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Queremos solução!

Veja também nesta edição:

A falsa polêmica da criação de cargos públicos  p. 2

Saúde: Sindicato consegue avanços para agentes p. 2

Prosseguem as reuniões sobre imposto de renda p. 3

Agenda da Educação – Debate do Estatuto p. 3

Temos novos convênios para sócios do Sindema p. 4

Não dá para entender o que acontece no 
caso do vale alimentação. Já se passaram 
quatro anos e a Prefeitura não consegue 

fazer uma licitação simples e que interessa aos 
trabalhadores/as. Por que será? 

Em março de 2007, portanto há quatro 
anos, o vale alimentação passou de R$ 150,00 
para R$ 170,00. Em 2010 foi para R$ 190,00, e 
em setembro deste ano o vale alimentação foi 
para R$ 203,00.

Por que o cartão  
de alimentação continua  

só com R$ 150,00? 

No entanto, o valor no cartão continua o mes
mo de quatro anos atrás. A diferença vem em di
nheiro junto com o pagamento no final do mês.

O Sindicato cobra resposta e a Prefeitura há 
mais de um ano diz que “está licitando”. A licita
ção deste cartão está batendo recorde de moro
sidade, falta de iniciativa e descaso com as reivin
dicações dos funcionários. Queremos resposta e 
atitude rápida para o problema do vale alimen
tação e do vale refeição. tudo no cartÃo Já!

•	 Dia	29	de	novembro,	19h00 , reunião sobre 
minuta do Estatuto do Magistério

•	 Dia	30	de	novembro,	17h30, reunião sobre 
descontos indevidos de Imposto de Renda

•	 Dia	1º	de	dezembro,	19h00, reunião sobre 
minuta do Estatuto do Magistério

atenção para a agenda sindical
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Agentes Comunitários 
de Saúde: Sindicato 
consegue avanços

A falsa polêmica da 
criação de cargos 
públicos

No mês passado foram criados 387 cargos públicos e se 
estabeleceu uma falsa polêmica na Câmara Municipal e 
na imprensa regional.

Na polêmica da Câmara, teve vereador mal informado ou 
defensor de terceirizações e privatizações que tratou cargos 
públicos de provimento efetivo, ou seja, via concurso público, 
como se fosse cargo em comissão. 

A criação de cargos é completamente diferente de ocupação 
das vagas e todas as matérias veiculadas pela imprensa local tra-
taram como se fossem atos idênticos. Devido aos limites impos-
tos pela LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal, destes 378 cargos 
criados somente 36 serão ocupados (22 agentes administrativos 
II, 12 analistas de sistemas, 2 técnicos de contabilidade).  

A necessidade imediata de agentes administrativos e prin-
cipalmente de pessoal da Saúde é muito maior, como temos 
alertado constantemente nos nossos jornais. Falta de funcioná-
rios significa sobrecarga de trabalho que leva a estresse e doen-
ças ocupacionais.

Engenheiros e agentes fiscais II (de trânsito, principal-
mente) hoje estão em grande parte terceirizados e, embora a 
criação dos cargos não signifique automaticamente um recuo 
nas terceirizações é importante que estes cargos existam, pois 
reforçam a nossa luta contra as terceirizações.  Estas sim são 
exemplos de dinheiro público mal aplicado.

A Prefeitura vai enviar para a Câmara Municipal projeto de 
Lei criando 550 cargos, sendo 500 de agentes comunitá-
rios de saúde e 50 de agentes de controle de endemias.

Há mais de dez anos estas funções são terceirizadas com 
contratações precárias. Após várias reuniões da Administra-
ção com a diretoria do Sindema para discutir o projeto de lei, 
conseguimos avançar em vários pontos. Sendo o principal 
que o salário inicial proposto passasse da referência 2 (R$   R$ 
778,70 ) para a referência 3 (R$ 856,96), equiparando com o 
salário base do agente de controle de zoonozes e do agente 
administrativo I.

Esta conquista é importante para o conjunto da categoria, 
pois se os agentes comunitários de saúde entrassem com salá-
rio base incompatível com outros cargos de exigência similar  
(ensino fundamental completo e atribuições específicas) a 
nossa Pauta de Reivindicações seria rebaixada.

O Sindema vai acompanhar todas as fases de aprovação do 
projeto de lei e do edital de concurso.  

Os agentes comunitários de saúde e de controle de en-
demias são muito bem vindos, e certamente se integrarão à 
organização unitária e  às lutas e dos funcionários públicos de 
Diadema.

