porte. Urnas, mesários, presidentes de mesa, fiscais têm que percorrer a cidade para
que todos os/as trabalhadores/as possam se manifestar e exercer
seu direito de voto. Assim foi feito e a eleição transcorreu sem o registro de nenhum problema.
A expressiva participação dos/as trabalhadores/as que se consolidou nas ultimas eleições do Sindema é fundamental para o avanço
do processo democrático. O processo eleitoral organizado a partir
de princípios éticos, com transparência e seriedade são condições essenciais para o fortalecimento do movimento sindical.
A nova diretoria tomará posse na segunda quinzena do mês de
julho.

Veja o resultado da eleição nas regiões
Urnas
Norte
Sul
Leste
Centro Oeste
Urnas Fixas
Total

Chapa1
220
195
195
244
486
1.340

Chapa2
93
57
49
166
397
762
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Informe das reuniões de negociação

N

o dia 7 de junho, foram discutidos os pontos relacionados
à jornada de trabalho 12 x 36, aposentadoria especial,
frente de trabalho e equiparação salarial do magistério.
Em relação à jornada 12x36 ficou estabelecida a implantação das duas folgas mensais e a constituição de uma comissão
para discutir a regulamentação da jornada especial a partir do
dia 15 de julho. Isto significa discutir o número de plantões/mês,
horário de refeições, descanso e outros aspectos que envolvem
o cotidiano dos/as trabalhadores que cumprem esta exaustiva
jornada de trabalho na Saúde, na Defesa Social e outras.
Quanto à Aposentadoria Especial, a PMD acata a decisão
do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu ganho de causa ao
Sindicato nesta questão e se compromete a formar um Grupo
de Trabalho com a participação do Sindicato em 45 dias.
Em relação à Frente de Trabalho, a Prefeitura se comprometeu a apresentar proposta com uma nova concepção até o
dia 15 de julho.
Nesta reunião foi marcado o início do debate econômico
para o dia 10 de junho e a PMD entregou ao Sindicato documento com “critérios e regras para início da reposição das horas greve”.

Estágio
Probatório
Parabéns aos/
as professores/
as ingressantes
que tiveram
a coragem
de chegar
lutando pelos
seus direitos
e pelo futuro
da Educação
em Diadema.
Muito bem
vindos a esta
categoria
forte, unida e
solidária.

Conquista da luta:

Governo confirma
isonomia do Magistério

N
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APOSENTADORIA ESPECIAL Em setembro de 2009, o Sindicato
começou a mobilização para conquistar o direito do servidor público à
aposentadoria especial, no caso de trabalho perigoso e insalubre Depois
de vencermos ação no Tribunal de Justiça, a Prefeitura se comprometeu a
viabilizar o direito dos trabalhadores/as.
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Frente de Trabalho Mobilizar e conscientizar contra a exploração
da chamada Frente de Trabalho é uma tarefa do Sindicato e da categoria.
Exigimos trabalho decente e respeito com a população desempregada e
de baixa renda.

a segunda reunião da Mesa de Negociação com
os representantes do Governo, no dia 7 de junho,
foram confirmadas oficialmente as informações
contidas na Circular 012/2011 da Secretaria da Educação
acerca da isonomia salarial dos/as professores/as que têm
formação superior.
Depois de muitos anos de luta do movimento sindical
e da educação, esta importante conquista já estava assegurada nas Diretrizes Nacionais para os Novos Planos de
Carreira e Remuneração.
Como resultado da Campanha Salarial do ano passado,
a Secretaria da Educação concordou em formar a Comissão
para a Revisão do Estatuto, onde, no decorrer das reuniões
realizadas em 2010, esta questão já parecia resolvida.
Porém, fomos surpreendidos durante a Campanha
Salarial deste ano com a decisão da Secretaria da Educação de excluir os professores/as ingressantes em estágio
probatório. Esta medida discriminatória prejudicaria 485
professores/as.
A garra, a unidade e a imensa capacidade de luta da
nossa categoria foram fundamentais para o recuo do Governo neste ponto, fazendo com que a Secretaria da Educação revisse o seu planejamento e atendesse o conjunto
dos professores/as.
Os representantes do Governo se comprometeram a
apresentar para o Sindicato a minuta do projeto de lei da
isonomia antes de enviá-lo para votação na Câmara Municipal.

Negociação: começou o debate econômico

N

a reunião do dia 10 de junho, a Prefeitura apresentou ao
Sindicato e à assessoria econômica do Dieese o Quadro
Demonstrativo de Despesas com Pessoal.
O Sindicato e o Dieese solicitaram várias informações adicionais sobre as despesas apresentadas pela Prefeitura com
terceirização, cronograma de obras da educação x contratação
de mais 240 professores, gastos com a SPDM (Unifesp) e a realização de seleção pública dos agentes comunitários de saúde,
pois em muitos casos estes valores podem estar com estimativas maiores do que os gastos reais.
A Prefeitura se comprometeu a apresentar todas as informações solicitadas até o dia 20 de junho, em reuniões com os
técnicos do Dieese.

