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Nesta quinta-feira, dia 21

PARE

Em defesa da Saúde Pública
PARALISAÇÃO A PARTIR DAS 12H
COM CONCENTRAÇÃO NO SINDEMA E
ATO NA CÂMARA DOS VEREADORES, ÀS 14H

TRAGÉDIA
ANUNCIADA PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE DIADEMA

No dia 14, onze vereadores viraram as
costas para OS TRABALHADORES PÚBLICOS
e para o povo de Diadema e votaram pela
privatização da Saúde. Para aprovar o projeto que entrega a Saúde Pública de mão beijada aos tubarões disfarçados de Organizações Sociais, eles precisam repetir a votação.
Não podemos deixar isso acontecer! A segunda votação, uma exigência legal para
aprovação de leis desta natureza, só não
aconteceu no mesmo dia porque um grande grupo de trabalhadores púbicos e moradores de Diadema ocuparam o plenário da
Câmara!

Com o projeto que instituiu as OSs Organizações Sociais - em Diadema, a prefeitura vai piorar ainda mais o que já está
péssimo: o atendimento à população e as
condições de trabalho dos funcionários públicos.
É por isso que precisamos realizar
uma grande mobilização em toda a cidade e,
mais uma vez, mostrar a força dos funcionários públicos! A segunda votação ficou marcada para o dia 21, quinta-feira, e será definitiva. Somente nossa mobilização e a pressão
popular serão capazes de impedir este terrível retrocesso em nossa cidade!

UMA LUTA DE TODOS E TODAS!!!
A Prefeitura de Diadema segue o mau
exemplo dado por outras administrações que
terceirizaram a saúde e levaram o caos aos trabalhadores e à população. Segue, também, a
cartilha conservadora da Câmara dos Deputados, que aprovou o PL4330, que pode terceirizar as “atividades-fim”em todos os setores!
Por isso, esta não é uma luta só da
Saúde, pois se a moda pega, amanhã será
a Educação, a Segurança Urbana, os setores
administrativos e operacionais.
Vamos lutar juntos, agora, para não
termos que chorar sozinhos depois!

PLACAR DA 1ª SESSÃO

OSs E TUBARÕES
DA SAÚDE
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VAMOS VIRAR
ESTE JOGO !

TRABALHADORES
E POPULAÇÃO
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Vamos unir a cidade num grande movimento
de resistência à privatização de nossa Saúde!
TELEFONE E ENVIE E-MAILS PARA OS
VEREADORES EXIGINDO QUE DERRUBEM A LEI!
Dia 21, vamos ocupar a Câmara!

Estes são os Vereadores que jogaram contra a Saúde

Veja os prejuízos para os
trabalhadores e para o serviço
público, caso esta lei seja aprovada
Talabi Ubirajara

4053-6775 / 4053-6776
assessoriatalabi
@cmdiadema.sp.gov.br

Pr. João Gomes

4053-6755 / 4053-6756
pastorjoaogomes
@cmdiadema.sp.gov.br

Milton Capel

4053-6783 / 4053-6784
miltoncapel
@cmdiadema.sp.gov.br

Lucio de Araujo

4053-6761 / 4053-6762
lucio
@cmdiadema.sp.gov.br
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Ricardo Yoshio

4053-6785 / 4053-6786
ricardoyoshio
@cmdiadema.sp.gov.br

Zezito

4053-6791 / 4053-6792
zezito
@cmdiadema.sp.gov.br

Luis Paulo

4053-6807 / 4053-6808
luizpaulo
@cmdiadema.sp.gov.br

Marcio Paschoal

4053-6795 / 4053-6796
marciodafarmacia
@cmdiadema.sp.gov.br

Oito vereadores
votaram a favor da
Saúde, o presidente da
Câmara, que é da base
governista, só vota em
caso de empate, e foi
registrada a ausência
de uma vereadora.

Atevaldo Leitão

4053-6809 / 4053-6810
atevaldoleitao
@cmdiadema.sp.gov.br

Dr. Albino

4053-6763 / 4053-6764
dralbinocardoso
@cmdiadema.sp.gov.br

Reinaldo Meira

4053-6777 / 4053-6778
reinaldomeira
@cmdiadema.sp.gov.br

Vamos colocar o time no
ataque para virarmos
este jogo!

•
•

Desmonte do SUS
Transferências compulsórias de local de trabalho e de horários dos funcionários público
Fim do Controle Social
Mercantilização dos Serviços de Saúde
Precarização da organização sindical
Precarização dos trabalhos
Ameaça à seguridade social (vai quebrar o IPRED)
Prejuízo aos cofres públicos, em função do
maior custo financeiro
Desmonte do Serviço Público, com o fim dos
concursos públicos
Contratação sem limite, sem controle e sem
fiscalização
Redução dos serviços de saúde prestados à
população, considerando que são contratos
limitados.
• Por que a aprovação das OSs significa a quebra do
IPRED e ameaça a aposentadoria de TODOS os funcionários públicos de Diadema?
R: Porque são os trabalhadores estatutários na ativa
que mantêm o caixa do IPRED . Se forem substituídos
pelos terceirizados, em pouco tempo o Instituto vai
perder as condições de pagar as aposentadorias, tanto
as atuais, quanto as futuras!

Mobilização impediu segunda votação na semana passada
Funcionários públicos, movimentos populares e munícipes acompanharam a Sessão da Câmara, no dia
14 de maio. Na pauta o Projeto de Lei
que privatiza o atendimento de saúde
no município e um Projeto de Lei complementar que altera o Estatuto dos
Funcionários Públicos, permitindo o
“empréstimo” de trabalhadores públicos para as OSs – Organizações Sociais.
Em uma manobra, os vereadores da base governista, definiram a
votação do PL da privatização em caráter de urgência, o que permite que se
vote o mesmo projeto por duas vezes
num mesmo dia, com aprovação imediata. Ao som de “Retira!”, buscamos
fazer com que os vereadores revissem

OCUPAÇÃO: trabalhadores da Saúde e população impediram a segunda votação do Projeto de Lei,

ocupando o plenário da Câmara. No dia 21, vamos precisar de muito mais gente!

a posição e retirassem o PL da pauta,
porém, nossas ações não sensibilizaram a base governista. Para evitar a
votação e consequente aprovação da
Lei, ocupamos o plenário da Câmara,
causando a interrupção da Sessão por
cerca de 3 horas. Neste período, o presidente do Legislativo acionou a Polícia

Militar para desocupar, à força, o plenário e efetivar a votação, como acordado
com a Administração.
Buscando uma solução pacífica para o impasse, aceitamos conversar
com representantes da base governista e ficou definido pelos manifestantes
que o plenário seria desocupado e que

apenas uma das votações ocorreria.
Temos, agora, um grande
desafio para a próxima quinta-feira,
quando acontecerá a segunda votação:
esclarecer e mobilizar trabalhadores e a
população de forma a pressionar os vereadores para que derrubem o projeto.
Converse com colegas de trabalho, vizinhos, amigos, familiares, e
vamos garantir uma grande presença
na próxima Sessão.

Dia 21, na Câmara!
Dia 29, em todo o Brasil!
Paralisação Nacional em Defesa
dos Direitos e da Democracia!
Contra a terceirização,
o ajuste fiscal e as MPs 664 e 665
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