
JORNAL DO SINDICATO 
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema 

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADEFEVEREIRO/2017

ATENÇÃO PARA A AGENDA

 Dia 22 de fevereiro, 4ª. feira, às 18h: Assembleia de Associados para Instauração do Processo Eleitoral 

 Dia 23 de fevereiro, 5ª. feira, às 19h: Palestra Reforma da Previdência com Fausto Augusto Jr (técnico  
Coordenador de Educação e Comunicação do DIEESE) e Julio Turra, da Direção Nacional da CUT 
 

 Dia 03 de março, às 18h30 horas, no Sindema: Plenária da Educação  

 Dia 08 de março, às 18h: Assembleia para aprovação da Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial 2017
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A VERDADE SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
O Governo golpista de Temer revela-se como o verdadeiro exterminador do 
futuro. Depois da PEC da Morte, que congela os investimentos em saúde (des-
truindo o SUS), da educação e dos programas sociais por 20 anos, agora quer 
acabar com o seu legítimo direito à aposentadoria. O próprio Temer se aposen-
tou aos 54 anos e recebe R$ 30.613,00, mas o que vale para ele não valerá para 
você.

A previdência está quebrada, como diz a propaganda do governo?

Não. A Previdência não pode ser analisada isoladamente. Ela integra um 
sistema denominado Seguridade social, que engloba a Previdência, Assis-
tência Social e Saúde. Somando as diversas fontes de financiamento, o re-
sultado é positivo. Em 2017, o superávit foi de R$ 11,2 bilhões.

Vai ter idade mínima para a aposentadoria?

Sim, idade mínima de 65 anos com tempo mínimo de contribuição de 25 
anos. A regra é igual para homens e mulheres. O governo golpista ignorou 
o fato de que as mulheres cumprem duas ou três jornadas, contando o tra-
balho diário, o cuidado com os filhos e o companheiro, a atenção da casa, 
entre outras funções que elas assumem concretamente.

Com 65 anos, o trabalhador pode se aposentar com 100%?

Para se aposentar com 100% será necessário contribuir por 49 anos. Se 
você começou a trabalhar e contribuir aos 20 anos e nunca parou, conse-
guirá a aposentadoria integral beirando os 70 anos.

E a aposentadoria especial também será afetada?

Sim. Hoje os trabalhadores expostos a atividades perigosas ou insalubres 
têm direito à aposentadoria integral com 15, 20 ou 25 anos de trabalho 
(dependendo do risco). Temer quer que esses trabalhadores contribuam 
por, no mínimo, 20 anos, e só se aposentem aos 55 anos. O Cálculo da apo-
sentadoria será 51% do salário médico mais 1% por ano de contribuição. Ou 
seja, eles ficarão mais tempo expostos ao risco e não terão mais aposenta-
doria integral.

Em caso de morte do trabalhador, os dependentes receberão pensão?

Se a reforma for aprovada, o beneficiário não poderá acumular pensão e 
aposentadoria. Será preciso escolher uma das duas. A pensão deve ser de 
50% da aposentadoria do trabalhador falecido, mais 10% por dependente, 
podendo ser inferior a 1 salário mínimo.

Essas regras valem para todos?

A Reforma só não atinge os militares. O restante dos trabalhadores brasilei-
ros serão afetados.

COMO VOTARÃO OS DEPUTADOS FEDERAIS? 
NÃO DEIXE QUE ELES VOTEM CONTRA VOCÊ.

Fonte: CUT – Panfleto Campanha Contra a Reforma da Previdência 

ATENÇÃO 
SERVIDOR/A: 
ISSO É COM VOCÊ!

A PEC 287 (Proposta de Emenda 
Constitucional) que trata da reforma 
da Previdência, entre outras altera-
ções, propõe: extinguir a aposenta-
doria por tempo de contribuição; 
estabelecer idade mínima única para 
aposentadoria (aos 65 anos) para 
praticamente todo o conjunto dos 
trabalhadores (urbanos e rurais; do 
setor público e do privado; profes-
sores; homens e mulheres); mudar o 
cálculo e reduzir o valor dos benefí-
cios previdenciários em geral; proibir 
acúmulo de benefícios, como pen-
sões e aposentadorias; e desvincular 
benefícios assistenciais e pensões do 
salário mínimo.

A PEC promove o endurecimento 
das regras de acesso e o rebaixamen-
to no valor médio dos benefícios. 
Para isso, propõe mudanças na 
Constituição no sentido de mini-
mizar o alcance e a importância da 
previdência pública.

O que se percebe com essa propos-
ta de Reforma da Previdência é o 
mesmo que se vê em todas as áreas 
desse governo ilegítimo: falta de 
compromisso com os trabalhadores e 
total afinidade com o setor financei-
ro rentista e credor da dívida pública. 
Além do arrocho no servidor para 
pagar os juros da dívida, esse projeto 
visa, claramente, fortalecer os gran-
des grupos de pensão, estimulando 
a previdência complementar privada 
no Brasil.