Durante audiência com o 
Ministro da Saúde, Ale-
xandre Padilha, realiza-

da no dia 17 de novembro em 
Brasília, as entidades nacionais 
CNTSS, COFEN,ABN reforçaram 
a necessidade da elaboração 
de um parecer favorável pelo 
Ministério da Saúde (MS) so-
bre o Projeto de Lei 2295/00, 
que trata da jornada de 30 
horas semanais para os profis-
sionais de Enfermagem.

No dia 30 de novembro, 
por ocasião da abertura da 
Conferência Nacional de Saú-
de, haverá um grande ato em 
Brasília pelas 30 Horas.

reunião da diretoria do Sindema com representantes dos/as agentes 
comunitários de saúde no dia 21 de novembro

A informação consta de estudo da CUT, que aponta ainda 
que os direitos sociais dos terceirizados são menores 
que os dos efetivos em 72,5% dos casos. Ainda assim, 

grande parte dos governos gasta mais com as terceirizações do 
que com funcionários estatutários concursados.

Os terceirizados sofrem uma série de discriminações no 
ambiente de trabalho, nos quais têm os piores alojamentos e 
os piores refeitórios.

Na Petrobras, por exemplo, existem 70 mil funcionários di-
retos e 300 mil terceirizados. Em 2009, a terceirização chegava 
a 80% de terceirização. Entre 2005 e 2009, foram registradas 
136 mortes, das quais 85% de trabalhadores terceirizados.

Ainda conforme a CUT, o índice de acidentes com terceiri-
zados, em geral, é o dobro do verificado com os empregados 
diretos das empresas. Isso acontece por má especialização e por 
condições de trabalho desfavoráveis, na avaliação da entidade.

Professores, procuradores do trabalho, juízes, sindicalistas 
e entidades sociais organizadas foram à Câmara dos Deputa-
dos para apoiar a criação de um fórum permanente de luta 
contra a banalização da terceirização.

Um dos objetivos do fórum é defender o aperfeiçoamento 
do projeto de lei em tramitação em comissão especial da Câ-
mara, para tratar do assunto.

Terceirizados ganham 
27% menos que 
trabalhadores formais

as técnicas de enfermagem 
e diretoras do Sindema ana 
maria (Quarteirão da Saúde) 
e cida ( Hospital municipal) 
estarão representando o 
Sindema no ato e como 
delegadas na conferência

30 HoRAS dA 
EnfERmAgEm 

mobilização  
em Brasília
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Agenda da Educação

Nos dias 18, 21 e 22 de novembro aconteceram plenárias 
no Sindema para discussão da nova minuta do Estatu-
to. Frente às polêmicas que o tema traz, a participação 

foi pequena. Muitos professores/as alegaram que as ativida-
des de finalização do ano letivo estão muito intensas, dificul-
tando a participação nas reuniões.

Por esta razão, e atendendo a várias solicitações, vamos 
organizar mais plenárias na próxima semana e a Assembleia só 
será marcada ao final dos debates, que prosseguirão na pri-
meira quinzena de dezembro.

Entre no site do Sindema e veja os destaques e propostas 
de alteração feitas até o artigo 30 da Minuta. Envie suas pro-
postas também pelo email sindema@terra.com.br

Entre os dias 02 e 06 de dezembro acontecerá a eleição 
para diretores e vice diretores nas escolas municipais.
O mandato será de três anos - de 2012 a 2014 - a vota-

ção é paritária entre professores, funcionários, pais e alunos.
O Sindicato encaminhou a todas as escolas uma Carta 

de Compromisso (ver integra no site www.sindema.org.br) 
que sintetiza os seguintes compromissos:

1- Com os princípios da autonomia escolar e as práticas de 
gestão democrática, entendida como a participação efe-
tiva dos vários segmentos da comunidade escolar, pais, 
professores, estudantes e funcionários na organização, 
na construção e na avaliação dos projetos pedagógicos e 
nos processos decisórios da escola.

2- Com a transparência e a participação coletiva na defini-
ção da utilização dos recursos  financeiros e materiais 
disponibilizados para as escolas.

3- Com o respeito aos princípios da liberdade de organi-
zação sindical, a não coibir e não exercer qualquer tipo 
pressão e de coerção moral sobre o envolvimento e a 
participação dos trabalhadores (professores e funcioná-
rios) da escola nas lutas coletivas da categoria.

