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DEZEMBRO 2014 - EDIÇÃO COMEMORATIVA DE FIM DE ANO

“Mas se desejarmos fortemente o melhor e,
principalmente, lutarmos pelo melhor... o melhor vai
se instalar em nossa vida. Porque sou do tamanho
daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura”.
Carlos Drummond de Andrade

Que 2015 seja um ano
repleto de realizações.
São os votos do
Sindema.

VEJA NESTA EDIÇÃO
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Destaques da luta dos
servidores em 2014
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Jornada de Lutas em
defesa da saúde continua

É preciso mudar:
é hora de participar

R

epudiamos o descaso do governo Lauro Michels para com a categoria, o que dificulta
a tarefa de cada um de nós em atender à
população com a qualidade que ela merece. Até mesmo o abono salarial poderia ser oferecido
aos/às trabalhadores/as. Durante as negociações com
a gestão, o Sindema apresentou diversas alternativas,
entre elas o pagamento do abono em forma de vale

“Nós podemos tudo,
Nós podemos mais
Vamos lá fazer
o que será!”
Gonzaguinha

alimentação. Bastava vontade política para que essa
e outras reivindicações fossem atendidas.
Mas a prefeitura preferiu fechar o diálogo. Tudo
aponta para um 2015 ainda mais difícil para os/as
servidores/as municipais de Diadema. Precisamos
estar mobilizados e organizados e nos preparar
para o ano que está prestes a iniciar. Vamos para a
luta, com união e coragem!

2014: um ano de lutas e manutenção de conquistas
JANEIRO
Calendário Escolar 2014: Secretaria de
Educação tenta reduzir férias do magistério. Sindicato reage e SE apresenta nova
proposta de calendário escolar respeitando os direitos dos/as professores/as.
FEVEREIRO

balho. A pauta também foi apresentada
durante Ato na Câmara dos Vereadores.
CIPA: novo acordo que garante avanços
aos trabalhadores é assinado. Entre os
avanços, está a liberação de 03 cipeiros /
as para se dedicarem em tempo integral
à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.

Campanha Salarial: Aprovada pauta de
reivindicações e calendário de lutas que
inclui plenárias setoriais e ato na câmara para cobrar valorização profissional
e plano de carreiras para todos/as os/as
servidores/as.

das pela terceirizada Apetece continuam
sendo de péssima qualidade.
ABRIL
Campanha Salarial: contra-proposta da
prefeitura é aprovada em assembleia.
Atendidos três pontos da pauta econômica: reajuste de 6,73% para todos os/as
servidores/as, aposentados/as e pensionistas do IPRED; reajuste de 6,73% nos
valores dos vales refeição e alimentação.
Alimentação: Sindema denuncia que
mais de 40 trabalhadores/as passaram
mal após terem almoçado nos refeitórios da Prefeitura no Paço, na Central de
Atendimento e em Obras. Nesses locais,
a alimentação é terceirizada e fornecida
pela Apetece.

Paisagem Urbana: Sindema garante que
trabalhadores/as da Paisagem Urbana
não sejam transportados junto com as
ferramentas.

MARÇO
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Campanha Salarial:
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- Plenárias setoriais com o pessoal de
Obras, Paisagem Urbana, DLU, Aposentados, Saúde, Defesa Social, Educação, Central, Paço, Gestão, SASC, Almoxarifados,
Gráfica e Meio Ambiente. A principal reivindicação em todas essas reuniões foi a
melhoria nas condições de trabalho.
- Divulgação para a população: entrega
de carta à população e outdoors espalhados pela cidade para explicar a Campanha Salarial e as principais reivindicações
dos/as trabalhadores/as: melhores salários, plano de carreira e condições de tra-

Saúde: Sindema obriga aceitação de
atestados médicos fornecidos pelos profissionais que trabalham na UBS e PA Paineiras.
FGTS: Assembleia autoriza ingresso de
ação coletiva referente ao cálculo do
FGTS para servidores/as celetistas. O STJ
determinou que as ações ajuizadas dessa natureza sejam recebidas pelo Judiciário e aguardem o julgamento, pela 1ª
Seção do STJ, do Recurso Especial de nº
1.381.683. Somente depois do pronunciamento pelo STJ é que as ações poderão retornar o seu andamento. Ainda não
há data prevista para o julgamento desse
recurso.
Alimentação: Sindema inicia campanha
por vale refeição. As refeições forneci-

MAIO
Campanha Salarial: foram efetuados os
pagamentos da diferença referentes ao
reajuste da inflação retroativo a março,
nos salários e vales alimentação e refeição.
Eleições Sindema: três chapas disputaram a eleição para a diretoria do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema. A Chapa 1 venceu a eleição, com
58,38% dos votos.

