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AGOSTO/2014

CAMPANHA SALARIAL 2014

VAMOS AVANÇAR MAIS?
ASSEMBLEIA NESSA QUINTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO, ÀS 17H

Como você sabe, a Campanha Salarial 2014 estendese pelo ano todo. Na contraproposta da Prefeitura,
aprovada na Assembleia de 3 de abril, o governo municipal se comprometeu com negociações que vão até
dezembro deste ano.
ATÉ AGORA JÁ CONQUISTAMOS...
• REAJUSTE SALARIAL DE 6,73% em abril para todos os
servidores e aposentados do IPRED com direito a paridade,
retroativo ao mês de março/14.
• REAJUSTE DE 6,73% NO VALOR DO VALE-REFEIÇÃO:
de R$ 6,00 para R$ 6,40. O valor mês passa a R$ 140,88 para
servidores das referências 1 a 4 (em Abril / 2014)

chega a quase 1 milhão de reais. Durante as mesas de
negociações, o Sindema busca garantir que todas essas horas
sejam pagas e que no futuro não exista Banco de Horas.
Para o Sindema, é necessária a realização de concursos e
contratação de mais profissionais para que os/as trabalhadores/
as não precisem cumprir jornadas extras de trabalho
sistematicamente.
SUBSÍDIO DO CONVÊNIO MÉDICO
Correção do atual valor do subsídio do Convênio Médico que,
desde 2008, é de R$ 64,00. Eventual extensão do subsídio aos
servidores em caráter de emergência em qualquer área.
VALE-REFEIÇÃO
Ampliação do vale-refeição para os/as funcionários/as públicos
das demais referências salariais e melhoria da qualidade das
refeições servidas atualmente nos refeitórios da prefeitura.

• REAJUSTE DE 6,73% NO VALOR DO VALEALIMENTAÇÃO: de R$ 230,00 para R$ 245,48 por mês,
retroativo a Março/14.
• ENQUADRAMENTO DOS ATUAIS AGENTES DE
SERVIÇOS GERAIS na referência 2 : salário base de R$
868,28 (referencia 1 com reajuste de 6,73%) para R$ 998,93
(salário da referencia 2 com o reajuste de 6,73%) (aprovada
na Câmara Municipal em junho com pagamento do
retroativo a maio)
• ENQUADRAMENTO DOS ATUAIS JARDINEIROS NA
REFERÊNCIA 3 : salário base de R$ 998,93 (referência
2 com reajuste de 6,73%) para R$ 1099,32 (salário da
refêrencia 3 com o reajuste de 6,73%) (aprovada na Câmara
em junho com pagamento do retroativo a maio)
AINDA TEMOS A CONQUISTAR...
As Mobilizações e as negociações da Campanha Salarial 2014
garantiram avanços, mas ainda é preciso conquistar que a
Prefeitura cumpra os prazos estabelecidos no acordo 2014, e
atenda as demais reivindicações de nossa Campanha Salarial
2014. Para os pontos abaixo, a prefeitura enviou proposta, após
muitas negociações com os/as diretores do Sindema.
PAGAMENTO DO PASSIVO DO BANCO DE HORAS
O total de horas trabalhadas e ainda não pagas pela prefeitura

A MOBILIZAÇÃO PRECISA SER CONSTANTE....
… pois a prefeitura se comprometeu a apresentar, ainda em
2014, propostas referentes às seguintes reivindicações:
CONSTITUIÇÃO DE MESAS SETORIAIS
Da Saúde, Educação e Defesa Social para a discussão das pautas
específicas destes setores.
Plano de Cargos, Salários e Carreira: Composição de
comissão responsável pela apresentação de proposta de Plano
de Cargos, Salários e Carreira em julho de 2014
Negociação do Abono salarial de R$1.000,00 até outubro
Para avançarmos em nossas conquistas, só com a participação
de todos/as. Por isso, convocamos os/as trabalhadores/as
municipais a participar da Assembleia na quinta-feira, 7
de agosto, às 17h00 na Sede do Sindema. Venha discutir as
propostas apresentadas pela Prefeitura, bem como nosso plano
de lutas daqui pra frente.

Copa do Mundo 2014:

não à compensação
D

urante os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, a maioria dos/as
servidores/as de Diadema foram dispensados mais cedo. Já os/as trabalhadores/as de serviços essenciais cumpriram suas horas normalmente. Na avaliação do Sindema, a liberação do trabalho não estava prevista no Calendário da
cidade e, portanto, deve ser abonada. Defendemos também o pagamento das
horas para aqueles que tiveram de trabalhar ou já compensaram a ausência ao
trabalho nos dias dos jogos do Brasil durante a Copa do Mundo. Temos discutido
este ponto na mesa de negociação e a prefeitura se comprometeu a responder a
esta reivindicação em breve.