Não podemos tolerar mais esse 
ataque aos nossos direitos!!! Só 
com muita mobilização poderemos 
derrotar esse governo golpista e suas 
propostas que atacam os direitos 
dos/as trabalhadores/as!! Abaixo a 
PEC 287/2016!!!! Nenhum direito a 
menos!!!!

    Palestra  
Reforma da Previdência

Sempre na luta. Defendendo direitos!Essa Reforma acaba com a nossa aposentadoria! Não podemos deixar! Nenhum direito a menos!

23 fevereiro
QUINTA-FEIRA

às 19h
NA SEDE DO SINDEMACom Fausto Augusto Jr (Técnico Coordenador  de Educação e  

Comunicação do DIEESE) e Júlio Turra, da Direção Nacional da CUT
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CAMPANHA SALARIAL 

ASSEMBLEIA  
DE APROVAÇÃO 
DA PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES

Dia 08 de março,  
às 18 horas,  

no Sindema!

2017 promete! Mais que nunca é preciso lutar!
Lutar contra os retrocessos! Lutar para avançar nas nossas conquistas!

A luta das trabalhadoras e trabalhadores funcionários públicos 
de Diadema vai continuar forte em 2017, como nunca deixou 
de ser há muito tempo. 

Mais que nunca será necessário estarmos atentos e organizados 
nos nossos locais de trabalho e na mobilização geral da categoria 
para evitar que nossos direitos históricos sejam desrespeitados.

Ao contrário da propaganda enganosa difundida recentemen-
te pelo prefeito através dos jornais, foi apenas a nossa intensa 
mobilização durante a sua gestão anterior, com greve e várias 
paralisações, passeatas e protestos que garantiu o pagamento 
do mínimo que nos é devido, que é o reajuste da inflação que 
corroeu nossos salários durante os últimos anos. 

Ou alguém esqueceu o calote que o prefeito tentou dar na cate-
goria no final de 2015, desrespeitando o acordo firmado depois 
da greve que o obrigou a negociar? 

Ou ainda o ocorrido em 2016, quando o prefeito só veio para 
a mesa de negociação depois de uma intensa mobilizou que cul-
minou numa das maiores paralisações já realizadas pelo funcio-
nalismo, com manifestação na Câmara Municipal?

E também agora, nada garante que nossas reivindicações sejam 
atendidas, a não ser a demonstração inequívoca e forte da nossa 
disposição de luta, mostrando que mais uma vez não tolera-
remos qualquer reajuste abaixo da inflação e, mais que isto, 
lutamos por aumento real e reposição das perdas históricas da 
categoria.

Desde já é preciso organizar nos locais de trabalho a grande 
assembleia de início da nossa Campanha Salarial 2017, que 
será realizada no dia 8 de março, dia internacional de luta das 
mulheres, maioria da nossa categoria que batalha no dia a dia 
para prestar serviços públicos de qualidade à população e sofre 
ainda com a dupla (muitas vezes tripla) jornada de trabalho.

É importante que conversemos muito com os nossos colegas 
sobre o dia a dia das relações de trabalho, a importância da 
organização para as grandes lutas que virão e também contra as 
opressões e situações de assédio moral infelizmente tão fre-
quentes na Prefeitura, por despreparo e falta de compromisso 
profissional de muitas chefias.

Também é chegada a hora de retomarmos com força redobrada 
a luta pelo reajuste integral e recomposição do valor de todos os 
nossos benefícios como o Vale Alimentação e o subsidio ao Con-
vênio Médico e extensão do Vale Refeição à toda a categoria. 

Deve avançar a luta contra as terceirizações que consomem os 
recursos públicos e desorganizam a prestação de serviços, bem 
como a tentativa de implantar as famigeradas OSs no município.

Enfim, nossa pauta de lutas é extensa e vai exigir de cada um de 
nós muito companheirismo e consciência de classe para, juntos, 
vencermos mais esta batalha.

Cada vez mais fica claro que a classe trabalhadora sofreu um 
grande golpe em 2016, comandado pela mídia, pelo grande em-
presariado e pela maioria do Congresso Nacional que empos-
sou em Brasília um governo usurpador para destruir os direitos 
dos trabalhadores e entregar a soberania e as riquezas nacionais 
ao grande capital estrangeiro.

Ao lado das nossas lutas em Diadema pela defesa dos nossos 
salários e condições de trabalho, estamos chamados também a 
participar das grandes lutas chamadas pela CUT contra a destrui-
ção do serviço público, contra a Reforma da Previdência e contra 
a Reforma Trabalhista que visa rasgar a CLT e fazer as relações de 
trabalho retrocederem à década de 1930 do século passado. 