Até o dia 2 de dezembro estaremos divulgando os nomes 
dos/as candidatos/as que se comprometem com estes com-
promissos essenciais para uma gestão democrática.

debate do Estatuto 

Eleição para diretores e vice 
nas escolas municipais

devolução do imposto 
de renda dos grevistas
Prosseguem reuniões 
com a Administração

Desde o dia 06 de outubro, foram realizadas cinco  
Reuniões entre a Administração e o Sindicato sobre 
os valores descontados a mais dos trabalhadores 

que participaram da greve. 
Paralelamente o Sindicato realizou junto a Receita Fe-

deral  uma consulta sobre os descontos realizados pela 
Administração e a viabilidade legal da devolução destes 
valores pela Prefeitura de Diadema. Na última sexta-feira, 
dia 18/11/2011, obtivemos resposta positiva  da coordena-
dora do Plantão Fiscal da Receita Federal. Agora depende 
da vontade política de fazer justiça e devolver o que foi des-
contado a mais em junho. 

Está agendada reunião entre o Sindema e a Adminis-
tração no dia 28/11/2011 para a conclusão deste ponto do 
Acordo.

Aconteceu em 22/11/2011, na 
Praça Castelo Branco, um grande 
ato contra o fim da gratuidade da 

integração nos terminais de ônibus de 
Piraporinha e Diadema. 

A população de Diadema recebeu 
uma dura notícia no início de novembro: 
o Governo do Estado de SP e a EMTU 
estão dispostos a acabar, nos próximos 

meses, com a integração gratuita que existe há mais de 20 
anos nos terminais de ônibus de Piraporinha e Diadema. 

Esta iniciativa do Governo Estadual irá prejudicar 
toda a população que utiliza a integração entre trólebus e 
ônibus na cidade. Se colocada em prática, quem utiliza a 
integração nestes terminais desembolsará no mínimo R$ 
2,00 a mais por dia, para ir e voltar.

Os Sindicatos da região filiados a CUT são contra essa 
medida abusiva. A população de Diadema conquistou 
com muita luta esse direito. Não vamos permitir esse ata-
que ao nosso bolso!

Vamos à luta contra o fim da gratuidade, pela manu-
tenção dos nossos direitos e por um transporte público 
de qualidade.

governo do Estado e 
EmTU querem tirar o 
direito da população 
de diadema

Agenda	de	Debates	do	Estatuto	do	Magistério
Dia   Horário  Artigos da Minuta em Debate

29/11	 	 19h00		 	 							31	a	67
1º/12	 	 19h00		 	 							68	a	96

Participe	de	reunião	no	dia	30/11/2011,	às	17h30,	
em	nossa	sede	para	informes	sobre	a	conclusão	
da	negociação	junto	à	PMD	sobre	o	Imposto	

de	Renda	descontado	a	mais	depois	da	greve	e	
encaminhamentos.	
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                Jornal do Sindicato é uma publicação do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema.

direção do sindicato: Jandyra uehara alves (presidente), José Aparecido da Silva; Mara Neide Ferreira Linhares Hora; Domingos Tomáz de Souza; Antonio Carlos Gonzaga; Roseli 
Aparecida de Souza;  Ana Maria da Silva Santos; Maria Aparecida de Moraes Ribeiro; Edilei Ruth Teixeira de Oliveira;  Benedito de Oliveira Lima; Shedd Pegáz; Fonlana Cheung; Floripes de 
Aguiar Kikuti; Cristiane Alves Tibúrcio. conselho Fiscal: Luis Roberto Bezerra de Paiva; Rosânea das Dores Mendes; Nadia Helena Guardini; Neide Soares Fonseca; João Batista Andrade;  
Kelli Cristina Cursino. representantes junto à Federação: Renilva Mota Ferreira; Epaminondas R. de Oliveira Filho; Jacqueline de Souza Simões; Francisco Pereira Alencar.

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

eXPediente

Se você já é associado, aproveite e usufrua 
dos novos Convênios oferecidos pelo Sindi-
cato dos Funcionários Públicos de Diadema.

Se você ainda não é sindicalizado, sindicalize-se!
Cada um dos avanços alcançados pelos funcionários públicos de 

Diadema foi fruto de intensa mobilização dos trabalhadores aliados 
ao Sindicato. 

Para que essa luta seja mais forte, a entidade necessita de um 
número cada vez maior de associados. Participe: auxilie na constru-
ção de uma entidade cada vez mais atuante e fortaleça nossa luta!