Dieese – STJ
nega recursos
da Prefeitura

O

STJ negou os dois recursos da Prefeitura de Diadema,
que pediam a anulação dos processos referentes às
perdas salariais dos Planos Collor e Verão. A ação do Sindema em benefício dos/as trabalhadores/as foi ganha em
todas as instâncias. Com essa decisão, os processos entram
na fase de execução. Para esta fase, tanto o SINDEMA
como a PMD serão notificados, ocasião em que informaremos e convocaremos todos/as os/as envolvidos/as. Ainda
que a execução de um processo desse tipo possa levar muito tempo, a vitória está garantida.

CUT define seu plano de
lutas em Plenária Nacional
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O

s/as dirigentes do Sindema Neno, Rosa e Jandyra, partici
param da 14ª Plenária Nacional da CUT, que aconteceu
de 28 de julho a 1º de agosto no Centro Cultural Adamastor,
em Guarulhos.
Um dos objetivos da Plenária é garantir a aplicação da
linha política e do plano de lutas com temas de extrema importância para os trabalhadores-as do serviço público como
o fim das terceirizações, o direito à negociação coletiva, mais
recursos para a saúde, educação e áreas sociais, redução da
jornada de trabalho, entre outros.
Além de deliberar sobre alterações estatutárias, estratégias de luta e ações para o próximo período, a Plenária tam-

bém é um espaço de análise da conjuntura nacional e internacional, incluindo um ato em solidariedade ao povo palestino.
Também houve um ato com os movimentos sociais sobre
o Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político e sobre a Campanha pela Mídia
Democrática.
“É uma oportunidade para melhor articular nossos ramos
e potencializar a nossa luta”, assinalou Sergio Nobre. “Para
disputar os rumos do País temos que ter uma estrutura forte e
um projeto sindical consistente e bem organizado”, completou
o dirigente da CUT.
(Sindema/ Com informações da CUT)

EDUCAÇÃO
da LDB). A eleição para diretores/as e vice-diretores/as na cidade
tornou-se referência no Brasil, além de demonstrar, ao longo dos
anos, uma possibilidade de democratizar o processo da gestão
escolar nas escolas públicas municipais. Isso significa:
• Que o/a diretor/a e o/a vice-diretor/a são professores temporariamente em cargo de gestão; dessa forma, não perdem a
prática em sala de aula como principal ponto de vista;

Por que dizemos
NÃO ao mandato
tampão?
A

Secretaria de Educação não quer realizar a eleição para a
direção das escolas, prevista para este ano. Ao contrário do
que diz no Estatuto do Magistério, a SE quer que os atuais diretores permaneçam no cargo por mais um ano: é o chamado mandato tampão. Na avaliação do Sindema, o mandato tampão fere
mais que a lei, não leva em consideração a história da educação
em Diadema.
O município tem um histórico de lutas e conquistas no
que diz respeito à democratização da gestão, com a participação
da comunidade escolar e profissionais da educação no processo
de gestão da educação básica municipal (como prevê o Artigo 14

• A possibilidade de gestão para todos os que se interessarem
pela função, descentralizando o poder de decisão e reforçando
o princípio da cooperação;
• A apresentação de projeto específico para cada escola é um
debate preliminar obrigatório para a escolha da equipe gestora; funcionários e comunidade ponderam o envolvimento e
clareza nas propostas apresentadas;
• A eleição legítima da equipe gestora por sua construção pe
dagógica na escola;
• Um processo de escolha da base para a gestão e não uma imposição da Secretaria de Educação;
• Além disso, o mandato tampão descumpre a LC353/12, que
rege o magistério em Diadema. O artigo 2º, inciso VI da LC
353/12 reforça o princípio da gestão democrática, especificando nos artigos 86 §2º, 87 §1º e §2º e 94, a deliberação do processo de eleição para diretor/a e vice-diretor/a para o período
de 3 anos com a possibilidade de reeleição por igual período.
Por essas razões somos contra o mandato tampão e não
aceitamos mais uma tentativa de diminuir nossos direitos e participação. Só a nossa união e organização podem garantir melhorias no Estatuto e impedir o autoritarismo da SE.