As manifestações do 8 de março e a greve geral da educação no 
dia 15 de março serão o pontapé inicial de um ano de grandes 
mobilizações da classe trabalhadora, na perspectiva de construir-
mos uma Greve Geral no país capaz de derrotar os planos do 
governo golpista instalado em Brasília e do patronato que quer 
impor um retrocesso histórico aos trabalhadores brasileiros.

Vamos à luta! Juntos somos fortes!
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Vivemos em tempos difíceis, marcado pela ofensiva aos di-
reitos trabalhistas, a educação pública do país em constante 
ameaça, desde a carreira e aposentadoria da classe docente 

ao sucateamento da escola pública, no âmbito nacional, estadual e 
municipal.

Vivemos tempos de desencantos, mas ainda assim não fugimos 
ao enfrentamento, e com muita força e luta d@s professoras/es des-
te município, conseguimos nos manter unidos e certos dos nossos 
objetivos.

• Lutamos, discutimos e comprovamos a ineficiência do apostila-
mento do Sistema SESI na rede municipal, que não volte nunca 
mais;

• Denunciamos o absurdo do Planeta Educação e conseguimos tirar 
do município uma empresa investigada pela GAECO;

• Insistimos na necessidade de um Plano Municipal de Educação 
não agressivo à diversidade que é própria deste país;

• Estamos em processo judicial pelo cumprimento da lei do piso no 
que se refere a 1/3 da jornada d@ professor/a fora de sala de aula;

• Apoiamos as cozinheiras, que foram submetidas às piores condi-
ções de trabalho desta rede;

• Acompanhamos de perto os processos de progressão, que ainda é 
a forma de evolução funcional d@s trabalhadoras/es da educação.

Essas e tantas outras lutas e conquistas, diretamente ligadas à 
educação ou no âmbito do serviço público precisam ser travadas a 
cada dia. Vamos a Luta!

EM LUTA, SEMPRE!
EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO PRESENTE!

Atualmente as escolas sofrem com a falta de funcionários 
para limpar as escolas, as poucas agentes de serviço levam 
a limpeza das escolas nas costas, são muitas às denúncias, 

de norte a sul desta cidade, da sobrecarga de trabalho à agressão psi-
cológica, muitas delas sendo pressionadas por suas chefias em casos 
cada vez mais constantes de assédio moral.

Temos ainda escolas como a EMEB Florestan Fernandes, loca-
lizada no extremo sul da cidade, muitas vezes esquecida pelas políti-
cas de governo, tem um histórico de falta de funcionários insustentá-
vel ao bom funcionamento da unidade, a escola sofreu um incêndio 
em uma das salas ano passado, a equipe escolar e a comunidade, faz 
o que pode para garantir um atendimento respeitoso às centenas de 
crianças que lá são atendidas, mas como trabalhar em um espaço 
insalubre? Com poucos funcionários da limpeza, e reforma iniciada, 
as condições de trabalho e permanência das pessoas neste espaço 
precisam ser pensadas com respeito pela Secretaria de Educação.

Nossa luta está para além do reajuste inflacionário que o pre-
feito chamou de “obvio” nos jornais, mas que buscamos com muita 
luta, paralisações e greve. Nossas condições de trabalho e promoção 
de uma escola pública de qualidade são primordiais para o trabalho 
que nos propomos a fazer. 

Com a certeza de que nossa união e nossa luta dependem de cada 
um/cada uma de nós, que retornamos ao trabalho com muita força e 
certeza de que dias melhores virão, porque vamos buscá-los a cada 
dia, JUNT@S SOMOS MAIS FORTES! Ótimo ano à tod@s!!!

ATENÇÃO EDUCAÇÃO 
Dia 03 de março, 6ª. feira, às 18:30 horas tem  

Plenária da Educação no Sindema!

Participe! Juntos/as somos fortes!

Sindema tem novo Estatuto
Acaba de ser registrado em cartório o novo Estatuto Social 

do Sindema.
Em assembleia realizada no dia 13 de dezembro de 2016, os/

as servidores/as associados ao Sindicato dos Funcionários Pú-
blicos de Diadema aprovaram, por unanimidade,  um conjunto 
de mudanças que visam democratizar ainda mais nossa entidade.

Veja algumas das principais alterações no novo Estatuto:
• Congresso para debater as diretrizes da nossa luta
• Ampliação da representação da diretoria na base
• Redefinição de tarefas e responsabilidades dos membros da 

Diretoria Executiva
• Garantia de 50% de mulheres na composição da Diretoria
• Limite na recondução de dois mandatos para alguns cargos 

da Diretoria Executiva.

Acesse no link abaixo o novo Estatuto Social do Sindema na íntegra: 
www.sindema.org.br/maso/uploads/noticias/noticia_00000000690.pdf

DIA 22 DE FEVEREIRO, 4ª. FEIRA, ÀS 18H: 
Assembleia de Associados do SINDEMA  
para Instauração do Processo Eleitoral

ELEIÇÕES SINDEMA