EM NOVEMBRO, NOVOS CONVÊNIOS PARA SÓCIOS DO SINDEMA

YÁZIGI	DIADEMA   30% (TRINTA por cento) de desconto sobre o valor das mensalidades 
•	 Avenida Nossa Senhora das Vitórias, nº 238  Sala 01/240 - Centro – Diadema – SP 
Telefone: (11) 4055 5200   http://www.yazigi.com.br/diadema

EURODATA	DIADEMA   60% (SESSENTA por cento) de desconto no valor total de qualquer curso profis-
sionalizante, informática, inglês e cursos de educação continuada e outras vantagens como Isenção de matrícula 
e pagamento parcelado somente do material didático.
•	 Avenida Presidente Kennedy, 306 - salas 1 e 2  - Centro – Diadema – SP  Telefone: (11) 2311-7923 
http://www.eurodata.com.br

CENTRO	EDUCACIONAL	SALUTE	 10% (DEZ por cento) de desconto sobre o valor das mensalidades
•	 Rua Rubis, nº 15 - Bairro jardim Donini – Diadema – SP - Telefone: (11) 4054-4444 
http://www.escolasalute.com.br 

ESTHER	OFICINA	DA	BELEZA		10% (DEZ por cento) de desconto sobre os valores dos serviços presta-
dos (Cabelo / Manicure/ Pedicuro / Estética /Saúde) 
•	 Rua Manoel da Nóbrega, nº 185 - Bairro Centro – Diadema – SP  - Telefone: 4044-5355 / 4043-3780
E-mail: elsegantin@hotmail.com

COLÔNIA	DE	FÉRIAS	SINPROVESP  15% (quinze por cento) de desconto sobre o valor da compra 
e/ou serviços prestados.  
•	 SIND. PROP. PROP. VEND. E VEND. DE PROD. FARM. NO EST. DE SP
AV. CONDESSA DE VIMIEIROS, 1285 – CENTRO – ITANHAÉM-SP - TEL.: (13) 3422-1864 – 3426-7602 - FAX: 3426-
7830 http://www.coloniasinprovesp.com/

ZANNING	ACADEMIA  15% (quinze por cento) de desconto sobre o valor das mensalidades .
•	 Praça Antônio Motta Filho, 16  - Centro - Diadema - SP  - (11)3425-9294

UNIP - Cursos de Graduação  (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnológico), Sequenciais e Pós-Graduação 
•	 5% (cinco por cento) de desconto sobre as mensalidades dos Cursos de Ensino Presenciais;
•	 10% (dez por cento) de desconto sobre as mensalidades dos Cursos de Ensino Presenciais Interativos e de Ensino 

Interativo;
•	 10% (dez por cento) de desconto sobre as mensalidades dos Cursos de Pós-Graduação. 

dos 90 alunos do curso, 17 são Gcm’s e GcP’s de diadema

Promovido através da parceria entre Sindicatos de Ser-
vidores de Santo André, Diadema e SBC), a Escola Na-
cional Florestan Fernandes e a Rede Social de Justiça e 

Direitos Humanos, e com organização da Universidade Me-
todista do Estado de São Paulo (Núcleo de Formação Cidadã 
- FAHUD), encerra-se em 10/12/2011 o Curso “Segurança 
Pública Comunitária, Direitos Humanos e Cidadania”.

Os alunos estão distribuídos em grupos elaborando os 
TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) que abrangem temas 
como: Espaço Público e Segurança Pública, Ética e Cidada-
nia, Gerenciamento de Conflitos e Direitos Humanos. 

Estes trabalhos serão apresentadas no encerramento 
do curso dia 10/12/2011 às 8 horas na Universidade Meto-
dista e será aberto ao público externo.

Todos (as) estão convidados(as) a prestigiarem a par-
ticipação de servidores neste importante evento que tem 
como objetivo maior fomentar a reflexão  sobre a política 
pública de segurança e contribuir para a sua construção.

A 6ª Festa do Sindema foi um sucesso. Na véspera do 
ponto facultativo comemorativo ao Dia do Funcioná-
rio Público, mais de 2.500 trabalhadores/as participa-

ram do evento.
A Banda Sal de Fruta abriu a programação, seguido da 

apresentação de Roberto Seixas, em homenagem ao gran-
de Raul Seixas. Depois das 23h, o Forró do Trio Gaviões do 
Nordeste correu solto até a madrugada.

Foram sorteados um notebook, uma bicicleta e um 
aparelho de som. Domingas Pereira Silva (Gestão de Pesso-
as) ganhou a bicicleta, Maria José Fernandes Sardinha (HM) 
ganhou o aparelho de som e Silvana Moura de Morais (Cul-
tura) ganhou o notebook.
Veja as fotos no site www.sindema.org.br

Termina o curso sobre 
“Segurança Pública 
Comunitária, direitos 
Humanos e Cidadania”

fESTA do SindEmA Participação cresce a cada ano

CONVÊNIOS