Diretores do Sindema participam da Plenária Estadual da CUT.
JUNHO
Campanha Salarial: Ganhos salariais
com mudanças nas referências salariais
para dois cargos. Agentes de Serviços
Gerais mudaram da referência salarial 1
para a 2 e passaram a ter salário base de
R$998,93. Já os jardineiros foram enquadrados na referência 3 e passaram a receber R$1099,32.
Departamento de aposentados é criado
em assembleia para fortalecer a organização dos/as trabalhadores/as que já saíram da ativa.

O tempo para conclusão depende agora
da Justiça.
Educação: Sindema entra com ação para
garantir eleições da diretoria escolar.
Mais de 400 professores/as firmaram
abaixo-assinado para a realização dos
processo eleitorais, de acordo com a legislação em vigor.
SETEMBRO

JULHO

Saúde: Conselheiros representantes das
entidades Sindicais de trabalhadores com
sede em Diadema entregaram moção de
repúdio ao autoritarismo do prefeito Lauro Michels, que desconsidera a eleição
dos servidores/as pelos seus pares para
representar os/as trabalhadores/as da
saúde no Conselho Municipal de Saúde.

Campanha Salarial: Novo acordo de banco de horas entra em vigor com avanços e
pagamento dos retroativos para 443 trabalhadores/as.

Educação: Sindema denuncia que a Secretaria da Educação quer reformar o
Estatuto do Magistério para atender tão
somente questões do interesse direto e
imediato da SE, como prorrogar os mandatos dos/as diretores/as de escolas.
CIPA: os/as novos/as representantes das
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes são eleitos/as nos diferentes locais de trabalho.

possibilita a mobilização dos/as trabalhadores/as e da população contra eventuais
privatizações.

A Festa Comemorativa do Dia dos Funcionários Públicos encheu o Clube Okinawa
de descontração e alegria.

Plebiscito da Reforma Política: Sindema
participa ativamente da organização do
Plebiscito Popular por uma Assembleia
Constituinte Exclusiva e Soberana do
Sistema Político. No Brasil todo quase 8
milhões de pessoas participaram. Em Diadema, 8459 pessoas votaram.

NOVEMBRO E DEZEMBRO
Prefeitura nega o abono salarial. Participantes da assembleia de encerramento
da Campanha Salarial 2014 aprovam Jornada em defesa do Serviço Público.

Saúde: Representantes dos/as trabalhadores/as para o Conselho Municipal da
Saúde foram escolhidos durante assembleia realizada no Sindema.
PPPs: Sindema impede votação do Projeto de Lei sobre as Parcerias Público Privadas sem que haja uma discussão prévia.

Festa Junina do Plebiscito da Reforma Política
Novo site do Sindema está no ar. (www.
sindema.org.br)
Dirigentes do Sindema participam da Plenária Nacional da CUT.
AGOSTO
Campanha Salarial: Assembleia aprova
proposta apresentada pela prefeitura de
reajuste de 15,6 % no subsídio do convênio médico, extensão do vale-refeição
para a referência 5 e acordo do banco de
horas.
Processo Dieese: STJ nega recursos da
prefeitura que pediam a anulação dos
processos referentes às perdas salariais
dos planos Collor e Verão de 1994. Com
isso, inicia-se a fase de execução da ação.

OUTUBRO
Educação:
Sindema impede que Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo seja critério para
a remoção bianual. Dessa forma, o HTPC
será definido pelo grupo que estiver na
escola em fevereiro de 2015.
- Com emendas sugeridas pelo Sindema,
Projeto de Lei sobre o mandato tampão
na educação foi aprovado pela Câmara
Municipal. Dessa forma, a ampliação dos
mandatos de diretores/as e vice-diretores/as só poderá ser ampliada de 3 para
4 anos após passar pela Comissão de Discussão de Alteração do Estatuto e debate
com a rede.
PPPs: Com alterações propostas pelo Sindema, Projeto de Lei sobre as Parcerias
Público Privadas é aprovado pelos vereadores. Agora, se o governo quiser fazer
uma PPP, uma lei específica deverá ser
enviada para aprovação na Câmara, o que

Educação: Encerramento do Curso de Legislação Educacional para profissionais do
quadro do magistério sindicalizados/as.
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Posse da diretoria do Sindema eleita para
o triênio 2014-2017

Saúde: Plenária aprova Jornada de Lutas em Defesa da Saúde. São realizados
grandes atos em frente à UBS Eldorado e
Paineiras, além da distribuição de cartas
à população que denunciam o desmonte
da saúde pública em Diadema. A maneira irresponsável e violenta como os comissionados do governo Lauro Michels
reagiram ao ato dos/as trabalhadores/as
em frente à UBS Eldorado, em 14 de novembro, foi denunciada pelo Sindema na
Câmara Municipal, em 19 de novembro.
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Remoção bianual: Sindema dá
apoio jurídico a professores/
as prejudicados/as

O

Sindema coloca o seu departamento jurídico à disposição dos/das professores/as sindicalizados/as que
se sentirem prejudicados/as na contagem dos pontos
para o processo de remoção.