Impasse na discussão da
reposição dos dias parados
No dia 7 de junho, a Prefeitura entregou uma proposta de regras
e critérios para a reposição dos dias parados. A discussão sobre
esta questão deve prosseguir no dia 15. O Sindicato respondeu
na reunião do dia 10, discordando dos seguintes pontos:
1) A Prefeitura propôs que o período de reposição inicie no
dia 1º de julho e termine no dia 20 de novembro de 2011.
O Sindicato condiciona o período da reposição dos dias
parados ao período de vigência do acordo da Campanha
Salarial de 2011 a ser definido.

Pagamento dos dias parados
aconteceu no dia 7 de junho

A

Prefeitura enrolou o
que pode e deixou
para o último dia do
prazo acordado no
Tribunal o pagamento
dos dias parados. A
tentativa de indispor a
categoria com o Sindicato saiu pela culatra, pois só
reforçou a solidariedade dos/as trabalhadores/as e a
convicção de que vale a pena lutar.

2) A Prefeitura propõe que a reposição seja realizada hora
a hora, inclusive nos sábados, domingos e feriados.
O Sindicato propõe que a reposição siga os critérios do
acordo firmado sobre banco de horas: segunda a sextafeira hora a hora; aos sábados, para cada hora trabalhada, deverá ser considerado como uma hora e meia
reposta; aos domingos e feriados, para cada hora trabalhada, deverá ser considerado como duas horas repostas.

O Sindicato propõe que as horas crédito do banco de
horas e faltas abonadas possam ser utilizadas para fins
de reposição.
4) Reposição da Educação - A Prefeitura propôs um calendário envolvendo várias situações, de acordo com o segmento, incluindo 5 dias do recesso escolar e também
sábados, domingos e feriados no caso do EJA.
O Sindicato solicitou reunião com os dirigentes da Educação para tratar da questão, desvinculando a reposição das
horas dos professores e funcionários da reposição dos alunos do ensino fundamental. Para o Sindicato, a reposição
das aulas dos alunos para cumprimento dos dias letivos
deve ser feita com base nos mesmos critérios expostos no
Parecer do CNE 019/2009, que tratou da questão no caso
da epidemia da gripe H1N1.

Vai ter Festa Junina no Sindicato
Dia 1º de Julho, a partir das 18h00

Venha dançar quadrilha, forró, encontrar os/as
amigos/as e saborear as comidas e bebidas típicas.
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3) A Prefeitura propõe não permitir a utilização de horas
crédito do banco de horas, férias, licença-prêmio e faltas abonadas para fins de reposição.
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Revisão do
Estatuto do
Magistério

N

a última sexta-feira, dia 10 de junho, no Sindicato, representantes
de diversas escolas se reuniram
com as professoras que representam a
categoria na Comissão de Estudos para a
Revisão do Estatuto do Magistério.
Foi apresentado um histórico dos
trabalhos realizados pela Comissão e os
principais pontos divergentes entre a representação da categoria e a Secretaria
da Educação em relação à Pré-Minuta.
As representantes do Magistério vão elaborar um documento, que será enviado
para as escolas municipais apontando as
principais divergências.

Reunião da Educação realizada dia 10/06/11

Discussão do Estatuto continua
nas próximas semanas. Participe!
Para ampliar o debate na categoria, as representantes dos/
das professores/as decidiram realizar vários encontros até o
final do mês. Escolha uma das datas abaixo e participe:
•

20/06/2011 (2ª feira)

•

22/06/2011 (4ª feira)

•

30/06/2011 (5ª feira)

As reuniões acontecerão às 18h00, no Sindicato.

Funcionários da Educação:

No dia 16 de junho haverá reunião com os funcionários dos setores administrativo e operacional
da Educação às 17 horas, no Sindicato.

Contra o monopólio do Bradesco
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O

4

Sindicato venceu a primeira
batalha para acabar com a exclusividade do Bradesco nos
empréstimos consignados.
No último dia 24 de maio o Tribunal de
Justiça, por unanimidade, decidiu acatar
recurso do Sindicato e manteve um valor
simbólico para a nossa ação judicial que
questiona o monopólio do Bradesco nos
empréstimos consignados. Isso significa que a ação do Sindicato será julgada no seu mérito, definindo se tem base legal um
único banco fazer esse tipo de serviço.
EXPEDIENTE

Quando o Sindicato entrou com a ação em outubro de
2010, o juiz da Vara da Fazenda Pública da cidade definiu o
valor da causa em R$ 25,5 milhões, o mesmo valor da licitação
ganha pelo Bradesco.
Isso inviabilizaria o nosso direito de recorrer à Justiça, pois
o Sindicato teria de recolher 1% deste valor, até o limite de R$
52 mil, correndo o risco de ter de pagar R$ 2,55 milhões de
honorários advocatícios no caso de insucesso na ação.
Agora, a Justiça vai decidir sobre essa exclusividade no
empréstimo consignado.
O Sindicato defende a participação de todos os bancos,
pois a concorrência baixa o juro e beneficia o trabalhador.

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