Compromisso cumprido

Luta dos/as aposentados/as é fortalecida
com criação de depto no Sindema
onforme compromisso assumido pela nova Direção do Sindema, o sindicato terá um Departamento de Aposentados.
A criação foi aprovada durante a Assembleia Estatutária que
ocorreu em 5 de junho. Os representantes, três efetivos e seus
suplentes serão eleitos em assembleia específica de aposentados
que acontecerá no mês de agosto e será amplamente divulgada.
A medida visa fortalecer a organização dos/as trabalhadores/as
que já saíram da ativa.

Contribuição diminuiu
Outra medida para incentivar a participação dos/as traba
lhadores/as aposentados/as é que a partir de agosto a taxa de
contribuição sindical mensal será reduzida. Agora, os/as aposentados/as irão pagar 0,5% do salário base.
Os/as trabalhadores/as aposentados/as são prejudicados
principalmente porque perdem direito aos benefícios do subsídio do convênio médico, vale-alimentação e vale-refeição. Nossa
luta é por uma aposentadoria digna e com todos os benefícios.
Para a direção do Sindema, o próximo passo será traçar o
plano e definir a forma de atuação do departamento de aposen-

tados/as. “A luta dos aposentados e a de quem está na ativa é a
mesma. Por isso, é necessária a união de todos para realizar a
nova tarefa”, afirmou Manô, da comissão de aposentados.
Para continuar sindicalizado/a após a aposentadoria, é
necessário dirigir-se ao sindicato e refazer a ficha de sindicalização para encaminhamento ao IPRED.
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CIPA: Resultado das eleições

D

e 02 de junho a 17 de julho de
2014 foram eleitos os/as novos/
as representantes das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes
nos diferentes locais de trabalho. A
primeira tarefa desses nossos colegas
será um curso de formação de 4 a 15
de agosto. Parabenizamos os cipeiros
e cipeiras eleitas. A lista completa com o nome de todos/as
os/as eleitos/as está em www.sindema.org.br

O

site do Sindema
está mais dinâmico
e interativo. Entre as
novidades, está uma seção
na qual os/as sindicalizados/
as podem anunciar e
responder aos anúncios
gratuitamente. Acesse e
mantenha-se atualizado:
www.sindema.org.br

Plebiscito popular pede Reforma Política

E

ntre os dias 1º e 7 de setembro de 2014, urnas serão montadas em todo o país para fazer uma única pergunta à população: “Você é a favor de uma Constituinte Exclusiva e Soberana do
Sistema Político?”.
O povo unido e organizado consegue vitórias. Foi o que ocorreu em junho do ano passado, quando as tarifas de ônibus foram
reduzidas em várias cidades brasileiras, inclusive Diadema. Mas
várias das nossas lutas por direitos básicos e fundamentais esbarram em problemas do sistema político.
O Congresso Nacional é composto, em sua maioria, por de
putados e senadores que não representam os interesses dos trabalhadores, mulheres, crianças, jovens, idosos, afrodescendentes,
indígenas, camponeses, estudantes. É um Congresso cuja maioria

está a serviço das grandes empresas e latifundiários, que financiam suas milionárias campanhas eleitorais, fonte de corrupção.
Desde 2000, os Movimentos Sociais brasileiros organizam
Plebiscitos Populares sobre temas diversos. Em 2002 foram coletados 10.234.143 votos em 46.475 urnas; 98,32% dos eleitores se
manifestaram contra a entrada do Brasil na Alca (Área de Livre
Comércio das Américas). O acordo não se efetivou.
A campanha pelo Plebiscito da Constituinte iniciou em
setembro de 2013. Agora são mais de 400 comitês espalhados
pelo país. Na região do ABC foram organizados comitês nos sete
municípios. O Sindema integra o Comitê Diadema, que apresentará uma Lei de Iniciativa Popular que exige a garantia da
integração gratuita e a retirada imediata das catracas internas
nos terminais Diadema e Piraporinha, bem como o controle
transparente dos custos da tarifa dos ônibus municipais. Participe das reuniões do Comitê Diadema. Venha participar da mesa
de debate com Derly Carvalho, da Comissão da Verdade de Dia
dema. Será no sábado, 16 de agosto, das 14h00 às 17h00 na Sede
do Sindema.
Mais informações:

www.facebook.com/plebiscitoabcdmrr
www.facebook.com/plebiscitoconstituinte
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Em nome da diretoria eleita, o Sindema agradece a presença de todos e todas que compareceram
à solenidade de posse e espera continuar contando com o apoio e participação de toda a categoria
na luta pela garantia e ampliação dos direitos dos/as trabalhadores/as municipais de Diadema.

EXPEDIENTE

JORNAL DO SINDICATO é uma publicação do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema.
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