Isso porque o edital de remoção publicado pela Secretaria da Educação no início de dezembro traz problemas graves que ferem os
direitos do corpo docente, como é o caso da falta de justificativa
para a não aceitação de títulos ou a obrigatoriedade de ampliação
da jornada caso o profissional queira permanecer na sala onde
está atualmente nas escolas onde haverá modificação de horário.
Tais deformações fazem com que, em meados de dezembro,
grande parte do professorado ainda não saiba onde nem em qual
horário vai lecionar no ano que está prestes a iniciar.
A realidade da rede municipal de ensino beira o caos. É preciso
muita atenção e luta para que a nossa vida funcional não seja
prejudicada pela falta de organização da SE.

ATENDIMENTOS EM 2014

Convênio Médico

Ao invés de melhorar a saúde, conforme sua promessa de
campanha, em dois anos, o governo municipal conseguiu:

Atualmente 4370 servidores são beneficiários destas modalidades de Convênio Médico.

• Paralisar as obras da UBS Campanário

Jurídico
Os/as sindicalizados/as contam com um atendimento qualificado e especializado em serviço público. De acordo com a natureza do problema as questões jurídicas são encaminhadas ao
escritório Aparecido Inácio e Pereira Advogados ou ao Dr. Francivaldo Rodrigues.
Em 2014, o Departamento Jurídico do Sindema realizou 450
atendimentos individuais de orientação aos associados e ingressou com 23 novos processos.
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Os/as trabalhadores/as da saúde e a população vêm sentindo na pele o “desmonte” da Saúde Publica no município de
Diadema. Nos dois primeiros anos de seu governo o prefeito
Lauro Michels só vem fechando serviços. Para 2015 estão
previstos o fechamento da UPA Paineiras e da CAPS Leste,
além do fim do atendimento odontológico para adultos na
UBS Paineiras.

Os planos de saúde e convênios para atendimento dos funcionários da Prefeitura são feitos pelas operadoras de saúde Santamália e Intermédica.

Até 30 de novembro de 2014, 6189 atendimentos da Santamália (entrega de carteirinhas, adesão, exclusão, marcação de
consultas, informações, entre outros) foram realizados pelo
Departamento de Convênio Médico que funciona na sede do
Sindema. Neste mesmo período, cerca de 1750 atendimentos
foram realizados pela Intermédica entre novas adesões, exclusões e informações.
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Jornada de Lutas em defesa
da saúde continua

AGENDA
De 22 de Dezembro de 2014 a 04 de Janeiro de 2015
- Recesso do Sindema

• Fechar o PA Paineiras no período noturno
• Fechar o PA Eldorado no período noturno
• Sucatear o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU)
• Diminuir o horário de atendimento das UBSs Promissão e
Serraria, além de manter essas unidades fechadas durante
os finais de semana e feriados
• Fechar as UBSs Inamar, Parque Reid e Parque Real para
reforma sem dar explicações para a população
• Não reabrir o Hospital Infantil
Para os/as servidores/as da saúde, a situação não é diferente:
faltam materiais, medicamentos e EPIs para exercerem suas
funções além de conviverem com a truculência e falta de diálogo como parte de sua rotina. Vivenciam ainda o desrespeito aos direitos conquistados com muita luta, como a abonada
ou a licença prêmio.
É por isso que a Jornada de Lutas em Defesa da Saúde Pública, organizada pelo Sindema com o apoio de movimentos
sociais e sindicatos cutistas do ABC, deve continuar. Como
você deve ter acompanhado, a população vem participando
dos atos. Agora cabe a você, servidor/a público/a, fortalecer
essa luta! Participe!

EXPEDIENTE JORNAL DO SINDICATO é uma publicação do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema.
Direção do Sindicato: José Aparecido da Silva (Presidente), Mara Neide Ferreira Linhares Hora, Jandyra Massue Uehara Alves, Ana Maria da Silva Santos, Mislene Inocêncio Pereira, Roseli Aparecida de
Souza, Domingos Tomaz de Souza, Estela Baptista da Silva, Benedito de Oliveira Lima, Shedd Pegáz, Maria Aparecida Alves Campos, Marcos Henrique Almeida da Costa, Floripes de Aguiar Kikute, João
Hélio da Silva. Conselho Fiscal: Fonlana Cheung, Absolon de Oliveira, Rosania das Dores Mendes, Raimundo Pereira de Sousa, José Carlos Araujo Silva, Silvia Helena da Silva.
Delegados junto à Federação: Renilva Mota Ferreira, Antonio Carlos Gonzaga, Vladimir Murano de Miranda, Cristovão dos Santos.
Jornalista responsável: Daniela Stefano (MTb 27926/SP) Diagramação: Cláudio Gonzalez (MTb 28961/SP)
O Sindicato fica na Av. Antônio Piranga, 1156, Diadema, SP CEP 09911-160 — Telefone: 4053-2930 Site: www.sindema.org.br
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